
 Μονόλογος ευαίσθητου
Ε. Ροΐδης

   Αν ήσασταν η γυναίκα αυτού του «ευαίσθητου» άνδρα και ακούγατε κρυφά το μονόλογό του, 
πώς θα αντιδρούσατε; Τι θα του λέγατε; Ο τρόπος που θα τον αντιμετωπίζατε θα ήταν ίδιος και  
τότε και σήμερα;
Τον ακούω αποσβολωμένη να μονολογεί. Τον ακούω να ξεστομίζει αλήθειες της ζωής του και να 
καμώνεται τον ευαίσθητο. Όταν αναφέρεται στη δική μου «αναισθησία» σαστίζω πραγματικά. 
Αναρωτιέμαι:  «Εγώ  είμαι  η  αναίσθητη;  Εγώ  που  ξαγρυπνούσα  στο  προσκέφαλό  του  και  τον 
φρόντιζα  για  δέκα  ολόκληρα  μερόνυχτα;».  Χιλιάδες  σκέψεις  κατακλύζουν  το  μυαλό  μου.  Το 
ερώτημα που στροβιλίζει διαρκώς στο νου μου είναι: «Μπορώ να τον αντιμετωπίσω; Μπορώ να 
υπερασπιστώ  τον  εαυτό  μου;».  Αναλογιζόμενη  τα  δεδομένα  της  εποχής,  την  αδυναμία  των 
περισσοτέρων  γυναικών  να  αντισταθούν  στον  άνδρα,  διστάζω.  Είμαι  πραγματικά  δειλή  και 
αφελής, σκέπτομαι έπειτα. Ώσπου αποφασίζω να τον αντιμετωπίσω όχι μόνο για να υπερασπιστώ 
εμένα και τη δήθεν αναισθησία μου αλλά και για τις υπόλοιπες γυναίκες που δεν τολμούν να  
ορθώσουν το ανάστημά τους στους συζύγους τους. Πετάγομαι ξαφνικά και βρίσκομαι μπροστά 
του. Εκείνος με κοιτάζει ανίκανος να δικαιολογήσει τα λεγόμενά του. Του ζητάω να μου εξηγήσει 
ποιο είναι το ελάττωμά μου. Έπειτα του ζητώ να μου εξιστορήσει όσα μονολογούσε, κάνοντάς τον 
να ντραπεί και να ξαφνιαστεί. Νομίζω πως ποτέ δεν ήμουν πιο ήρεμη και ξεκάθαρη. Η συζήτηση 
έληξε με την αποχώρησή του από το δωμάτιο και αφού μου ζήτησε να τον συγχωρήσω.       

Η Φόνισσα
Αλ. Παπαδιαμάντης

Πώς θα χαρακτηρίζατε τη Φραγκογιαννού; Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές εντοπίζετε 
ανάμεσα σε αυτή και τη Σιόρα-Επιστήμη; 
Η  Φραγκογιαννού  είναι  μια  ηλικιωμένη  γυναίκα,  η  οποία  καθώς  φαίνεται  χήρεψε  νωρίς  και  
αναγκάστηκε να αναθρέψει μόνη της τα επτά παιδιά της. Από μικρή βίωσε τη δουλεία καθώς μια 
ζωή αναγκαζόταν να υπηρετεί τους άλλους. Πρώτα υπηρέτησε τους γονείς της, έπειτα τον άνδρα 
και τα παιδιά της και τώρα τα εγγόνια της. Ζει μια ζωή γεμάτη στερήσεις και βάσανα, από την 
οποία εκλείπει το χαμόγελο και η ανεμελιά. Όταν πλέον είναι ηλικιωμένη καθώς ξαγρυπνά στο 
προσκέφαλο της κόρης της και της νεογέννητης εγγονής της, συλλογίζεται πως η γέννηση ενός 
κοριτσιού μόνο καταστροφική μπορεί να είναι τόσο για το ίδιο το παιδί όσο και για τους οικείους  
του. Έτσι, στραγγαλίζει το νεογέννητο κοριτσάκι πιστεύοντας πως λυτρώνει την οικογένειά της. 
Παρόλα αυτά νιώθει τύψεις και αβάσταχτες ενοχές. Στην προσπάθειά της να κάνει το «σωστό», 
όπως αυτή πιστεύει, εγκληματεί σε βάρος άλλων τριών αθώων ψυχών. Ο κλοιός όμως γίνεται 
ασφυκτικός και πλέον η αστυνομία την καταδιώκει. Η Φραγκογιαννού καταλαβαίνουμε πως δεν 
είναι  μόνο  μια  στυγερή  βρεφοκτόνος  αλλά  μια  απελπισμένη  γυναίκα.  Τέλος,  γίνεται  εύκολα 
κατανοητό πως είναι θρησκευόμενο άτομο και νιώθει την ανάγκη εξομολόγησης των πράξεών 
της. 
Η Φραγκογιαννού παρουσιάζει ομοιότητες αλλά και διαφορές με τη Σιόρα-Επιστήμη. Πρώτα από 
όλα, η Φραγκογιαννού είναι χήρα και καλείται να αναθρέψει μόνη της τα παιδιά της, ενώ η Σιόρα-
Επιστήμη αναθρέφει τα παιδιά της έχοντας το πατρικό πρότυπο. Η Φραγκογιαννού δε νοιάζεται 
τόσο για τα χρήματα και τις υλικές απολαύσεις. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικογένεια και την 
ηθική. Στην προσπάθειά της να απαλλάξει τις οικογένειες από το «βάρος» των κοριτσιών γίνεται  
βρεφοκτόνος,  ενώ  η  Τρινκούλαινα  αγανακτισμένη  μαχαιρώνει  τον  Ανδρέα.  Τέλος,  η 
Φραγκογιαννού φαίνεται  πως έχει  αποκαταστήσει  τα παιδιά  της κάτι  που δεν ισχύει  για την 
Επιστήμη. 
Εντούτοις και οι δυο γυναίκες φαίνεται πως είναι βασανισμένες από τη ζωή και αντιμετωπίζουν 
πολλά  προβλήματα  στην  καθημερινότητά  τους.  Ενδιαφέρονται  για  τις  οικογένειές  τους, 
χειραγωγούν τους άνδρες τους, είναι δυναμικές, αποφασιστικές, αυτόνομες και πολυάσχολες. 
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