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Εισαγωγή 

Η λογοτεχνία ως κοινωνικό και επικοινωνιακό φαινόμενο πραγματοποιείται σε τρείς φάσεις: στις 

φάσεις της παραγωγής, της διάθεσης και της κατανάλωσης του λογοτεχνικού προϊόντος. Η 

θεωρία της πρόσληψης εστιάζει περισσότερο το κριτικό της ενδιαφέρον στην τρίτη φάση καθώς 

αναφέρεται καθ’ ολοκληρία σε μια στροφή γενική από το συγγραφέα και το έργο στο κείμενο 

και τον αναγνώστη. Σύμφωνα με έναν από τους κυριότερους εκπροσώπους της σύγχρονης 

ερμηνευτικής, τον Gadamer, ένα λογοτεχνικό έργο περνά από ένα πολιτισμικό πλαίσιο σε ένα 

άλλο και μπορεί να αποκτήσει νοήματα που δεν έχει προβλέψει ο συγγραφέας του. Άρα η 

κατανόηση ενός κειμένου είναι η συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων του, ένα είδος μετατροπής 

του, η οποία επιτυγχάνεται με τη «συγχώνευση των οριζόντων». Ο δικός μας ιστορικός 

ορίζοντας, δηλαδή, συγχωνεύεται με τον ιστορικό ορίζοντα του έργου. 

Από την άλλη μεριά, η διακειμενικότητα που μεταθέτει το ζήτημα στο πεδίο της 

διαλογικότητας των κειμένων, γενικά, έχει οριστεί «ως η συγχρονική και διαχρονική σχέση 

συνύπαρξης και διαρκούς επικοινωνίας ανάμεσα στα κείμενα, που διέπει τη δημιουργία μα και 

την ανάγνωσή τους». O Barthes χαρακτηρίζει τους ορίζοντες που ανοίγει ένα κείμενο προς τα 

άλλα ως «προοπτική φωνών», ενώ η Kristeva, η εισηγήτρια του όρου στη γραμματολογία, 

θεωρεί το κείμενο ως «μωσαϊκό παραθεμάτων». Το διακείμενο, κατά τον Riffaterre, είναι το 

σύνολο των κειμένων που βρίσκονται στη μνήμη μας κατά την ανάγνωση ενός έργου, καθώς και 

η συνειδητοποίηση των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα σ’ αυτό και σε άλλα που προηγήθηκαν 

ή ακολούθησαν. Κατά τον Todorov, «κάθε κείμενο είναι ένα παλίμψηστο», ενώ ο Genette 

ορίζει όλες τις σχέσεις του κειμένου με τα άλλα κείμενα ως υπερδιακειμενικότητα, όρο στον 

οποίο, εκτός των άλλων, συμπεριλαμβάνει και τον όρο μετακειμενικότητα. 

Στην προτεινόμενη δράση επιχειρείται μια διαθεματική προσέγγιση της Λογοτεχνίας και των 

Αγγλικών μέσα από επιλεγμένα κείμενα της νεοελληνικής και της αγγλικής λογοτεχνίας. Η 

επιλογή της μορφής και της μεθόδου διδασκαλίας σχετίζεται με τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς και με τις ιδιαιτερότητες της διδακτικής ενότητας. 

Η προτεινόμενη διαθεματική δράση συνεισφέρει στην προσέγγιση του εξεταζόμενου θέματος, 

δίδοντας τη δυνατότητα στους μαθητές και στους επιμορφωτές-συντονιστές να το εξετάζουν 

πολύπλευρα μέσα από εικαστικές, μουσικές, λαογραφικές, ανθρωπολογικές, γλωσσικές, ή και 

γεωγραφικές «διαδρομές». 

Οι μαθητές με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας καλούνται να εντοπίσουν μέσα από τη συγκριτική εξέταση 

των προτεινόμενων κειμένων πώς διαμορφώθηκε στο πέρασμα του χρόνου στην Ελλάδα και 
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στην Αγγλία η κοινωνική αντίληψη σχετικά με τα φύλα, να συνδέσουν αυτές τις αντιλήψεις με το 

ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο εμφάνισης των συγκεκριμένων κειμένων, με έργα άλλων τεχνών 

αλλά και με την εμπειρία τους από τη σύγχρονη εποχή. Η λυτρωτική και μεταμορφωτική 

δύναμη του έρωτα, ο κοινωνικός ρόλος της γυναίκας, τα στερεότυπα που τον περιβάλλουν και οι 

σχέσεις των δυο φύλων στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εγγράφονται αυτά και η 

μετεξέλιξή τους στη σημερινή εποχή, αποτελούν τα βασικά θεματικά πεδία τα οποία 

προσεγγίζονται διακειμενικά και διαχρονικά με βάση τα εργαλεία που παρέχουν οι ΤΠΕ. 

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι: 
Να ερμηνεύσουν οι μαθητές τα προτεινόμενα κείμενα με βάση το χώρο, το χρόνο, την 
ιδεολογία της εποχής και του συγγραφέα, αλλά και τον αφηγητή. 
Να συγκρίνουν κείμενα της νεοελληνικής και της αγγλικής λογοτεχνίας, να εντοπίσουν 
ομοιότητες και διαφορές στο χειρισμό του θέματος, έχοντας ως άξονες παρατήρησης 
υποθέματα του κεντρικού θέματος και ως κριτήρια ερμηνείας το χώρο, το χρόνο, την ιδεολογία 
της εποχής και του συγγραφέα. 
Να ανιχνεύσουν κοινωνικά στερεότυπα σε κάθε είδους κείμενο αλλά και να ελέγχουν αν το 
λογοτεχνικό κείμενο τα αναπαράγει ή τα αποτρέπει. 
Να συνειδητοποιήσουν ότι οι ρόλοι και η εικόνα των φύλων καθορίζονται από το ιστορικό 
πλαίσιο. 
Να κατανοήσουν ότι η ταυτότητα του φύλου κατασκευάζεται μέσα από το λόγο διαφόρων 
κειμενικών ειδών. 
Να διερευνήσουν τα κοινωνικά στερεότυπα περί φύλου και τις λογοτεχνικές εικόνες των 
ταυτοτήτων του. 
Να συνδέσουν τις παραπάνω παρατηρήσεις τους από τα κείμενα με έργα άλλων τεχνών αλλά και 
με την εμπειρία τους από την καθημερινή ζωή. 
Τέλος, να αναπτύξουν λειτουργίες ενσυναίσθησης, τοποθετώντας τον εαυτό τους στη 
συγκεκριμένη ιστορική στιγμή και να αναπτύξουν έτσι ιστορική κρίση. 

 

Οι Καθηγητές 

                                                                                                    Γεώργιος Θώδης (ΠΕ02) 

                                                                                                     Ειρήνη Αρναούτη (ΠΕ06) 
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Theme: Social Stereotypes 

DAVID COPPERFIELD (1850) by CHARLES DICKENS 

(Mr. Steerforth, a rich and frivolous intimate friend of David Copperfield, met the poor orphan niece of David’s governess. She was 
engaged to get married, but he seduced her and she ran away with him. Her uncle, who raised her and loved her more than his own life, 
decided to search for her wherever possible and bring her back. He just wanted to find her but not punish her. He had already forgiven 
her mistake. So, before setting out, he asked David to take him to Mrs. Steerforth’s, the young man’s mother’s house, to have a talk with 
her.) 

Mr. Peggotty had made a communication to me on the way to London for which I was not unprepared. It was that he purposed first 
seeing Mrs. Steerforth. As I felt bound to assist him in this, and also to mediate between them; with the view of sparing the 
mother’s feelings as much as possible, I wrote to her that night. I told her as mildly as I could what his wrong was, and what my 
own share in his injury. I said he was a man in very common life, but of a most gentle and upright character; and that I ventured to 
express a hope that she would not refuse to see him in his heavy trouble. I mentioned two o’clock in the afternoon as the hour of 
our coming, and I sent the letter myself by the first coach in the morning. 

At the appointed time, we stood at the door—the door of that house where I had been, a few days since, so happy: where my 
youthful confidence and warmth of heart had been yielded up so freely: which was closed against me henceforth: which was now a 
waste, a ruin. 

No Littimer appeared. The pleasanter face which had replaced his, on the occasion of my last visit, answered to our summons, and 
went before us to the drawing-room. Mrs. Steerforth was sitting there. Rosa Dartle glided, as we went in, from another part of the 
room and stood behind her chair. 

I saw, directly, in his mother’s face, that she knew from himself what he had done. It was very pale; and bore the traces of deeper 
emotion than my letter alone, weakened by the doubts her fondness would have raised upon it, would have been likely to create. I 
thought her more like him than ever I had thought her; and I felt, rather than saw, that the resemblance was not lost on my 
companion. 

She sat upright in her arm-chair, with a stately, immovable, passionless air, that it seemed as if nothing could disturb. She looked 
very steadfastly at Mr. Peggotty when he stood before her; and he looked quite as steadfastly at her. Rosa Dartle’s keen glance 
comprehended all of us. For some moments not a word was spoken. 

She motioned to Mr. Peggotty to be seated. He said, in a low voice, ‘I shouldn’t feel it nat’ral, ma’am, to sit down in this house. I’d 
sooner stand.’ And this was succeeded by another silence, which she broke thus: 

‘I know, with deep regret, what has brought you here. What do you want of me? What do you ask me to do?’ 

He put his hat under his arm, and feeling in his breast for Emily’s letter, took it out, unfolded it, and gave it to her. ‘Please to read 
that, ma’am. That’s my niece’s hand!’ 

She read it, in the same stately and impassive way,—untouched by its contents, as far as I could see,—and returned it to him. 

‘“Unless he brings me back a lady,”’ said Mr. Peggotty, tracing out that part with his finger. ‘I come to know, ma’am, whether he will 
keep his wured?’ 

‘No,’ she returned.  

‘Why not?’ said Mr. Peggotty. 

‘It is impossible. He would disgrace himself. You cannot fail to know that she is far below him.’ 

‘Raise her up!’ said Mr. Peggotty. 

‘She is uneducated and ignorant.’ 
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‘Maybe she’s not; maybe she is,’ said Mr. Peggotty. ‘I think not, ma’am; but I’m no judge of them things. Teach her better!’ 

‘Since you oblige me to speak more plainly, which I am very unwilling to do, her humble connexions would render such a thing 
impossible, if nothing else did.’ 

‘Hark to this, ma’am,’ he returned, slowly and quietly. ‘You know what it is to love your child. So do I. If she was a hundred times my 
child, I couldn’t love her more. You doen’t know what it is to lose your child. I do. All the heaps of riches in the wureld would be 
nowt to me (if they was mine) to buy her back! But, save her from this disgrace and she shall never be disgraced by us. Not one of 
us that she’s growed up among, not one of us that’s lived along with her and had her for their all in all, these many year, will ever 
look upon her pritty face again. We’ll be content to let her be; we’ll be content to think of her, far off, as if she was underneath 
another sun and sky; we’ll be content to trust her to her husband,—to her little children, p’raps,—and bide the time when all of us 
shall be alike in quality afore our God!’ 

The rugged eloquence with which he spoke, was not devoid of all effect. She still preserved her proud manner, but there was a 
touch of softness in her voice, as she answered: 

‘I justify nothing. I make no counter-accusations. But I am sorry to repeat, it is impossible. Such a marriage would irretrievably 
blight my son’s career, and ruin his prospects. Nothing is more certain than that it never can take place, and never will. If there is 
any other compensation—’ 

‘I am looking at the likeness of the face,’ interrupted Mr. Peggotty, with a steady but a kindling eye, ‘that has looked at me, in my 
home, at my fireside, in my boat—wheer not?—-smiling and friendly, when it was so treacherous, that I go half wild when I think of 
it. If the likeness of that face don’t turn to burning fire, at the thought of offering money to me for my child’s blight and ruin, it’s as 
bad. I doen’t know, being a lady’s, but what it’s worse.’ 

