
« Της νύφης που κακοπάθησε»
Υποθέστε ότι είστε η Ελένη και αντιμετωπίζετε τη μεταστροφή αυτή της τύχης. Μην 

ξέροντας πώς να δράσετε, αποφασίζετε να ζητήσετε τη βοήθεια από την πατρική σας 
οικογένεια. Γράφετε λοιπόν μια επιστολή στη μητέρα σας στην οποία παρουσιάζετε την 
κατάσταση και εκφράζετε τις ανησυχίες σας για το μέλλον.

Αγαπημένη μου μητέρα,
Σου γράφω αυτή την επιστολή θέλοντας να σου εκμυστηρευτώ πως έχω επιθυμήσει την 
οικογένειά μας και τον παλιό τρόπο ζωής μου.
Στην αρχή της συζυγικής μου ζωής υπήρχε απόλυτη ευημερία στο σπιτικό μας. Η δουλειά 
στα κτήματα ήταν αρκετά επικερδής και οι οικονομίες μας αυξάνονταν μέρα με τη μέρα. 
Όμως, με τον ερχομό του νέου έτους, φύσηξε νέος άνεμος για την οικογένεια. Οι δουλειές 
του συζύγου μου δεν επέφεραν κανένα κέρδος  πλέον. Χάσαμε όλα τα περιουσιακά μας 
στοιχεία προσπαθώντας να εξοφλήσουμε τα χρέη. Αναγκαστήκαμε και εμείς και οι γονείς 
του συζύγου μου να ξενοδουλεύουμε. Από αφεντικά που είχαν στην κατοχή τους δούλους, 
καταλήξαμε οι ίδιοι δούλοι!
Μητέρα,  με  έχουν  κυριεύσει  πολλοί  φόβοι  για  το  μέλλον.  Η  ζωή  μού  έδειξε  πως  η 
μεταστροφή  της  τύχης  προς  το  χειρότερο  είναι  γεγονός  απροσδόκητο  και  ξαφνικό. 
Ανησυχώ για την τύχη μου, για το τέλος της δικής μου ιστορίας. Δεν θα τα καταφέρουμε..
Θέλω να επιστρέψω στο σπίτι μας. Στο παλιό μου σπίτι. Δεν δέχομαι να είμαι έρμαιο της  
τύχης μου. 
                                                                                         Με αγάπη,
                                                                                                   η κόρη σου, Ελένη
                                               (Από τη μαθήτρια :  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ  Τμήμα Α2)

Ανδρέας  Λασκαράτος
Τα μυστήρια της Κεφαλλονιάς,(απόσπασμα)

Η ΠΡΟΙΚΑ
Ποια η στάση του συγγραφέα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ανατρέφονταν τα 
κορίτσια στην πατρίδα του; 
                                                                                
O συγγραφέας ζει σε μια περίοδο, στην οποία αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας ήταν ο 
θεσμός  του  προξενιού  και  της  προίκας.  Οι  οικογένειες  ανάτρεφαν  τις  κόρες  τους,  
επιδιώκοντας  αποκλειστικά  να  τις  παντρέψουν.  Επιθυμούσαν  να  συγκεντρώσουν  το 
μέγιστο ποσό χρημάτων και  περιουσιακών στοιχείων που μπορούσαν,  για  να δώσουν 
στον γαμπρό μια προίκα υψηλών προσδοκιών. Ο συγγραφέας αντιστέκεται στην στάση 
αυτή των γονέων να κακομεταχειρίζονται τις κόρες τους και υποστηρίζει πως αυτό δεν 
ωφελεί,  ούτε είναι επιτρεπτό.  Επίσης,  οι  κόρες τους δεν έπρεπε να είναι  άθυρμα των 
γονέων, γιατί κάθε άνθρωπος ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, ακόμη και σε εκείνη της 
εποχή  είχε  δικαίωμα  να  αναπτύσσεται  πνευματικά  και  να  έχει  ελεύθερη  βούληση. 
Πιστεύει πως οι γονείς πρέπει να σέβονται, να προστατεύουν τις θυγατέρες τους, να τους 
παρέχουν αγάπη και  φροντίδα.  Και καθώς θα τους παρέχουν τα αναγκαία πνευματικά 
εφόδια και αγαθά, εκείνες θα έχουν την υπομονή και την σωστή κρίση να επιλέξουν τον 
μελλοντικό τους σύζυγο.
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