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ΔΗ

Από τη συνομιλία της Στέλλας με τη μητέρα της γίνεται εμφανής ο εκρηκτικός αλλά
και ανεξάρτητος, αυτοδύναμος για την ηλικία της, χαρακτήρας της. Η ηρωίδα αρχικά
δείχνει υπομονετική αλλά και ψύχραιμη, καθώς περιμένει να ολοκληρώσει η μητέρα
της την πρότασή της. Η ευθύτητα και η αποφασιστικότητά της όμως εκδηλώνονται
γρήγορα, όταν απαντά αρνητικά στην πρόταση αυτή. Είναι λογική, καθώς δέχεται να
ζητήσει συγχώρεση από τον πατέρα της αρκεί εκείνος να δεχθεί για σύζυγό της τον
Χρηστάκη, αλλά και δυναμική καθώς υποστηρίζει έντονα το δικαίωμά της να ορίζει
τον εαυτό της. Η περηφάνια αποτελεί βασικό στοιχείο του χαρακτήρα της, στοιχείο
που αναδεικνύεται τόσο από τα λόγια όσο και απο τις κινήσεις της, όπως και το
θάρρος με το οποίο δηλώνει ότι δεν φοβάται την αντίδραση του πατέρα της.
Λεκτικές εκφράσεις που φανερώνουν τα παραπάνω στοιχεία:
Όχι, χίλιες φορές όχι!
Τον ορίζω!
Εγώ, εγώ ορίζω τον εαυτό μου
Ό,τι έκαμα ήταν κακό, το ξέρω μα το έκαμα τώρα
Ή τον Χρηστάκη ή κανέναν.
Το είπα και θα το κάμω!

ΟΥ








Εξωλεκτικές εκφράσεις που φανερώνουν τα παραπάνω στοιχεία:

ΣΠ

 Κοίταξε τη μητέρα της κατάματα
 Εσηκώθη και αυτή ορθή, υψηλή, αγέρωχη.
 Κι έκαμψε το δάχτυλό της...με λύσσα
 Κι εκτύπησε το στήθος...αστραπή
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−Σε ποιες φήμες αναφέρεσαι, αγαπητέ μου; Τι άρχισαν να λένε πάλι για την
οικογένειά μου; Αλλά έτσι είναι...μόλις δουν άνθρωπο να προκόβει στη ζωή του και
να ξεχωρίζει, αμέσως η ζήλεια τους κάνει να επινοούν ιστορίες για να αμαυρώσουν
το όνομά του. Ξέρω εγώ πώς λειτουργούν κάτι τέτοιοι...Τι να συμβαίνει με την κόρη
μου...Μια χαρά είναι, απλώς να... προσπαθεί να αποφύγει έναν ενοχλητικό νέο που
την έχει αγαπήσει και μας τη ζητάει...Τον καημένο, δεν έχει στον ήλιο μοίρα και έχει
το θράσος να στρέφει τα μάτια του προς τον ουρανό! Εκείνη φυσικά ούτε να τον δει
δε θέλει, αλλά αυτός επιμένει. Είναι μάλιστα τόσο απελπισμένος που διαδίδει ότι κι
εκείνη τον αγαπά...Φαντάσου! Να, αυτά θα άκουσαν οι καλοθελητές σου και άρχισαν
πάλι να πλάθουν ιστορίες. Ένας Βιολάντης όμως δεν πτοείται από τέτοιες

μικροπρέπειες! Ακούς εκεί... διάφορες φήμες... Για ποιον; Για την κόρη του Παναγή
Βιολάντη! Τελοσπάντων...χάρηκα που σε είδα φίλε μου ...και αν ξανακούσεις
κανέναν να πιάνει στο στόμα του το όνομά μου να τον στείλεις σε εμένα να μου τα
πει αυτοπροσώπως!
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