She changed now, in a moment. An angry flush overspread her features; and she said, in an intolerant manner, grasping the arm-
chair tightly with her hands: 

‘What compensation can you make to ME for opening such a pit between me and my son? What is your love to mine? What is your 
separation to ours?’ 

Miss Dartle softly touched her, and bent down her head to whisper, but she would not hear a word. 

‘No, Rosa, not a word! Let the man listen to what I say! My son, who has been the object of my life, to whom its every thought has 
been devoted, whom I have gratified from a child in every wish, from whom I have had no separate existence since his birth,—to 
take up in a moment with a miserable girl, and avoid me! To repay my confidence with systematic deception, for her sake, and quit 
me for her! To set this wretched fancy, against his mother’s claims upon his duty, love, respect, gratitude—claims that every day 
and hour of his life should have strengthened into ties that nothing could be proof against! Is this no injury?’ 

Again Rosa Dartle tried to soothe her; again ineffectually. 

‘I say, Rosa, not a word! If he can stake his all upon the lightest object, I can stake my all upon a greater purpose. Let him go where 
he will, with the means that my love has secured to him! Does he think to reduce me by long absence? He knows his mother very 
little if he does. Let him put away his whim now, and he is welcome back. Let him not put her away now, and he never shall come 
near me, living or dying, while I can raise my hand to make a sign against it, unless, being rid of her forever, he comes humbly to me 
and begs for my forgiveness. This is my right. This is the acknowledgement I WILL HAVE. This is the separation that there is 
between us! And is this,’ she added, looking at her visitor with the proud intolerant air with which she had begun, ‘no injury?’ 

While I heard and saw the mother as she said these words, I seemed to hear and see the son, defying them. All that I had ever seen 
in him of an unyielding, wilful spirit, I saw in her. All the understanding that I had now of his misdirected energy, became an 
understanding of her character too, and a perception that it was, in its strongest springs, the same. 

She now observed to me, aloud, resuming her former restraint, that it was useless to hear more, or to say more, and that she 
begged to put an end to the interview. She rose with an air of dignity to leave the room, when Mr. Peggotty signified that it was 
needless. 

‘Doen’t fear me being any hindrance to you, I have no more to say, ma’am,’ he remarked, as he moved towards the door. ‘I come 
heer with no hope, and I take away no hope. I have done what I thowt should be done, but I never looked fur any good to come of 
my stan’ning where I do. This has been too evil a house fur me and mine, fur me to be in my right senses and expect it.’ 
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With this, we departed; leaving her standing by her elbow-chair, a picture of a noble presence and a handsome face. 

We had, on our way out, to cross a paved hall, with glass sides and roof, over which a vine was trained. Its leaves and shoots were 
green then, and the day being sunny, a pair of glass doors leading to the garden were thrown open. Rosa Dartle, entering this way 
with a noiseless step, when we were close to them, addressed herself to me: 

‘You do well,’ she said, ‘indeed, to bring this fellow here!’ 

Such a concentration of rage and scorn as darkened her face, and flashed in her jet-black eyes, I could not have thought 
compressible even into that face. The scar made by the hammer was, as usual in this excited state of her features, strongly marked. 
When the throbbing I had seen before, came into it as I looked at her, she absolutely lifted up her hand, and struck it. 

‘This is a fellow,’ she said, ‘to champion and bring here, is he not? You are a true man!’ 

‘Miss Dartle,’ I returned, ‘you are surely not so unjust as to condemn ME!’ 

‘Why do you bring division between these two mad creatures?’ she returned. ‘Don’t you know that they are both mad with their 
own self-will and pride?’ 

‘Is it my doing?’ I returned. 

‘Is it your doing!’ she retorted. ‘Why do you bring this man here?’ 

‘He is a deeply-injured man, Miss Dartle,’ I replied. ‘You may not know it.’ 

‘I know that James Steerforth,’ she said, with her hand on her bosom, as if to prevent the storm that was raging there, from being 
loud, ‘has a false, corrupt heart, and is a traitor. But what need I know or care about this fellow, and his common niece?’ 

‘Miss Dartle,’ I returned, ‘you deepen the injury. It is sufficient already. I will only say, at parting, that you do him a great wrong.’ 

‘I do him no wrong,’ she returned. ‘They are a depraved, worthless set. I would have her whipped!’ 

Mr. Peggotty passed on, without a word, and went out at the door. 

‘Oh, shame, Miss Dartle! shame!’ I said indignantly. ‘How can you bear to trample on his undeserved affliction!’ 

‘I would trample on them all,’ she answered. ‘I would have his house pulled down. I would have her branded on the face, dressed in 
rags, and cast out in the streets to starve. If I had the power to sit in judgement on her, I would see it done. See it done? I would do 
it! I detest her. If I ever could reproach her with her infamous condition, I would go anywhere to do so. If I could hunt her to her 
grave, I would. If there was any word of comfort that would be a solace to her in her dying hour, and only I possessed it, I wouldn’t 
part with it for Life itself.’ 

The mere vehemence of her words can convey, I am sensible, but a weak impression of the passion by which she was possessed, 
and which made itself articulate in her whole figure, though her voice, instead of being raised, was lower than usual. No description 
I could give of her would do justice to my recollection of her, or to her entire deliverance of herself to her anger. I have seen passion 
in many forms, but I have never seen it in such a form as that. 

When I joined Mr. Peggotty, he was walking slowly and thoughtfully down the hill. He told me, as soon as I came up with him, that 
having now discharged his mind of what he had purposed doing in London, he meant ‘to set out on his travels’, that night. I asked 
him where he meant to go? He only answered, ‘I’m a going, sir, to seek my niece.’ 
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Pre-reading questions: 

1. What do you know about the 19th century in Britain? What important evolutions took place in 
the British economy and how did they affect the society? 

2. How do you think the economic and social changes affected the literary production? 

3. Do you know any famous British writers of those times? Can you mention any of their works? 

4. What were the main themes of their works? Why did they use these themes? 

5. Have you read any books by Charles Dickens? What are the main themes of his works? 

6. After listening to Charles Dickens’ biography, mention which autobiographical elements are 
found in some of his famous urban novels. 

While-reading questions: 

7. David Copperfield is a family drama. Justify this statement.  

8. After reading the extract of David Copperfield, detect what its main themes are.  

9. How are women depicted in this extract? There are three different types of women. Analyze 
their personalities and actions in relation to the social stereotypes of those times. 

10. According to the social stereotypes of those times, why is Em’ly in an unfavourable position? 

11. Analyze the writing style of the author (narrator’s point of view, language, tone). What is the 
impression and feeling the reader is left with? 

12. Compare the way women are seen in this text with the one in the Greek text “Η Υϐνιςςα” by 
Αλϋξανδροσ Παπαδιαμϊντησ.  How has gender and social class put both Em’ly and Φαδοϑλα in an 
unfavourable position?  

Post-reading activity: 

Rewrite the dialogue between Mr. Peggotty and Mrs. Steerforth if it was to take place nowadays. 
Take into consideration the current social reality. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



««Τα θύλα ζηη Νεοελληνική και ζηην Αγγλική Λογοηετνία….»                                                       

Μια διαθεμαηική προζέγγιζη ηης Λογοηετνίας και ηων Αγγλικών μέζα από επιλεγμένα κείμενα 

ηης νεοελληνικής και ηης αγγλικής λογοηετνίας 
 

Πρόησπο Γενικό Λύκειο Εσαγγελικής Στολής Σμύρνης, διδακηικό έηος 2017-18 

Γεώργιος Θώδης, θιλόλογος – Ειρήνη Αρναούηη, καθηγήηρια αγγλικών 

Θϋμα: Κοινωνικϊ τερεϐτυπα 
 

ΦΟΝΙΣΣΑ(1903) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΣΗ 
 
Η ΥΟΝΙΑ, απϐ τα καλϑτερα ϋργα του Αλϋξ. Παπαδιαμϊντη, εύναι ϋνα εκτενϋσ διόγημα (νουβϋλα) και δημοςιεϑτηκε για πρώτη φορϊ 
ςε ςυνϋχειεσ, ςτο περιοδικϐ Παναθόναια το 1903, με υπϐτιτλο: «Κοινωνικϐν μυθιςτϐρημα». Κεντρικϐ πρϐςωπο εύναι η Χαδοϑλα ό 
Φραγκογιαννοϑ, που τη ζωό τησ, ϐπωσ θα δοϑμε, παρουςιϊζει ο ςυγγραφϋασ ςτα πρώτα κεφϊλαια. Η Φραγκογιαννοϑ κυριαρχεύται 
απϐ την εγκληματικό ιδϋα τησ βρεφοκτονύασ και διαπρϊττει μια ςειρϊ απϐ φϐνουσ μικρών κοριτςιών. Κατϊ το νεοελληνιςτό 
Λύνο Πολύτη «Η Υϐνιςςα εύναι ϋνα δυνατϐ ϋργο ψυχογραφικϐ· η γυναύκα αυτό με την αβυςςαλϋα ψυχολογύα, που τοποθετεύται ϋξω 
απϐ την ανθρώπινη κοινωνύα, εύναι ϋνα πρϐςωπο αινιγματικϐ και ολϐτελα ξϋνο απϐ τουσ αφελεύσ (πονηροϑσ πολλϋσ φορϋσ, αλλϊ 
καλϐκαρδουσ πϊντα) νηςιώτεσ που γεμύζουν τα ϊλλα του διηγόματα. Η ψυχολογικό περιγραφό δύνεται με τελεύωσ διαφορετικό 
αδρϐτητα...». Άλλοι μελετητϋσ βρύςκουν ςτη Υϐνιςςα απηχόςεισ απϐ το μυθιςτϐρημα του ΝτοςτογιϋφςκιΈγκλημα και Σιμωρύα. 
 

