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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥ



 Κοινωνικι νουβζλα (= εκτενζσ αφιγθμα) που προβάλλει 
κυρίωσ τθν κοινωνικι αδικία και τθν εξάρτθςθ των 
ανκρώπων από δυνάμεισ οικονομικζσ και κοινωνικζσ. Οι 
άνκρωποι δίνουν μεγάλθ αξία ςτο χριμα και 
«αγοράηουν» μ’αυτό τα πάντα, ακόμα και τα πιο αγνά 
αιςκιματα. Εδώ φαίνεται και θ επίδραςθ που δζχτθκε ο 
ςυγγραφζασ από τισ ςοςιαλιςτικζσ ιδζεσ.  



 Παρουςιϊζονται οι ϊνθρωποι τησ υπαύθρου (τησ 
Κϋρκυρασ), αλλϊ δεν εύναι απλοώκού και αγνού. 
Αντιθϋτωσ, ϋχουν ςυνειδητοποιόςει τα προβλόματϊ 
τουσ και ϋχουν αποδεχτεύ τον τρόπο ζωόσ που τουσ 
επιβϊλλει η κοινωνύα. Καταγρϊφονται οι αντιδρϊςεισ 
τουσ και ο ςυγγραφϋασ δύνει ολοκληρωμϋνουσ 
χαρακτόρεσ. 

 Πιο ςυγκεκριμϋνα:



 Χρεωμϋνοσ 
αριςτοκρϊτησ, ξεφεύγει 
από την τϊξη του και 
ερωτεύεται μα κοπϋλα του 
λαού. Ζητϊει προύκα για να 
ξεφύγει από τα χρϋη του.

 Το χρόμα και η τιμό τησ 
τϊξησ του καθοδηγούν τισ 
πρϊξεισ του.

 Παρουςιϊζει αντιφατικό 
ςυμπεριφορϊ, γιατύ ούτε 
την τϊξη του, ούτε τον 
ϋρωτϊ του θϋλει να 
απαρνηθεύ.

 Παρουςιϊζεται 
ϊβουλοσ, ανεύθυνοσ, ιδιοτε
λόσ.



 Αφοςιωμϋνη ςτο καθόκον 
τησ απϋναντι ςτην 
οικογϋνειϊ τησ, την τιμό τησ 
κόρησ τησ και ςτισ 
οικονομικϋσ τησ 
υποχρεώςεισ.

 Δυναμικό και αυταρχικό, 
ϊξια και προκομμϋνη, 
δύκαιη απϋναντι ςτα παιδιϊ 
τησ.

 Το χρόμα και η τιμό τησ 
κόρησ τησ καθοδηγούν τισ 
πρϊξεισ τησ.



 Βρύςκεται ανϊμεςα ςτον 
Αντρϋα και τη Σιόρα 
επιςτόμη. Εύναι θύμα τησ 
τιμόσ των ϊλλων και του 
χρόματοσ.

 Λογαριϊζει μόνο την αγϊπη 
και την αξιοπρϋπεια. Στο 
τϋλοσ θυςιϊζει την  αγϊπη τησ 
(που την ϋχει προδώςει).

 Παραβιϊζει τουσ κοινωνικούσ 
κανόνεσ μπροςτϊ ςτην αγϊπη. 

 Εύναι εργατικό, τολμηρό και 
αποφαςιςτικό. 

 Προτιμϊ την κατακραυγό τησ 
κοινωνύασ από μια αγϊπη που 
θα ςτηρύζεται ςτο χρόμα.



 Περιφρονεύ, όπωσ και η 
κόρη του, το χρόμα.

 Δύνει αξύα ςτην ευτυχύα του 
ανθρώπου.

 Για την κοινωνύα και τη 
γυναύκα του εύναι ϊςωτοσ, 
ανεύθυνοσ, αδύναμοσ να 
παρϋμβει ςε όςα 
ςυμβαύνουν ςτην 
οικογϋνειϊ του.

 Αγαπϊ την κόρη του χωρύσ 
χρηματικούσ υπολογιςμούσ 
και κατανοεύ απόλυτα το 
δρϊμα τησ. 



 Το πρωινό ξύπνημα τησ 
Σιόρασ Επιςτόμησ και η 
εναςχόληςό τησ με τισ 
δουλειϋσ τησ.

 Το ξύπνημα τησ κόρησ.

 Η ςκηνό τησ απόκρυψησ 
του λαθραύου 
εμπορεύματοσ.

 Οι ςυζητόςεισ ςτην 
ταβϋρνα του Τραγούδη.

 Το μαχαύρωμα του Αντρϋα 
από την Επιςτόμη.



 Οι ϊνθρωποι εύναι δϋςμιοι εξωτερικών, κυρύωσ 
οικονομικών και οικονομικών αναγκών.

 Το πλαύςιο αυτό αποτελούν:

Πολιτικό διαφθορϊ

• Πελατειακϋσ ςχϋςεισ

• Βαριϊ φορολογύα για 
να καλυφθούν 
ςτρατιωτικϋσ 
δαπϊνεσ.

Κοινωνικό ανιςότητα

• Πλούςιοι και φτωχού.

• Δεν επιτρϋπονται οι 
μεικτού γϊμοι.

• Ο θεςμόσ τησ 
προύκασ.

• Η παρανομύα 
(λαθρεμπόριο) όταν 
κϊτι αυτονόητο για 
τουσ φτωχότερουσ.

Η ηθικό διαφθορϊ

• Πολλού ϊνθρωποι 
αποκαθιςτούν την 
τιμό τουσ με την 
προύκα, που  τουσ 
βγϊζει από τα 
οικονομικϊ αδιϋξοδα.





 Ο Θεοτόκησ χρηςιμοποιεύ μια πειςτικό, ρεαλιςτικό 
μϋθοδο ςτην αφόγηςό του.

 Η ϋκταςη των αφηγηματικών μερών εύναι 
περιοριςμϋνη, ενώ εντυπωςιακό εύναι η εκμετϊλλευςη 
του εςωτερικού μονόλογου και των διαλόγων. Έτςι 
διαγρϊφονται πιο ολοκληρωμϋνα οι χαρακτόρεσ.

 Ενιςχύεται ϋτςι η παραςτατικότητα και η θεατρικότητα.

 Η ϋντονη χρόςη τησ ιδιωματικόσ γλώςςασ χαρύζει 
φυςικότητα και πειςτικότητα.


