
 
→ ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ Η ΝΕΝΑ , ΠΟΙΑ 
ΑΡΕΤΗ ΤΗ ΔΙΑΚΑΤΕΧΕΙ , ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ Β’ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΕΤΟΥΣΑ;

   H νένα χαρακτηρίζεται και από τον ίδιο τον ποιητή ως ‘ φρόνιμη 
γυναίκα του καιρού της’ . Είναι μια γυναικεία φιγούρα που συνάδει με τις 
αντιλήψεις της εποχής της. Πιστεύει στους οιωνούς . Θεωρεί ότι ο Θεός 
ειδοποιεί με σημάδια τους ανθρώπους για γεγονότα που πρόκειται να 
συμβούν. Το πέταγμα των πουλιών προμηνύει ότι κάτι καλό θα συμβεί 
στην κόρη, σύντομα θα έρθει η ώρα του γάμου της . Παράλληλα πιστεύει 
ότι το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί είναι να παντρευτεί , μέσω 
του θεσμού του προξενιού.
   Έχει την πεποίθηση ότι η γυναίκα απαιτείται μα προσαρμόζεται και να 
υποτάσσεται στη θέληση του πατέρα . Στην πατριαρχική κοινωνία που ζει 
η νένα, ο πατέρα αποφασίζει για όλα τα θέματα, ακόμη και για τον γάμο 
της κόρης. Τέλος θεωρεί ότι η γυναίκα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ‘ 
ανημπόρετα  πράγματα’ . Εκ φύσεως είναι αδύναμη και απαιτείται να 
συμβιβάζεται με την πραγματικότητα , μη επιδιώκοντας τα αδύνατα. 
  Σύμφωνα με το β’ απόσπασμα η νένα εκφράζει το βαθύ ενδιαφέρον της 
για την Αρετούσα . Κυρίαρχη αρετή της είναι η λογική και η φρόνηση και 
παρά τα στοργικά της αισθήματα και την υπερβολική της αγάπη για την 
Αρετούσα δεν παρασύρεται και της προτείνει λογικές λύσεις που θα της 
χαρίσουν μια ήσυχη και όμορφη ζωή. Είναι εκείνη που την μεγάλωσε και 
την νιώθει σα δικό της παιδί . Είναι αρκετά δεμένη μαζί της , υποφέρει 
που είναι στην φυλακή γι αυτό με τις συμβουλές της προσπαθεί με κάθε 
τρόπο  να τη βοηθήσει να πάρει ορθή απόφαση και να σωθεί. 



→ ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΟΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ 
ΠΑΤΕΡΑΔΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ.  ΣΕ ΠΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑΛΗΓΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΙΩΝ; ΝΑ 
ΛΑΒΕΤΕ  ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ.

   Στο κείμενο ‘Ερωτόκριτος’ παρατηρούμε την ύπαρξη ενός σκληρού, 
άκαρδου , αυστηρού πατέρα που δεν νοιάζεται για την θέληση της κόρης 
του να παντρευτεί τον άνδρα που αγαπά και δεν διστάζει να την φυλακίσει 
προκειμένου να δεχθεί την παντρειά με κάποιον άλλον άνδρα , αντάξιο 
του επιπέδου της. Ενώ βλέπει την κόρη του να υποφέρει , αδιαφορεί και 
αποφασίζει αυτός για το μέλλον της. Αντίθετα στο κείμενο ‘Έρωτος 
αποτελέσματα’ ενώ πάλι διακρίνουμε μια πατριαρχική οικογένεια , ο 
πατέρας δείχνει διαφορετικός . Είναι συμπονετικός , ενδιαφέρεται για την 
ψυχική και σωματική υγεία της κόρης του , την φροντίζει , είναι στοργικός 
, προστατευτικός , φιλεύσπλαχνος και προσπαθεί να πραγματοποιήσει τις 
επιθυμίες της. Δέχεται τον γάμο με τον νεαρό που ενδιαφέρει την κόρη του 
και αμέσως ξεκινά τις διαδικασίες  που απαιτούνται.
   Η συμπεριφορά του πατέρα της Αρετούσας στο πρώτο κείμενο φαίνεται 
να ταιριάζει με το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής . Έτσι 
συνήθιζαν οι πατέρες της εποχής . Είχαν πάντα τον τελευταίο λόγο στο 
οικογενειακό συμβούλιο και αποφάσιζαν οι ίδιοι για το μέλλον των 
παιδιών τους. Όμως ο πατέρας της Ελενίτσας στο δεύτερο κείμενο 
αποτελεί εξαίρεση . Ενώ και αυτός φαίνεται να αποφασίζει για την 
παντρειά της κόρης του , λαμβάνει υπόψη του τη θέλησή της και όταν 
κρίνει ότι είναι σωστή , συμφωνεί και προχωρά στην γνωριμία με την 
άλλη οικογένεια. 

                                (από τη μαθήτρια  Κατσαγάνη Γεωργία) 