[1. ΚΟΝΣΑ ΕΙ ΣΗΝ ΕΣΙΑΝ]  Απϐ το κεφ. Α' 
Μιςοπλαγιαςμϋνη κοντϊ εισ την εςτύαν, με ςφαλιςτϊ τα ϐμματα, την κεφαλόν ακουμβώςα εισ το κρϊςπεδον τησ εςτύασ, το 
λεγϐμενον «φουγοπϐδαρο», η θεια-Φαδοϑλα, η κοινώσ καλοϑμενη Γιϊννου η Υρϊγκιςςα, δεν εκοιμϊτο, αλλ' εθυςύαζε τον ϑπνον 
πληςύον εισ το λύκνον τησ αςθενοϑςησ μικρϊσ εγγονόσ τησ. Όςον διϊ την λεχώ, την μητϋρα του πϊςχοντοσ βρϋφουσ, αϑτη προ 
ολύγου εύχεν αποκοιμηθό επύ τησ χθαμαλόσ, πενιχρϊσ κλύνησ τησ. 
Ο μικρϐσ λϑχνοσ, κρεμαςτϐσ, ετρεμϐςβηνε κϊτω του φατνώματοσ* τησ εςτύασ. Έρριπτε ςκιϊν αντύ φωτϐσ εισ τα ολύγα πενιχρϊ 
ϋπιπλα, τα οπούα εφαύνοντο καθαρώτερα και κοςμιώτερα την νϑκτα. Οι τρεισ μιςοκαυμϋνοι δαυλού, και το μϋγα ορθϐν 
κοϑτςουρον τησ εςτύασ, ϋρριπτον πολλόν ςτϊκτην, ολύγην ανθρακιϊν και ςπανύωσ βρϋμουςαν* φλϐγα, κϊμνουςαν την γραύαν να 
ενθυμόται μϋςα εισ την νϑςταν τησ την αποϑςαν μικροτϋραν κϐρην τησ, την Κρινιώ, ότισ αν ευρύςκετο τώρα εντϐσ του δωματύου, 
θα υπεψιθϑριζε με τϐνον λογαοιδικϐν*: «Αν εύναι φύλοσ, να χαρό· αν εύν' εχθρϐσ, να ςκϊςη...». 
Η Φαδοϑλα, η λεγομϋνη Υρϊγκιςςα, ό ϊλλωσ Υραγκογιαννοϑ, ότο γυνό ςχεδϐν εξηκοντοϑτισ, καλοκαμωμϋνη, 
με αδροϑσ* χαρακτόρασ*, με όθοσ ανδρικϐν, και με δϑο μικρϊσ ϊκρασ μϑςτακοσ ϊνω των χειλϋων τησ. Εισ τουσ λογιςμοϑσ τησ, 
ςυγκεφαλαιοϑςα ϐλην την ζωόν τησ, ϋβλεπεν ϐτι ποτϋ δεν εύχε κϊμει ϊλλο τύποτε ειμό να υπηρετό τουσ ϊλλουσ. 'Οταν ότο 
παιδύςκη, υπηρϋτει τουσ γονεύσ τησ. Όταν υπανδρεϑθη, ϋγινε ςκλϊβα του ςυζϑγου τησ — και ϐμωσ, ωσ εκ του χαρακτόροσ τησ και 
τησ αδυναμύασ εκεύνου, ότο ςυγχρϐνωσ και κηδεμών αυτοϑ· ϐταν απϋκτηςε τϋκνα, ϋγινε δοϑλα των τϋκνων τησ· ϐταν τα τϋκνα τησ 
απϋκτηςαν τϋκνα, ϋγινε πϊλιν δουλεϑτρια των εγγϐνων τησ. 
Σο νεογνϐν εύχε γεννηθό προ δϑο εβδομϊδων. Η μητϋρα του εύχε κϊμει βαριϊ λεχωςιϊ. Ήτο αϑτη η κοιμωμϋνη επύ τησ κλύνησ, η 
πρωτϐτοκοσ κϐρη τησ Υραγκογιαννοϑσ, η Δελχαρώ η Σραχόλαινα. Εύχαν βιαςθεύ να το βαπτύςουν την δεκϊτην ημϋραν επειδό 
ϋπαςχε δεινώσ· εύχε κακϐν βόχα, κοκκύτην, ςυνοδευϐμενον με ςπαςμωδικϊ ςχεδϐν ςυμπτώματα. Καθώσ εβαπτύςθη, το νόπιον 
εφϊνη να καλυτερεϑη ολύγον, την πρώτην βραδιϊν, και ο βόχασ εκϐπαςεν επ' ολύγον. Επύ πολλϊσ νϑκτασ, η Υραγκογιαννοϑ δεν 
εύχε δώςει ϑπνον εισ τουσ οφθαλμοϑσ τησ, ουδϋ εισ τα βλϋφαρϊ τησ νυςταγμϐν, αγρυπνοϑςα πληςύον του μικροϑ πλϊςματοσ, το 
οπούον ουδ' εφαντϊζετο πούουσ κϐπουσ επροξϋνει εισ τουσ ϊλλουσ, ουδϋ πϐςα βϊςανα ϋμελλε να υποφϋρη εϊν επϋζη, και αυτϐ. Και 
δεν ότο ικανϐν να αιςθανθό καν την απορύαν, την οπούαν μϐνη η μϊμμη* διετϑπωνε κρυφύωσ μϋςα τησ: «Θεϋ μου, γιατύ να ϋλθη 
ςτον κϐςμον κι αυτϐ;» 
Η γραύα το ενανοϑριζε, και θα ότον ικανό να εύπη «τα πϊθη τησ τραγοϑδια» αποπϊνω απϐ την κοϑνιαν του μικροϑ. Κατϊ τασ 
προλαβοϑςασ νϑκτασ, πρϊγματι, εύχε «παραλογύςει» αναπολοϑςα ϐλ' αυτϊ τα πϊθη τησ εισ το πεζϐν. Εισ εικϐνασ, εισ ςκηνϊσ και εισ 
ορϊματα, τησ εύχεν επανϋλθει εισ τον νουν ϐλοσ ο βύοσ τησ, ο ανωφελόσ και μϊταιοσ και βαρϑσ. 
  
Ο πατϋρασ τησ όταν «εργατικϐσ και φρϐνιμοσ. Η μϊνα τησ ότο κακό, βλϊςφημοσ και φθονερϊ. Ήτο μύα απϐ τασ ςτρύγλασ τησ εποχόσ 
τησ. Ήξευρε μϊγια». Οι γονεύσ τησ την πϊντρεψαν με το Γιϊννη το Φρϊγκο (απϐ δω και η προςωνυμύα τησ), ϊνθρωπο ανύκανο και 
ϊβουλο, και τησ ϋδωςαν αςόμαντη προύκα, ενώ κρϊτηςαν για τον εαυτϐ τουσ και το γιο τουσ δϑο νεϐχτιςτα ςπύτια και τα καλϑτερα 
κτόματα, καθώσ και τα μετρητϊ τουσ, απϐ τα οπούα ϐμωσ η Χαδοϑλα κατϐρθωςε να κλϋψει μερικϊ. Μ' αυτϊ και με τισ οικονομύεσ 
τησ* ϋχτιςε ϋνα φτωχϐςπιτο. Απϐ το γϊμο τησ απϐχτηςε εφτϊ παιδιϊ, τϋςςερα αγϐρια και τρύα κορύτςια. Τα τρύα αγϐρια χϊθηκαν 
ςτην ξενιτιϊ, ενώ το τϋταρτο, ο Μότροσ ό Μώροσ, μϋθυςοσ και μαχαιροβγϊλτησ, βρύςκεται φυλακιςμϋνοσ ςτη Χαλκύδα, 
κατηγοροϑμενοσ για φϐνο. Απϐ τισ τρεισ θυγατϋρεσ τησ η Αμϋρςα ϋχει μεύνει γεροντοκϐρη, ενώ η Δελχαρώ, που τώρα εύναι λεχώνα, 
παντρεϑτηκε τον Κωνςταντό ό Νταντό, φτωχϐ μαραγκϐ, και ϋχει αποχτόςει ϊλλα δυο κορύτςια κι ϋνα αγϐρι. 
  

[2. ΝΑ ΜΗ ΩΟΤΝ] Απϐ το κεφ. Β' 
Όλ' αυτϊ τα ενθυμεύτο, και οιονεύ* τα ανϋζη η Υραγκογιαννοϑ, κατϊ τασ μακρϊσ εκεύνασ αϑπνουσ νϑκτασ του Ιανουαρύου, ενώ ο 
βορρϊσ ηκοϑετο εκ διαλειμμϊτων να ςυρύζη ϋξω, πλόττων τασ κερϊμουσ, και κϊμνων να ηχώςι τα παρϊθυρα, οπϐτε ηγρϑπνει 
παρϊ το λύκνον τησ μικρϊσ εγγονόσ τησ. Ήτο όδη τρύτη ώρα μετϊ τα μεςϊνυκτα, και ο πετεινϐσ ελϊληςε και πϊλιν. Σο θυγϊτριον, 
το οπούον μϐλισ εύχεν ηςυχϊςει προ μικροϑ, ϊρχιςε να βόχη εκ νϋου οδυνηρώσ. Εύχεν ϋλθει αςθενικϐν εισ τον κϐςμον, και προςϋτι, 
φαύνεται ϐτι εύχε κρυώςει την τρύτην ημϋραν, εισ τα «κολυμπύδια», ϐταν το εύχαν λοϑςει εντϐσ τησ ςκϊφησ, και κακϐσ βόχασ το εύχε 
κολλόςει. Η Υραγκογιαννοϑ απλόςτωσ απϐ ημερών παρεμϐνευε να ύδη ςυμπτώματα ςπαςμών εισ το μικρϐν αςθενϋσ πλϊςμα —
επειδό τϐτε όξευρεν ϐτι αυτϐ δεν θα εςώζετο— πλην ευτυχώσ τοιοϑτον πρϊγμα δεν ϋβλεπε. «Εύναι για να βαςανύζεται και να μασ 
βαςανύζη», εύχεν υποψιθυρύςει, χωρύσ κανεύσ να την ακοϑςη, μϋςα τησ. 
Σην ςτιγμόν ταϑτην, η Υραγκογιαννοϑ ϊνοιξε τα κλειςτϊ αγρυπνοϑντα ϐμματα, κι εκοϑνηςε το λύκνον. υγχρϐνωσ ηθϋληςε να 
δώςη το ςϑνηθεσ ρευςτϐν εισ το πϊςχον μωρϐν. 
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— Ποιοσ βόχει; ηκοϑςθη μύα φωνό ϐπιςθεν του μεςοτούχου. 
Η γραύα δεν απόντηςεν. Ήτο ϊββατον εςπϋρασ, και ο γαμβρϐσ τησ εύχε πύει ϋνα ρακύ παραπϊνω, πριν δειπνόςη· ομούωσ εύχε πύει, 
μετϊ το δεύπνον, κι ϋνα μεγϊλο ποτόρι απϐ λϊκυρον* κραςύ, διϊ να ξεκουραςθό απϐ τα μεροκϊματα ϐλησ τησ εβδομϊδοσ. Λοιπϐν, ο 
Νταντόσ, επειδό εύχε πύει αρκετϊ, αναλϐγωσ, ωμιλοϑςε μϋςα τον ϑπνον του, ό μϊλλον παραμιλοϑςε. 
Σο μωρϐν δεν εδϋχθη την ρανύδα* του ρευςτοϑ εισ το ςτϐμα, αλλϊ την ελϊκτιςε με την γλωςςύτςαν του, εν τη ορμό του βηχϐσ, 
ϐςτισ εύχεν αυξόςει λύαν αλγεινώσ. 
— καςμϐσ!... εύπε πϊλιν ο Κωνςταντόσ, ο πατόρ του βρϋφουσ, μϋςα ςτον ϑπνο του. 
— Και πλανταςμϐσ!... προςϋθηκε μετ' ειρωνεύασ η Υραγκογιαννοϑ. 
Η λεχώνα εξαφνύςθη μϋςα ςτον ϑπνο τησ, ακοϑςαςα ύςωσ τον βόχα του μικροϑ, και ϊμα τον αλλϐκοτον βραχϑν διϊλογον, ϐςτισ 
διημεύφθη μϋςω του ξυλοτούχου μεταξϑ του κοιμωμϋνου και τησ αγρυπνοϑςησ. 
— Σ' εύναι, μϊνα; εύπεν αναςηκωθεύςα η Δελχαρώ. Δεν εύναι καλϊ το παιδύ; 
Η γραύα εμειδύαςε ςτρυφνώσ εισ το τρομώδεσ φωσ του μικροϑ λϑχνου. 
— α ς' ακοϑω, δυχατϋρα!... 
Αυτϐ το «ςα ς' ακοϑω, δυχατϋρα» ελϋχθη με τϐνον πολϑ αλλϐκοτον. Άλλωσ δεν ότο η πρώτη φορϊ, καθ' ην η νεαρϊ μότηρ όκουε 
τοιοϑτον τι εκ μϋρουσ τησ μητρϐσ τησ. Ενθυμεύτο ϐτι και ϊλλοτε ςυνϋβη, η γραύα, μεταξϑ γυναικών και γραώδύων τησ γειτονιϊσ, να 
εκφρϊςη, μετϊ ςεύςματοσ εκφραςτικοϑ τησ κεφαλόσ, εισ ώρασ καθ' ασ εγύνετο λϐγοσ περύ τησ μεγϊλησ πληθώρασ των νεαρών 
κοραςύων, περύ τησ ςπϊνεωσ, περύ του ξενιτευμοϑ και των υπερμϋτρων απαιτόςεων των γαμβρών, περύ των βαςϊνων ϐςα 
υπϋφερε μύα χριςτιανό διϊ να αποκαταςτόςη «τ' αδϑνατα μϋρη», τουτϋςτι τα θόλεα, να εκφρϊςη, λϋγω, παραπλόςια αιςθόματα. 
Όταν μϊλιςτα η μότηρ τησ όκουε περύ αρρώςτιασ μικρών κοραςύδων εύχεν ακουςθό, ςεύουςα την κεφαλόν, να λϋγη: 
— α ς' ακοϑω, γειτϐνιςςα!... «Δεν εύναι χϊροσ, δεν εύναι βρϊχοσ;» επειδό ςυνόθιζε πολϑ ςυχνϊ να εκφρϊζεται με παροιμύασ λύαν 
εκφραςτικϊσ. 
Και ϊλλοτε πϊλιν την όκουςαν να δογματύζη ϐτι ο ϊνθρωποσ δεν ςυμφϋρει να κϊμνη πολλϊ κορύτςια, και ϐτι το καλϑτερον εύναι να 
μη πανδρεϑεται κανεύσ. Η δε ςυνόθησ ευχό τησ προσ τα μικρϊ κορϊςια ότο «να μη ςώςουν!... Να μην πϊνε παραπϊνω!» 
Και ϊλλοτε προϋβη επύ τοςοϑτον ώςτε να εύπη: 
— Σι να ςασ πω!... Έτςι του 'ρχεται τ' ανθρώπου, την ώρα που γεννιώνται, να τα καρυδοπνύγη!... 
Ναι μεν το εύπεν, αλλϊ βεβαύωσ δεν θα ότον ικανό να το κϊμη ποτϋ... Και η ιδύα δεν το επύςτευε. 
  
