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ΘΕΜΑ 2β
Λέξεις/εκφράσεις που δηλώνουν την αντίδραση των προεστών στην παρέμβαση της Ελένης:










ΟΥ

ΔΗ

Τα λόγια της Ελένης χάλασαν τους ειρμούς, τις σκέψεις όλων.
Πέσαν σαν βράχος...μπροστά του.
Απόμειναν άναυδοι να κοιτιόνται αμήχανα
Πρόσωπα το ένα μετά το άλλο να συνοφρυώνονται
Να την κοιτάνε βλοσυρά και επιτιμητικά
Σέρναν τη ματιά τους στον Ευάγγελο
Τα’ χασαν πάλι για δεύτερη φορά με το ατόπημα
«Τέτοια αυθάδεια»
Η Ελένη δεν άντεχε άλλο το βάρος των ματιών που την κοίταζαν, σχεδόν τη
διαπόμπευαν.
Οι προεστοί στο άκουσμα της ερώτησης της Ελένης αποσυντονίστηκαν λόγω της έκπληξης
που τους προκάλεσε η απόφασή της να πάρει τον λόγο. Αρχικά επικράτησε αμηχανία, αφού
δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν σε αυτή την πρωτόγνωρη για εκείνους κατάσταση. Σύντομα,
την αμηχανία διαδέχθηκε η δυσαρέσκεια και ο εκνευρισμός, όχι μόνο προς την ίδια αλλά και
προς τον πατέρα της, αισθήματα που πήγαζαν από την πεποίθηση ότι μία γυναίκα δεν
μπορεί να εκφέρει ανεξέλεγκτα άποψη, πόσω μάλλον να εκφράζει παράπονα για τη θέση
της στην κοινωνία παρουσία του πατέρα της. Η επιλογή της μάλιστα να ζητήσει τον λόγο για
δεύτερη φορά επιβεβαίωσε πως δεν επρόκειτο για λανθασμένη και παρορμητική απόφαση
της στιγμής, με αποτέλεσμα κάποιοι να τη χαρακτηρίσουν ως αυθάδη.

ΣΠ

Η στάση αυτή των προεστών, αν και λανθασμένη, ήταν αναμενόμενη για την
ανδροκρατούμενη και πατριαρχική εποχή αλλά και την κλειστή κοινωνία στην οποία
διαδραματίζεται η ιστορία.
ΘΕΜΑ 3

(Θωμάς: Θ, Ευάγγελος: E)

‐‐Θ: Βρε Ευάγγελε, ηρέμησε. .Δεν έκανε και τίποτα κακό!

‐‐E: Μα δεν άκουσες, βρε Θωμά, πώς μίλησε; Είναι δυνατόν, κορίτσι πράγμα, να ζητά τον
λόγο μπροστά σε τόσα σημαίνοντα πρόσωπα; Έχουν πάρει τα μυαλά της αέρα και δεν ξέρει
τι λέει! Ντρέπομαι και να τους κοιτάξω τους ανθρώπους με τα κατορθώματα της κόρης μου!
Τη στιγμή που προσπαθούμε με όσες δυνάμεις έχουμε να βρούμε τρόπο να αποτινάξουμε
από τα εδάφη μας τον τουρκικό ζυγό, να μιλάει η Ελένη για την καταπίεση των γυναικών;
Πού τα άκουσε αυτά και τα λέει; Πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσει αμέσως συγγνώμη, δεν το
συζητάω άλλο!

‐‐Θ: Ευάγγελε, πρέπει να καταλάβεις ότι η κόρη σου δεν είναι σαν τα άλλα κορίτσια της
ηλικίας της. Είναι σκεπτόμενο παιδί και την προβληματίζουν θέματα βαθύτερα. Δε βλέπεις
με πόσο ενδιαφέρον παρακολουθεί κάθε φορά τις συζητήσεις μας; Εξάλλου είναι νέα ακόμα,
βραζει το αίμα της...λογικό είναι να αντιδρά έτσι και να μη ζητά συγγνώμη για όσα πιστεύει.
Μην είσαι σκληρός μαζί της...Σα φίλος μάλιστα σε συμβουλεύω να την πάρεις με το καλό
γιατί αλλιώς θα έχεις άσχημα ξεμπερδέματα μαζί της. Μην το παρατραβάς!
‐‐E: Έχεις δίκιο, το παράκανα.. Θα της μιλήσω αργότερα όταν θα είμαστε ήρεμοι και οι δύο.

ΣΠ

ΟΥ

ΔΗ
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