Η Φραγκογιαννοϑ αναπολεύ τισ δυςκολύεσ που πϋραςε για να μεγαλώςει τα παιδιϊ τησ και να προικύςει τισ κϐρεσ τησ και ςυλλογύζεται 
τα βϊςανα που αντιμετωπύζουν ϐλοι οι φτωχού γονεύσ που ϋχουν θυγατϋρεσ. Αναρωτιϋται μόπωσ οι ϊνθρωποι θα ϋπρεπε να βοηθοϑν 
το ϋργο του θανϊτου, αντύ να προςπαθοϑν να τον αποτρϋψουν, και μόπωσ αυτϐ θα όταν πρϊξη θεϊρεςτη. Με τισ ςκϋψεισ αυτϋσ 
αρχύζει «να ψηλώνει ο νουσ τησ», να παραλογύζεται, και ςε μια ςτιγμό, ενώ το νόπιο δύπλα τησ εύχε αρχύςει πϊλι να βόχει και να 
κλαύει, η Φραγκογιαννοϑ το πνύγει. Διαπρϊττει ϋτςι το πρώτο ϋγκλημϊ τησ. Ο θϊνατοσ θεωρόθηκε φυςικϐσ και δεν προκϊλεςε 
υποψύεσ. Αλλϊ οι τϑψεισ ϊρχιςαν να βαςανύζουν τη Χαδοϑλα. Την ημϋρα των ΒαϏων παύρνει το καλαθϊκι τησ και πϊει ςτην εξοχό να 
μαζϋψει βϐτανα. Μπαύνει ς' ϋνα ερημοκλόςι, ςτον Αώ-Γώϊννη τον Κρυφϐ, ϐπου πόγαιναν και προςκυνοϑςαν «ϐςοι εύχον κρυφϐν πϐνον 
ό κρυφόν αμαρτύαν». Έπειτα ξαναφϋρνοντασ ςτο νου τησ την ϋμμονη ιδϋα τησ εύπε ςτον Άγιο: «Αν ϋκαμα καλϊ, Αώ-Γιϊννη μου, να μου 
δώςεισ ςημεύο ςόμερα... να κϊμω μια καλό πρϊξη, ϋνα ψυχικϐ, για να γαληνιϊς' η ψυχό μου κι η καρδοϑλα μου». 

 
[3. ΔΤΟ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡΑΙΑ] Απϐ το κεφ. Θ' 

Αφοϑ εύχε γεμύςει το καλϊθι τησ, και ο όλιοσ ϋκλινε πολϑ χαμηλϊ, καθώσ εξόλθε του ερόμου ναϏςκου, η γραύα Φαδοϑλα εκύνηςε να 
επιςτρϋψη εισ την πολύχνην. Κατόλθε πϊλι το ρϋμα ρϋμα εισ τα οπύςω, εςτρϊφη δεξιϊ, ϊρχιςε ν' ανηφορύζη προσ τον λϐφον του 
Αγύου Αντωνύου, οπϐθεν εύχεν ϋλθει. Μϐνον πριν φθϊςη ακϐμη εισ την κορυφόν του λϐφου, εφ' ου ύςταται το παρεκκλόςιον, και 
οπϐθεν ανούγεται μεγϊλη θϋα προσ τον λιμϋνα και την πϐλιν, εύδεν εκεύ δεξιϊ τησ χαμηλϊ εισ το βϊθοσ μικρϊσ κοιλϊδοσ, ότισ 
καλεύται τησ Μαμμοϑσ το ρϋμα, και τϋμνει κατ' αμβλεύαν γωνύαν την ϊλλη βαθεύαν κοιλϊδα του Αχειλϊ, τον ευρϑν και καλώσ 
καλλιεργημϋνον κόπον του Γιϊννη του Περιβολϊ, και εύπε μϋςα τησ: 
«Ασ πϊω ςτον μπαχτςϋ του Γιϊννη, να του γυρϋψω κανϋνα μϊτςο κρομμϑδια, ό κανϋνα μαροϑλι, να με φιλϋψη... Σι θα χϊςω;». 
υγχρϐνωσ, ανεπϐληςε* την ςτιγμόν εκεύνην ϐ,τι προ ημερών εύχεν ακοϑςει· ϐτι η γυναύκα του Γιϊννη του Περιβολϊ ότον 
ϊρρωςτη. Ηγνϐει αν αϑτη ευρύςκετο τώρα εισ την καλϑβην την εντϐσ του κόπου, παρϊ την εύςοδον, ό αν ενοςηλεϑετο εισ την 
πϐλιν. Αλλ' επειδό ο κηπουρϐσ ο ύδιοσ θα ευρύςκετο εξ ϊπαντοσ εδώ, (ςυνεπϋρανεν, επειδό ϋβλεπε μακρϐθεν ανοικτόν την θϑραν 
του περιβϐλου) εςυλλογύςθη να του πουλόςη δοϑλευςιν, με τα βϐτανα που εύχε ςτο καλαθϊκι τησ, υποςχομϋνη αυτώ 
«μαντζοϑνια» προσ ύαςιν τησ γυναικϐσ του. Εύτα ευθϑσ πϊλιν εύπε καθ' εαυτόν: 
«Σι δοϑλεψη να κϊμη κανεύσ ςτη φτώχεια!... Η μεγαλϑτερη καλωςϑνη που μποροϑςε να τουσ εκϊμη θα ότον να εύχε κανεύσ 
ςτερφοβϐτανο να τουσ δώςη. (Θε μ', ςχώρεςϋ με!) Ασ ότον και παλικαροβϐτανο! επϋφερε.* Γιατύ κϊνει ϐλο κοριτςϊκια, κι αυτό η 
φτωχιϊ!... Θαρρώ πωσ ϋχει πϋντ' ϋξι ωσ τώρα. Δεν ξϋρω αν τησ ϋχη πεθϊνει κανϋνα... απ' αυτϊ τα εφτϊψυχα!» 
Εύχεν ερευνόςει, τω ϐντι, επύ χρϐνουσ πολλοϑσ, εισ τα βουνϊ και τασ φϊραγγασ, ϐπωσ εϑρη «παλικαροβϐτανο» διϊ την κϐρην τησ, 
αλλ' εκεύνο το οπούον τησ εύχε δώςει δεν επϋτυχεν εξ εναντύασ, ενόργηςε μϊλλον ωσ «κοριτςοβϐτανο». Και ϐμωσ εισ αυτόν ϊλλοτε, 
ϐταν τησ το ϋδωκεν η ανδραδϋλφη τησ, εύχε τελεςφορόςει, διϐτι ϋκαμε τϋςςαρασ υιοϑσ, και μϐνον τρεισ θυγατϋρασ. Όςον αφορϊ 
το «ςτερφοβϐτανο», ο πνευματικϐσ τόσ εύχεν ειπεύ προ χρϐνων ϐτι εύναι μεγϊλη αμαρτύα. 
Πριν φθϊςη εισ την θϑραν του κόπου, καθώσ κατόρχετο τον δρομύςκον τησ κλιτϑοσ, εύδεν ϐτι ο Γιϊννησ ο Περιβολϊσ δεν ευρύςκετο 
εντϐσ του κόπου, αλλ' ότο την ςτιγμόν εκεύνην εισ τον γειτονικϐν αγρϐν, τον οπούον εύχε φαύνεται ενοικιϊςει ωσ κολλόγασ απϐ τον 
γεύτονα. Ο αγρϐσ ότον ςπαρμϋνοσ κριθόν λύαν χλοϊζουςαν και ςπιθαμιαύαν όδη, ϋκειτο δε επύ χαμηλοτϋρου απϐ τον κόπον 
επιπϋδου, εισ ϑψοσ γϐνατοσ. Ο Γιϊννησ, ςκυμμϋνοσ εισ μύαν ϊκρην του αγροϑ, ωσ φαύνεται, εβοτϊνιζεν, ότοι εξερύζωνε τ' ϊςχημα 
χϐρτα και τα ζιζϊνια ανϊμεςα εισ το ςπαρτϐν, ενϐςω ότο ακϐμη ενωρύσ, και ο όλιοσ ϋδυεν όδη. Ευρύςκετο πϋραν τησ ϊλλησ ϊκρασ 
του κόπου, και ϐταν η Γιαννοϑ επληςύαςεν εισ την θϑραν του περιβϐλου, δεν τον ϋβλεπε πλϋον, κρυπτϐμενον ϐπιςθεν του πυκνοϑ 
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φρϊκτου, εισ ικανόν απϐςταςιν, ώςτε δεν ημπϐρεςε να του φωνϊξη μακρϐθεν την καληςπϋραν. Εκεύνοσ, κϑπτων, ϐλοσ ϋκδοτοσ εισ 
την εργαςύαν του, οϑτε την εύδεν. 
Η γραύα Φαδοϑλα ειςόλθε. Πληςύον τησ θϑρασ ότον η καλϑβη, ικανώσ λευκϊζουςα, με εξωτερικϐν ϐχι πολϑ ακμαύον οϑτε καθϊριον. 
Εφαύνετο ϐτι προ πολλοϑ χρϐνου δεν εύχεν αςβεςτωθό, κι εμαρτϑρει περύ τησ αρρώςτιασ τησ οικοκυρϊσ. Αταξύα εργαλεύων, 
χϐρτων και δεμϊτων υπόρχεν ϋμπροςθεν ταϑτησ. Η θϑρα ότο κλειςτό. Σα δϑο παρϊθυρα κλειςτϊ. Μϐνον εισ φεγγύτησ με ϑαλον 
υπόρχε προσ τα ϊνω, αλλϊ διϊ να φθϊςη ωσ εκεύ επϊνω η Υραγκογιαννοϑ, διϊ να ςτηλώςη το ανϊςτημϊ τησ και ύδη αν ότον 
ϊνθρωποσ μϋςα, ϋπρεπε ν' ανϋλθη τασ δϑο ό τρεισ βαθμύδασ, και να φθϊςη εισ το μικρϐν, ϊφρακτον ςανύδωμα, το καλοϑμενον 
«χαγιϊτι». 
Ενώ εδύςταζεν, αν ϋπρεπε οϑτω να κϊμη, ό μϊλλον ν' ανϋλθη απλώσ εισ το χαγιϊτι και να κροϑςη την θϑραν, όκουςε φωνϊσ μικρών 
κοραςύων. Ολύγον παρϋκει ότον το πηγϊδι με τον μϊγγανον, και δύπλα, η ςτϋρνα, χαμηλό, βαθεύα, με τασ ϐχθασ μϐλισ ανεχοϑςασ 
υπερϊνω τησ επιφανεύασ τησ γησ. Επϊνω εισ αυτόν την κτιςτόν ϐχθην, παρϊ το χεύλοσ τησ ςτϋρνασ, εκϊθηντο δϑο μικρϊ κορϊςια, 
το εν ωσ πϋντε ετών, το ϊλλο ωσ τριών ετών, και ϋπαιζαν με μύαν καλαμιϊν και με ςπϊγγον και εν καρφύον δεμϋνον εισ την ϊκρην, 
ωσ να εψϊρευαν τϊχα εντϐσ τησ ςτϋρνασ. 
— Να!... μου ϋδωκε το ςημεύο ο Αώ-Γιϊννησ, εύπε μϋςα τησ, ςχεδϐν ακουςύωσ η Υραγκογιαννοϑ, ϊμα εύδε τα δϑο θυγϊτρια... Σι 
λευθεριϊ θα τησ ϋκαναν τησ φτωχιϊσ, τησ Περιβολοϑσ, ανύςωσ ϋπεφταν μεσ ςτη ςτϋρνα κι εκολυμποϑςαν!... Να ιδοϑμε, ϋχει νερϐ; 
Πληςιϊςαςα, ϋκυψε, και εύδεν ϐτι η ςτϋρνα ότον ςχεδϐν γεμϊτη· ωσ δϑο τρύτα οργυιϊσ νεροϑ. 
— Σι τ' αφόνει εδώ, κεύνοσ ο πατϋρασ τουσ, μικρϊ κορύτςια, εύπε πϊλιν η Υραγκογιαννοϑ. Σϊχα δεν μποροϑν να πϋςουν και μοναχϊ 
τουσ μϋςα;... 
Έςτρεψεν ανόςυχον βλϋμμα προσ την καλϑβην. Αλλ' αυτό εύχε την ϐψιν ϐτι δεν υπόρχεν ϊνθρωποσ μϋςα. 
Εκούταξε μετϊ περιεργεύασ τα δϑο κορϊςια. Σο μεγαλϑτερον τοϑτων ωραύον, ξανθϐν, αν και ςχεδϐν ϊνιπτον, ϋκαμνεν ωραύαν 
εντϑπωςιν. Σο μικρϐτερον, χλωμϐν, κακονδυμϋνον, εφαύνετο μϊλλον να πϊςχη απϐ «ζοϑραν», ότοι παιδικϐν μαραςμϐν. 
— Κοριτςϊκια, εύπεν η Υραγκογιαννοϑ, τι εκϊνετ' εδώ;... Ποϑ εύν' η μϊνα ςασ; 
Σο μεγαλϑτερον κορϊςιον απόντηςε: 
— Πύτι. 
— το ςπύτι, ηρμόνευςεν η γραύα. Μα ποϑ ςτο ςπύτι; Εδώ ό ςτο χωριϐ; 
— Ζεν εύναι ζω, εύπε πϊλιν το μικρϐν. 
Υαύνεται ϐτι εξετϋλει εντολόν του πατρϐσ τησ, μη θϋλοντασ να ενοχλώςιν οι διαβϊται την ϊρρωςτην. Αϑτη, ϊλλωσ, ευρύςκετο 
πρϊγματι εντϐσ τησ καλϑβησ, καύτοι τα παρϊθυρα όςαν κλειςτϊ, ύςωσ διϊ να μη την βλϊπτη ο εςπερινϐσ αόρ του ρεϑματοσ. 
Υαύνεται ϐτι ο ςϑζυγϐσ τησ προ ολύγου μϐνον εύχε κατϋλθει εισ τον γειτονικϐν αγρϐν, προσ μικρϊν ςυμπληρωτικόν εργαςύαν, και 
εύχεν οκνόςει* ό νομύςει περιττϐν να κλεύςη και την θϑραν του περιβϐλου του λαχανοκόπου. 
Η γραύα Φαδοϑλα ηρώτηςε και πϊλιν: 
— Κι εύναι ςτο χωριϐ, η μϊνα ςασ; Και ςεισ πώσ εύςτε 'δω μοναχϊ ςασ; 
— Εύναι πατϋλασ ζω, εύπεν η μικρϊ. 
— Ποϑ; 
— Εκεύ κϊτω, ϋδειξεν η μικρϊ. 
— Και τι κϊνει; 
Η παιδύςκη ϋςειε τουσ ώμουσ. Δεν όξευρε τι να εύπη. Σϋλοσ επρϐφερεν: 
— Έχει ζ'λεια· (ϋχει δουλειϊ). 
— Πώσ ςε λϋνε, κορύτςι μου; 
— Μϋνα; Μ'ςοϑδα (Μυρςοϑδα). 
— Και την αδερφό ςου; 
— Σοϑλα (Αρετοϑλα). 
Η Υραγκογιαννοϑ εςκϋφθη: «Θα φωνϊξουν, τϊχα;... Θ' ακουςτό; Ποϑ ν' ακουςτό!... Πρϋπει να κϊμω γλόγορα, προςϋθηκε μϋςα τησ. 
Αυτϐσ, ϐπου εύναι, τώρα ςε λύγο, θϊ 'ρθη δω, γιατύ θα ςουρουπώςη, και δε θα βλϋπη να κϊνη δουλειϊ εκεύ κϊτω... Και πρϋπει να 
φεϑγω το γληγορϐτερο, χωρύσ να με ιδό, ϐπωσ δεν με εύδε ωσ τώρα». 
Εδύςταςε προσ ςτιγμόν. Ηςθϊνθη μϋςα τησ φοβερϊν πϊλην. Εύτα εύπε, ςχεδϐν μεγαλοφώνωσ: «Καρδιϊ!... αυτϐ εύναι μια απϐφαςη». 
Και δρϊξαςα με τασ δϑο χεύρασ τα δϑο κορϊςια, τα ώθηςε με μεγϊλην βύαν. 
Ηκοϑςθη μϋγασ πλαταγιςμϐσ. 
Σα δϑο πλϊςματα ϋπλεαν εισ το νερϐν τησ ςτϋρνασ. 
Η μεγαλυτϋρα κοραςύσ ϋρρηξεν* οξεύαν κραυγόν, ότισ αντόχηςεν εισ την μοναξιϊν τησ εςπϋρασ. 
— Μα...! 
Εξ εμφϑτου ορμόσ, η Υραγκογιαννοϑ ϋςτρεψε το πρϐςωπον προσ την λευκόν καλϑβην, ϐπου μϋχρι τοϑδε εύχεν εςτραμμϋνα τα 
νώτα. 
Και ςυγχρϐνωσ ητοιμϊζετο να φϑγη, και ςυνϊμα ϋςτρεφε τον κανθϐν* του ϐμματοσ προσ την ςτϋρναν, διϊ να ιδό αν διόρκει η 
αγωνύα. 
Ανϋλαβε το καλϊθι τησ, το οπούον εύχεν αποθϋςει κατ' γησ, και απεμακρϑνθη δϑο βόματα. 
Σα δϑο μικρϊ πλϊςματα όςπαιρον* μϋςα εισ το νερϐν. Η μικρϊ εύχε βυθιςθό όδη. Η μεγαλϑτερα επϊλαιε. 
Μετ' ολύγα δευτερϐλεπτα, η γραύα όκουςεν ϐπιςθϋν τησ κρϐτον θϑρασ ανοιγομϋνησ και αςθενό φωνόν. 
Εςτρϊφη. Η θϑρα τησ καλϑβησ εύχεν ανοιχθό. Η ϊρρωςτη γυνό, η μότηρ των δϑο κοραςύων, ωχρϊ, και τυλιγμϋνη με μαλλύνην 
ςινδϐνα, ομούα με φϊνταςμα, ύςτατο εισ το χϊςμα τησ θϑρασ. 
— Σι εύναι; εύπε μετϊ τρϐμου η πϊςχουςα γυνό. 
Σϐτε η Υραγκογιαννοϑ, με μεγϊλην ετοιμϐτητα, καθώσ ύςτατο ορθύα, δϑο βόματα προσ την ςτϋρναν, ϋρριψε το καλϊθι τησ κϊτω, 
το οπούον εύχεν αναλϊβει αρτύωσ,* και ϊρχιςε να τρϋχη, να πηδϊ, και να φωνϊζη: 
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— Σα κορύτςια!... Σα κορύτςια!... Πϋςανε μϋςα!... Κούταξε!... Δεν ϋχετε το νου ςασ, χριςτιανού;... Πώσ κϊμανε;... Και τ' αφόνετε μοναχϊ 
τουσ, κοντϊ ςτη ςτϋρνα, νερϐ γεμϊτη!... Καλϊ που βρϋθηκα!... Να, τώρα πϋραςα κι εγώ... Ο Θεϐσ μ' ϋςτειλε! 
Κι εν τω ϊμα κϑψαςα και αφαιρϋςαςα εν ακαρεύ την φουςτϊνα τησ, μεύναςα με την λεγομϋνην «μαλλύναν», την εν εύδει 
μεςοφορύου, απορρύπτουςα τασ πατημϋνασ χονδρϊσ εμβϊδασ, μεύναςα με τασ κϊλτςασ τασ τρυπημϋνασ εισ την πτϋρναν, ερρύφθη 
βαρεύα, μετϊ πατϊγου μϋςα εισ το νερϐν τησ ςτϋρνασ. 
Η γυνό η ϊρρωςτη εύχεν αφόςει βραχνόν κραυγόν, κι ϋτρεξε να κατϋλθη τα δϑο ό τρύα λύθινα ςκαλοπϊτια τησ ειςϐδου, 
παραπατοϑςα και μϐλισ δυναμϋνη να βαδύζη εκ τησ αδυναμύασ. Πριν αϑτη φθϊςη πληςύον τησ ςτϋρνασ, η Γιαννοϑ εύχε πιϊςει το 
μικρϐτερον κορϊςιον, το οπούον τησ εφαύνετο μϊλλον πνιγμϋνον όδη, και το ϋςυρε βραδϋωσ προσ τα ϋξω, με την κεφαλόν πϊντοτε 
επύςτομα εισ το νερϐν. Εύτα ςηκώςαςα το μικρϐν ςώμα, αφοϑ απϋθεςε τοϑτο επύ τησ λιθύνησ κρηπύδοσ, ϋκυψε κι ϋπιαςε την ϊλλην 
κοραςύδα, την μεγαλυτϋραν. Σην ϋδραξεν απϐ το κρϊςπεδον του φορϋματοσ τησ, και απϐ τον ϋνα πϐδα, κι ενώ ετρϊβα προσ τα ϊνω 
το ςώμα, η κεφαλό ϋμενε κϊτω, ϐςον το δυνατϐν μακροτϋραν ώραν εντϐσ του νεροϑ. 
Σϋλοσ η μότηρ εύχε φθϊςει πληςύον τησ ςκηνόσ, και η Υραγκογιαννοϑ ϋςυρεν αποφαςιςτικώσ το ςώμα προσ τα ϋξω. Απϋθηκε 
τοϑτο πληςύον του ϊλλου ςώματοσ. 
Σα δϑο μικρϊ πλϊςματα εφαύνοντο αναύςθητα. 
Η Υραγκογιαννοϑ μετϊ προςπαθεύασ, ψϊξαςα με τουσ πϐδασ εισ το νερϐν, ανεϑρεν επύ τησ μεςημβρινόσ πλευρϊσ το ςτϐμιον τησ 
ςτϋρνασ, το φραγμϋνον διϊ πλατεύασ ςανύδοσ με υψηλόν ωσ κοντϊριον λαβόν, και πατόςαςα το ϋνα πϐδα επύ τησ εςοχόσ εκεύνησ 
του τούχου ανόλθε μετϊ κϐπου εισ την κρηπύδα ϐλη ςτϊζουςα. 
— Εύδεσ! Δεν το εςυλλογύςτηκα! ανϋκραξεν επιδεικτικώσ η Υραγκογιαννοϑ. Σϊχα δεν ϋπρεπε να τραβόξω τον κϐπανο επϊνω, να 
ξεφρϊξω την μποϑκα, για ν' αδειϊςη μονομιϊσ η ςτϋρνα, πριν πνιγοϑν τα κοριτςϊκια, τα καημϋνα! 
Ήτο αληθϋσ, ϊλλωσ, ϐτι δεν το εύχε ςκεφθό. Πλην υπϊρχει υποκριςύα και εν τη ειλικρινεύα. 
Η Υραγκογιαννοϑ ετύναξε τα κρϊςπεδα* των ενδυμϊτων τησ, τα διϊβροχα,* και ρύπτουςα βλϋμμα επύ τα δϑο αναύςθητα ςώματα, 
όρχιςεν εν βύα και ςπουδό να λϋγη: 
— Κρϋμαςμα ανϊποδα θϋλουνε... Φτϑπημα με το καλϊμι, για να ξερϊςουν μαθϋσ!... Καλϊ που εύναι γλυκϐ το νερϐ... Ποϑ εύναι ο 
ϊνδρασ ςου, χριςτιανό μου;... Έτςι τ' αφόνουν, μικρϊ κορύτςια, μοναχϊ τουσ, να παύζουν με το νερϐ τησ ςτϋρνασ;... Καλϊ που όρθα! 
Ο Θεϐσ μ' ϋςτειλε... Απϐ τον Ανϊγυρο ϋρχομαι, απ' τον ελιώνα... Καλϊ που ότον η πϐρτα του μπαχτςϋ ανοικτό!... Ποϑ 'ναι ο ϊνδρασ 
ςου; Ποϑ 'ν' τοσ; Ό,τι μπόκα απ' την πϐρτα, ακοϑω μπλουμ! Σρϋχω... Σι να ιδώ! Δεν πρϐφθαςα... Οϑτε όξευρα πωσ εύς' εδώ. ε εύχα 
ςτο χωριϐ πωσ βρύςκεςαι... Εύχα μϊθει πωσ όςουν ϊρρωςτη... Σην τρομϊρα που πόρα!... Σώρα, κρϋμαςμα ανϊποδα, και γλόγορα... 
Δεν πιςτεϑω να εύναι καλϊ πνιγμϋνα... Ποϑ 'ναι... τοσ ο ϊνδρασ ςου; Ποϑ 'ν' τοσ; 
Και δρϊξαςα μετϊ βύασ το εν ςώμα, το μικρϐτερον, περύ του οπούου ότο ςχεδϐν βεβαύα ϐτι ότο νεκρϐν όδη, το μετϋφερε πληςύον 
ενϐσ δϋνδρου, διϊ να το κρεμϊςη ανϊποδα, ωσ ϋλεγε. 
  
Εν τω μεταξϑ κατϋφθαςε ο πατϋρασ, αλλϊ όταν αργϊ πια. Παρϊ τισ προςπϊθειεσ, τα δυο κοριτςϊκια πϋθαναν. Ήρθε ο ειρηνοδύκησ, ο 
πϊρεδροσ του χωριοϑ που εκτελοϑςε χρϋη αςτυνομικοϑ, καθώσ και ο γιατρϐσ, και γνωμϊτευςαν ϐτι ο θϊνατοσ προόλθε απϐ πνιγμϐ. 
Όταν ϐμωσ, ϋπειτα απϐ λύγεσ μϋρεσ, πνύγηκε πϊλι ϋνα κοριτςϊκι ςε πηγϊδι —τυχαύα αυτό τη φορϊ— κι ϋτυχε να βρύςκεται κοντϊ του 
η Φραγκογιαννοϑ —που θα μποροϑςε να το εύχε ςώςει— οι υποψύεσ των αρχών ςτρϊφηκαν εναντύον τησ. Δυο χωροφϑλακεσ 
πηγαύνουν ςτο ςπύτι τησ να τη ςυλλϊβουν, αλλϊ η Φραγκογιαννοϑ ξεφεϑγει. Αρχύζει ϋτςι η καταδύωξό τησ. Τισ νϑχτεσ κοιμϊται ςε 
ςπηλιϋσ ό ςε ςτϊνεσ βοςκών. Οι τϑψεισ και οι εφιϊλτεσ τόσ ταρϊζουν τον ϑπνο, και μολαταϑτα, ς' αυτϐ το διϊςτημα διαπρϊττει 
ϊλλον ϋνα φϐνο: πνύγει το νεογϋννητο κορύτςι του βοςκοϑ Γιϊννη Λυρύγκου, ενώ οι μικρϋσ θυγατϋρεσ του βοςκοϑ Καμπαναχμϊκη 
γλϑτωςαν την τελευταύα ςτιγμό, γιατύ εύχαν φτϊςει ϋξω απϐ το καλϑβι οι χωροφϑλακεσ. Καταδιωκϐμενη αποφαςύζει να καταφϑγει 
ςτο ερημητόριο του Αγύου Σώςτη, ς' ϋνα μικρϐ βραχονόςι, που με την ϊμπωτη γινϐταν χερςϐνηςοσ. Εκεύ μϐναζε ονομαςτϐσ 
πνευματικϐσ, «ο γϋρων παπ'-Ακϊκιοσ» και η Φραγκογιαννοϑ ςκϋφτεται πωσ αυτϐσ θα την ϋςωζε, επιβιβϊζοντϊσ την ςε κανϋνα 
διερχϐμενο ςκϊφοσ. Σ' αυτϐν «θα εξωμολογεύτο ϐλα τα πϊθια τησ. Καιρϐσ μετανούασ πλϋον...». 
Το απϐςπαςμα που ακολουθεύ εύναι ολϐκληρο το τελευταύο κεφϊλαιο του βιβλύου. 

 
[4. ΜΕΣΑΞΤ ΣΗ ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ] Απϐ το κεφ. ΙΗ' 

Ύςτερον απ' ολύγων λεπτών τησ ώρασ κυνηγητϐν, η Υραγκογιαννοϑ ϋφθαςεν εισ την τοποθεςύαν, την οπούαν ο Καμπαναχμϊκησ 
εύχεν ονομϊςει «το Μονοπϊτι ςτο Κλόμα». Ήτον βρϊχοσ ειςϋχων αποτϐμωσ προσ τα ϋςω, ςχηματύζων μικρϐν ζϑγωμα,* κϊτωθεν 
του οπούου ϋχαςκεν η ϊβυςςοσ, η θϊλαςςα. Άνω του ζυγώματοσ τοϑτου υπόρχε πϊτημα ημιςεύασ παλϊμησ το πλϊτοσ, ϐλον δε το 
πϋραμα ότο τριών ό τεςςϊρων βημϊτων. Όπωσ το διϋλθη τισ, ϋπρεπε να πιαςθό απϐ τον ϊνω βρϊχον, βλϋπων προσ την θϊλαςςαν, 
να πατό με την πτϋρναν, και να βαδύζη εκ δεξιών προσ τα αριςτερϊ. Η ζωό του εκρϋματο εισ μύαν τρύχα. 
Η Υραγκογιαννοϑ ϋκαμε τον ςταυρϐν τησ και δεν εδύςταςε. Οϑτε υπόρχεν ϊλλη αύρεςισ* ό προςφυγό. Δρϐμοσ ϊλλοσ δεν υπόρχεν 
επϊνω του βρϊχου. Η γυνό επόρε το καλϊθι τησ εισ τουσ οδϐντασ, επόδηςεν αποφαςιςτικώσ, και διϋβη αιςύωσ το φοβερϐν 
πϋραςμα. 
Έφθαςαν κατϐπιν αςθμαύνοντεσ οι δυο νομϊτοι. Ο χωροφϑλαξ εύδε το πϋραςμα κι εςτϊθη. 
— ου βαςτϊ η καρδιϊ ςου; εύπε με κρυφόν χαιρεκακύαν ο ςϑντροφοσ του. 
— Δεν εύναι ϊλλοσ δρϐμοσ; 
— Δεν εύναι. 
— Εςϑ θα το 'χησ περϊςει πολλϋσ φορϋσ, εύπεν ο ςτρατιώτησ. 
— Εγώ, ϐχι! ηρνόθη ο αγροφϑλαξ. 
— Δεν όςουν τςομπϊνησ; 
— Εγώ ϋβοςκα πρϐβατα ςτον κϊμπο. 
Ο χωροφϑλαξ εδύςταςεν ακϐμη. 
— Και να μασ ρύξη κϊτω μια γυναύκα! εύπε. 
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— Δεν προφτϊςαμε να την ιδοϑμε τη ςτιγμό που περνοϑςε, εύπεν εύρων ο δραγϊτησ. Αν την ϋβλεπεσ, θα ςου 'κανε καρδιϊ. 
— Αληθινϊ; 
— Δεν ξϋρεισ πϐςεσ φορϋσ δύνουν το παρϊδειγμα οι γυναύκεσ! εύπεν ο αγροφϑλαξ. ε καμπϐςα πρϊγματα, δεύχνουν πολϑ κουρϊγιο. 
— Κι εγώ θα περϊςω! εύπεν ο χωροφϑλαξ. 
— Εμπρϐσ! 
Ο χωροφϑλαξ ϋβγαλε το αμπϋχονϐν του, και το ϋτεινεν εισ τον ςϑντροφϐν του, μεύνασ με το υποκϊμιςον. Έκαμε το ςημεύον του 
ταυροϑ. 
— Αν περϊςω πϋρα, μου το ρύχνεισ, εύπε. 
Εδοκύμαςε να πατόςη επύ του ςτενοϑ, επιϊςθη απϐ τον βρϊχον. Μετϊ εν βόμα ωπιςθοδρϐμηςε. 
— Μ' ϋπιαςε ζαλϊδα, εύπεν. 
Εν τω μεταξϑ η Υραγκογιαννοϑ, τρϋχουςα, εύχεν ανηφορύςει, και ανόρχετο υψηλϐτερα εισ την ακτόν. Αποκαμωμϋνη, όςθμαινεν, 
εφϑςα. Επόγαινε κι εςτϋκετο επύ μύαν ανεπαύςθητον ςτιγμόν κι ϋτεινε τα ώτα ακροωμϋνη. Ήθελε να βεβαιωθό αν θα διϋβαινον το 
πϋραςμα οι δϑο διώκται τησ. Αλλϊ δεν όκουε τύποτε. Απϐ την βραδϑτητα αυτόν εςυμπϋρανεν ϐτι οι δϑο «νομϊτοι» εδύςταζον πολϑ 
να περϊςουν το μονοπϊτι. 
Σϋλοσ ϋφθαςεν εισ του Πουλιοϑ την Βρϑςη, ϐπωσ την εύχεν ονομϊςει ο Καμπαναχμϊκησ. Ήτο μύα πηγό επϊνω εισ υψηλϐν βρϊχον, 
επύ του οπούου εςχηματύζετο μικρϐν ολιςθηρϐν οροπϋδιον απϐ χώμα, γεμϊτον απϐ βρϑα και ϊλλα υγρϊ χϐρτα, τα οπούα εφαύνοντο 
ωσ να ϋπλεον εισ το νερϐν. Η Υραγκογιαννοϑ επϊτει καλϊ διϊ να μη γλιςτρόςη και πϋςη. Απϐ την βρϑςιν εκεύνην, πρϊγματι, μϐνον 
τα πετεινϊ τ' ουρανοϑ ηδϑναντο να πύνουν. Η Φαδοϑλα ϋκυψε κι ϋπιε... 
— Αχ! καθώσ πύνω απ' τη βρυςοϑλα ςασ, πουλϊκια μου, εύπε, δώςτε μου και τη χϊρη ςασ, να πετϊξω!... 
Κι εγϋλαςε μοναχό τησ, αποροϑςα ποϑ εϑρε τον αςτεώςμϐν αυτϐν εισ τοιαϑτην ώραν. Αλλϊ τα πουλιϊ, ϐταν την εύδαν, εύχαν 
αγριεϑςει, κι επϋταξαν ϋντρομα... 
Εκϊθιςε, δύπλα εισ του Πουλιοϑ την Βρϑςη, διϊ να ξαποςτϊςη και πϊρη τον αναςαςμϐν τησ. χεδϐν εύχε βεβαιωθό πλϋον ϐτι οι δϑο 
«νομϊτοι» δεν εύχαν κατορθώςει να διαβώςι το Μονοπϊτι ςτο Κλόμα. 
Αλλϊ δε ηςθϊνετο αςφϊλειαν, η δϑςτηνοσ, καθημϋνη εκεύ. Όθεν, μετ' ολύγα λεπτϊ εςηκώθη, επόρε το καλϊθι τησ, κι ϋτρεξε τον 
κατόφορον. Σώρα πλϋον επόγαινεν αποφαςιςτικώσ εισ τον Αώ-ώςτην, εισ το Ερημητόριον. Καιρϐσ ότο, αν εγλϑτωνε, 
να εξαγορευθό* τα κρύματϊ τησ εισ τον γϋροντα, τον αςκητόν. 
Εισ ολύγα λεπτϊ τησ ώρασ κατόλθε την ακτόν, κι ϋφθαςεν εισ τα χαλύκια του αιγιαλοϑ, εισ την ϊμμον. Αντύκρυςε 
τον αλύκτυπον* βρϊχον, επϊνω εισ τον οπούον εφαύνετο ο παλαιϐσ ναϏςκοσ του Αγύου ώζοντοσ. Ο λαιμϐσ τησ ϊμμου, ο ενώνων τον 
μικρϐν βρϊχον με την ςτερεϊν, μϐλισ ανεύχεν ϋνα δϊκτυλον υπερϊνω του κϑματοσ. Σώρα όρχιζε να γύνεται πλημμϑρα. Η 
Υραγκογιαννοϑ εςτϊθη κι εδύςταςε. «Σϊχα δεν θα... ξαναγύνη ρόχη ςε λύγη ώρα; εύπε. Γιατύ να βιαςτώ τώρα, να γύνω μοϑςκεμα;» 
Αλλϊ την ιδύαν ςτιγμόν ϊκουςε θϐρυβον ϐχι μικρϐν επύ του κρημνοϑ. Δϑο ϊνδρεσ, ο εισ ςτρατιωτικϐσ, ο ϊλλοσ πολύτησ, με δϑο 
τουφϋκια επ' ώμου, κατόρχοντο τρϋχοντεσ τον κατόφορον. Ο πολύτησ δεν ότον ο δραγϊτησ τον οπούον εύχεν αφόςει οπύςω, με τον 
ϋνα χωροφϑλακα, ότον ϊλλοσ, κι εφϐρει φρϊγκικα. Αυτό λοιπϐν ότο η ενϋδρα, την οπούαν εύχε υποπτεϑςει ευλϐγωσ αυτό, με την 
οπούαν ηθϋληςαν να την βϊλουν εισ τα ςτενϊ; Ιδοϑ ϐτι τώρα την ϋφθαναν. 
Η Υραγκογιαννοϑ ϋτρεξεν, ϋκαμε τον ςταυρϐν τησ, κι επϊτηςεν επϊνω εισ το πϋραςμα τησ ϊμμου. Η ϊμμοσ ότον ολιςθηρϊ. Σο 
κϑμα ανόρχετο, εφοϑςκωνε. Η γυνό δεν ωπιςθοδρϐμηςε. Δεν εύχεν ϊλλην ςανύδα ςωτηρύασ. Οϑτε αυτόν, την παροϑςαν, μϊλιςτα 
δεν εύχε. 
Σο κϑμα ανϋβαινεν, ανϋβαινεν. Η Υραγκογιαννοϑ επϊτει. Η ϊμμοσ ενϋδιδεν. Οι πϐδεσ τησ εγλιςτροϑςαν. 
Ο βρϊχοσ του Αγύου ώζοντοσ απεύχε περύ τασ δώδεκα οργυιϊσ απϐ την ακτόν. Ο λαιμϐσ τησ ϊμμου, το πϋραςμα, θα ότο πλϋον ό 
πεντόκοντα βημϊτων το μόκοσ. 
Σο κϑμα την ϋφθανεν ϋωσ το γϐνυ, εύτα ωσ την μϋςην. Η ϊμμοσ εγλιςτροϑςε. Εγύνετο βϊλτοσ, λϊκκοσ. Σο κϑμα ανόλθεν ϋωσ το 
ςτϋρνον τησ. 
Οι δϑο ϊνδρεσ, ούτινεσ την εκυνόγουν, ϋρριψαν μύαν τουφεκιϊν διϊ να την πτοόςουν. Εύτα ηκοϑςθηςαν αι φωναύ των, φωναύ 
αλαλαγμοϑ και βεβαύασ νύκησ. 
Η Υραγκογιαννοϑ απεύχεν ακϐμη ωσ δϋκα βόματα απϐ τον Αώ-ώςτην. 
Δεν εύχε πλϋον ϋδαφοσ να πατόςη· εγονϊτιςεν. Εισ το ςτϐμα τησ ειςόρχετο το αλμυρϐν και πικρϐν ϑδωρ. 
Σα κϑματα εφοϑςκωναν αγρύωσ, ωσ να εύχον πϊθοσ. Εκϊλυψαν τουσ μυκτόρασ* και τα ώτα τησ. Σην ςτιγμόν εκεύνην το βλϋμμα τησ 
Υραγκογιαννοϑσ αντύκρυςε το Μποςτϊνι, την ϋρημον βορειοδυτικόν ακτόν, ϐπου τησ εύχον δώςει ωσ προύκα ϋναν αγρϐν, ϐταν 
νεϊνιδα την υπϊνδρευςαν και την εκουκοϑλωςαν και την ϋκαμαν νϑμφην οι γονεύσ τησ. 
— Ω! να το προικιϐ μου! εύπε. 
Αυταύ υπόρξαν αι τελευταύαι λϋξεισ τησ. Η γραύα Φαδοϑλα εϑρε τον θϊνατον εισ το πϋραςμα του Αγύου ώςτη, εισ τον λαιμϐν τον 
ενώνοντα τον βρϊχον του ερημητηρύου με την ξηρϊν, εισ το όμιςυ του δρϐμου, μεταξϑ τησ θεύασ και τησ ανθρωπύνησ δικαιοςϑνησ. 
   

 
φϊτνωμα: το νταβϊνι, εδώ το κούλωμα του τζακιοϑ. 
βρϋμουςα: θορυβώδησ (ρ. βρϋμω = βρυχιϋμαι, βγϊζω δυνατό κραυγό). 
λογαοιδικϐσ: τρϐποσ απαγγελύασ που πληςιϊζει προσ το τραγοϑδι, μιςοτραγουδιςτϐσ. 
αδρϐσ: ϋντονοσ. 
χαρακτόρ: (λϐγ. λ.) πλ. χαρακτόρεσ· χαρακτηριςτικϊ. 
μϊμμη: γιαγιϊ. 
* Η Υραγκογιαννοϑ όταν υφϊντρα, αλλϊ ϋκανε και τη μαμμό και την «ψευδογιϊτριςςα» με βϐτανα που η ύδια μϊζευε. 
οιονεύ: κατϊ κϊποιον τρϐπο. 
λϊκυροσ: αυτϐσ που γύνεται απϐ πατημϋνα ςταφϑλια· επύθ. του κραςιοϑ (λϊκυροσ ούνοσ). 
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ρανύσ: ςταγϐνα. 
αναπολώ: ξαναφϋρνω ςτο νου μου. 
επϋφερε: ςυμπλόρωςε. 
οκνώ: βαριϋμαι.  
ϋρρηξεν: (λ. αρχ. ρόγνυμι)· ϋβγαλε. 
κανθϐσ: (του ϐμματοσ)· η γωνύα του ματιοϑ. 
όςπαιρον: του ρ. αςπαύρω· ςπαρταρώ. 
αρτύωσ: πριν απϐ λύγο. 
κρϊςπεδα: (των ενδυμϊτων)· το κϊτω μϋροσ, ο ποδϐγυροσ. 
διϊβροχοσ: βρεγμϋνοσ. 
ζϑγωμα: τϐξο, γϋφυρα. 
αύρεςισ: εκλογό. 
εξαγορεϑομαι: εξομολογοϑμαι. 
αλύκτυποσ: θαλαςςοδαρμϋνοσ. 
μυκτόρεσ: τα ρουθοϑνια. 

 

Δραςτηριότητεσ 

1. Αν το κεύμενο όταν γραμμϋνο ςτην εποχό που ζοϑμε θα υπόρχαν αλλαγϋσ ωσ προσ τισ ιδϋεσ 
αναφορικϊ με τη θϋςη και τη μούρα των γυναικών; 
 
2. Να γρϊψετε ξανϊ το τελευταύο απϐςπαςμα, δύνοντασ ϋνα διαφορετικϐ τϋλοσ ςτη Υϐνιςςα. 
 
3. Η Υραγκογιαννοϑ φτϊνει ςτην εγκληματικό ιδϋα τησ βρεφοκτονύασ (ςτο κεφ. Ε') ϑςτερα 
απϐ εμπειρύεσ και εςωτερικϋσ διεργαςύεσ που δύνονται ςτα τϋςςερα πρώτα κεφϊλαια του ϋργου. 
Με βϊςη τα αποςπϊςματα και τισ περιληπτικϋσ πληροφορύεσ να διερευνόςετε τα αύτια που 
ςυντεύνουν ςτη διαμϐρφωςη τησ παρϊλογησ ιδϋασ τησ και να τα εκθϋςετε ςε ςυνεχό λϐγο. Σα 
αύτια αυτϊ θα τα αναζητόςετε κυρύωσ: α) τισ ατομικϋσ τησ εμπειρύεσ β) το κοινωνικϐ 
περιβϊλλον τησ (οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ ςυνθόκεσ, κυρύαρχεσ αντιλόψεισ) γ) το χαρακτόρα 
τησ δ) την κατϊςταςη που ζει τώρα δύπλα ςτο ϊρρωςτο βρϋφοσ και ςτη λεχώνα κϐρη τησ. 
 
4. Η ιδϋα που διακατϋχει τη Υραγκογιαννοϑ και οι πρϊξεισ τησ ϋρχονται ςε αντύθεςη με τισ 
θρηςκευτικϋσ και ηθικϋσ αντιλόψεισ, εύναι αποτρϐπαια εγκλόματα. Πώσ η Υραγκογιαννοϑ 
γεφυρώνει μϋςα τησ αυτϐ το χϊςμα; Να αναπτϑξετε τισ απϐψεισ ςασ με ςυγκεκριμϋνεσ αναφορϋσ 
ςτο κεύμενο. 
 
5. Όπωσ εύδατε ςτην ειςαγωγό, η Φϐνιςςα θεωρεύται «δυνατϐ ψυχογραφικϐ ϋργο». ' αυτόν 
παρατηροϑμε επύςησ ϋνα απϐ τα κϑρια γνωρύςματα τησ ςυγγραφικόσ τϋχνησ του Παπαδιαμϊντη, 
το ρεαλιςμϐ. Να επαληθεϑςετε τισ παρατηρόςεισ αυτϋσ με ςυγκεκριμϋνεσ αναφορϋσ ςτο κεύμενο. 
 
6. Ο θεςμϐσ τησ προύκασ, ενώ ενύςχυε τη θϋςη τησ γυναύκασ ςτην ϋγγαμη ζωό τησ, ςυγχρϐνωσ 
τη μετϋβαλλε ςε αντικεύμενο αγοραπωληςύασ. την εποχό μασ ο θεςμϐσ αυτϐσ ϊρχιςε να 
υποχωρεύ. Ποια νομύζετε ϐτι εύναι τα αύτια αυτόσ τησ παρακμόσ του θεςμοϑ και πώσ επηρεϊζει η 
παρακμό τη θϋςη τησ γυναύκασ;  
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Theme: Marriage 

AURORA LEIGH (1856) by ELIZABETH BARRETT BROWNING 

"With quiet indignation I broke in. 

'You misconceive the question like a man, 

Who sees a woman as the complement  

Of his sex merely. You forget too much 

That every creature, female as the male, 

Stands single in responsible act and thought  

As also in birth and death. Whoever says 

To a loyal woman, "Love and work with me," 

Will get fair answers, if the work and love 

Being good themselves, are good for her–the best 

She was born for […] 

"'But me, your work 

Is not the best for, – nor your love the best, 

Nor able to commend the kind of work 

For love's sake merely. Ah, you force me, sir, 

To be over-bold in speaking of myself,– 

I, too, have my vocation, – work to do, 

The heavens and earth have set me, since I changed 

My father's face for theirs,– and though your world 

Were twice as wretched as you represent 

Most serious work, most necessary work, 

As any of the economists'.'" (Book 2) 
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Pre-reading questions: 

1. What do you know about the 19th century in Britain? What important evolutions took place in 
the British economy and how did they affect the society? 

2. What do you know about the women’s position and role in the Victorian society? 

3. Do you know any women writers of those times? Can you mention any of their works? 

4. What were the main themes of their works? Why did they use these themes? 

5. Many women writers of that period published anonymously or under male pseudonyms. Why? 

6. After listening to Elizabeth Barrett Browning’s biography, mention what factors contributed to 
her being a successful writer of her times. 

7. The epic poem Aurora Leigh consists of nine books. Can you guess why the writer chose this 
number of books? 

While-reading questions: 

8. Aurora Leigh is an epic poem. Why do you think Elizabeth Barrett chose this literary form to 
develop her story? And why did she use blank verse? 

9. After reading the extract of Aurora Leigh, detect what its main theme is.  

10. Why was this epic poem characterized as an early feminist work? Detect elements of the poem 
that justify this opinion. 

11. In the poem, poetry is compared to the economists’ work. Why was this comparison striking, 
given the period when it was written? 

12. The heroine’s full name is a hint for her sense of independence and women’s need for a new 
start. Can you explain why? 

13. Compare the role of the woman in this text with the one in the Greek text “Μονϐλογοσ 
ευαιςθότου” by Εμμανουόλ ΡοϏδησ.  How did men expect women to play their role as wives and 
what were the women’s attitudes towards this expectation? What do the two women’s reactions 
show about the societies they lived in? 

Post-reading activity: 

Find another woman’s literary work of the Victorian period and compare the woman’s role as a 
wife with that presented by ΡοϏδησ. Explain the similarities and differences you detected. 
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Θϋμα: Γϊμοσ 
 

ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ (1896) του ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΡΟΙΔΗ 
 
Σο παρακάτω ςατιρικό χρονογράφημα δημοςιεύτηκε για πρώτη φορά ςτην 
εφημερίδα Εμπρόσ, ςτισ 11.11.1896. Ο ςυγγραφέασ δίνει έμμεςα πολλέσ ενδιαφέρουςεσ 
πληροφορίεσ για τη ζωή και τα ήθη των Αθηναίων ςτα τέλη του 19ου αιώνα. Δεν πρέπει 
να διαφύγει ο ειρωνικόσ χαρακτήρασ του χρονογραφήματοσ. 
 
Μεγϊλη δυςτυχύα εύναι να ϋχει κανεύσ πολϑ καλόν καρδύαν. Σο ηξεϑρω εκ πεύρασ, διϐτι μ' ϋκαμεν ο 
Θεϐσ παραπολϑ ευαύςθητον. Δεν ημπορώ να ιδώ ϊνθρωπον να πϊςχει και να κλαύει χωρύσ να 
γύνουν τα νεϑρα μου ϊνω κϊτω, οϑτε να εννοόςω πώσ κατορθώνουν ϊλλοι να παρευρύςκωνται εισ 
λυπηρϊ θεϊματα. Αν τϑχει ν' αποθϊνει γνώριμϐσ των, τρϋχουν εισ την κηδεύαν, ακϐμη και αν 
χιονύζει. Αλλ' εγώ δεν ημπορώ να ύδω αποθαμϋνον ϊνθρωπον ϐπου εγνώριςα ζωντανϐν, χωρύσ να 
με ταρϊξει η ςκϋψισ ϐτι κι εγώ θα αποθϊνω. Έπειτα, αν οι ςυγγενεύσ του εφαύνοντο φρϐνιμοι και 
παρηγορημϋνοι, τοϑτο θα μ' επεύραζε, διϐτι δεν αγαπώ τουσ εγωιςτϊσ· αν πϊλιν ϋκλαιαν και 
εθρόνουν, το θϋαμα θα μου ϋκοπτε την ϐρεξιν ό θα εχαλοϑςε την χώνεψύν μου. 
Σο ςτομϊχι μου εύναι κι εκεύνο ευαύςθητο και δϑο πρϊγματα δεν ημπορεύ να χωνϋψει, τον 
αςτακϐν και τασ ςυγκινόςεισ. Σασ ςυγκινόςεισ εϑκολον εύναι να τασ αποφϑγω·να μη τρώγω ϐμωσ 
αςτακϐν θα ότο θυςύα τϐςον μεγϊλη, ώςτε μου ςυμβαύνει πολλϋσ φορϋσ να ξεχϊςω πωσ εύναι 
βαρυςτϐμαχοσ και να θυμηθώ ϐτι πρϋπει κανεύσ να ςυγχωρεύ εισ ϐςουσ αγαπϊ τα ελαττώματϊ 
των. 
Άλλο πρϊγμα ϐπου δεν ημπορώ να καταλϊβω εύναι να υπϊρχουν ϊνθρωποι τϐςον ςκληρϐκαρδοι, 
ώςτε να δϋχονται να παραςταθοϑν φύλοι των εισ μονομαχύαν. Αλλ' εγώ εύμαι ευαύςθητοσ, και 
μϐνη η ιδϋα ϐτι ημπορεύ ο φύλοσ μου ό και ο αντύπαλοσ του να πϊθει, με κϊμνει ν' ανατριχιϊζω· 
προ πϊντων ϐταν ςυλλογύζομαι ϐτι την ημϋραν τησ μονομαχύασ πρϋπει να ςηκωθώ εισ τασ επτϊ, 
ασ εύναι καιρϐσ ϊςχημοσ, να χαςομερϋψω εισ τρεχϊματα, ςυνεντεϑξεισ και ςυντϊξεισ 
πρωτοκϐλλων, και ύςωσ να πληρώςω και αμαξιϊτικα με κύνδυνον να τα χϊςω, αν τϑχει. Θεϐσ 
φυλϊξει, ο φύλοσ μου να ςκοτωθεύ. 
Μεγϊλη πρϋπει να εύναι η αναιςθηςύα και εκεύνων ϐπου δανεύζουν εισ τουσ φύλουσ των χρόματα, 
χωρύσ να ςυλλογιςθοϑν ϐτι ενδϋχεται να μη δυνηθεύ να τα αποδώςει εισ την προθεςμύαν, να τουσ 
εντρϋπεται και να τουσ αποφεϑγει. Σοϑτο ημπορεύ να φανεύ μικρϐν κακϐν εισ ϐςουσ δεν ϋχουν 
καρδύαν, αλλ' η ιδικό μου θα ερραγύζετο, αν παλαιϐσ μου φύλοσ, μ' απαντοϑςεν εισ τον δρϐμον και 
εκαμώνετο πωσ δεν με εύδεν. Αυτϐσ εύναι ο λϐγοσ που μ' ϋκαμε να πϊρω την απϐφαςιν να μη 
δανεύςω ποτϋ εισ φύλον μου εκατϐν δραχμϊσ, ϋςτω και αν πρϐκειται να ςωθεύ με αυτϐσ η τιμό και 
η ζωό του. Παρϊ να τον ύδω αχϊριςτον, καλϑτερα να τον κλϊψω αποθαμϋνον, αφοϑ μϊλιςτα θα μ' 
εμπϐδιζεν η ευαιςθηςύα μου να υπϊγω εισ την κηδεύα του.(...) 
Άλλη ςκληρϐτησ και κουταμϊρα εύναι εκεύνων ϐπου δύδουν ελεημοςϑνην εισ τουσ πτωχοϑσ, χωρύσ 
να ςυλλογιςθοϑν ϐτι αν μεν εύναι ο ελεοϑμενοσ ικανϐσ να εργαςθεύ ενθαρρϑνουν την οκνηρύαν 
του, αν δε τϑχει χωλϐσ, ςτραβϐσ, κουλοχϋρησ ό λωβιαςμϋνοσ, το ψωμύ που του δύδουν 
προμακραύνει ζωόν αθλύαν και βαςανιςμϋνην. Σοϑτο δεν το λϋγω εγώ, το λϋγουν οι μεγϊλοι 
φιλϐςοφοι, ο πϋνςερ και ο Δαρβύνοσ, που απϋδειξαν πϐςον απϊνθρωπα εύναι τα λεγϐμενα 
φιλανθρωπικϊ καταςτόματα, τα ϊςυλα των ανιϊτων, τα γηροκομεύα και τα λεπροκομεύα. 
Εςημϊδεψα εισ τα βιβλύα των τα μϋρη ϐπου το λϋγουν, και τα δεύχνω εισ ϐςουσ ϋχουν την 
αδιακριςύαν να μου ζητοϑν χρόματα, διϊ να εμποδύςουν ν' αποθϊνουν με την ηςυχύαν των 
δυςτυχιςμϋνα πλϊςματα, που θα ότο δι' αυτϊ ο θϊνατοσ ευεργεςύα. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1917,6375/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1917,6375/
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Προ μερικών μηνών μοϑ ϋςτειλεν ο αγιοχώματοσ μητροπολύτησ Γερμανϐσ μύαν επιτροπόν να μου 
ζητόςει να ςυνειςφϋρω, ωσ μεγϊλοσ κτηματύασ, διϊ να ςυςτηθεύ εισ κϊθε τμόμα των Αθηνών ϋνα 
«λαώκϐν μαγειρεύον», ϐπου θα εϑριςκαν οι πτωχού ϊνθρωποι με μϐνον δεκαπϋντε λεπτϊ ϋνα 
φλιτζϊνι ζουμύ κι ϋνα κομμϊτι κρϋασ. Αν όμουν ϊκαρδοσ καθώσ οι ϊλλοι, θα ϋδιδα κι εγώ τασ 
εύκοςι δραχμϊσ μου χωρύσ δυςκολύαν. Η ευαιςθηςύα μου ϐμωσ δεν μου ςυγχωρεύ οϑτε καν να 
ςυλλογιςθώ ϐτι τρϋφονται εισ το πλϊγι μου δυςτυχεύσ ϊνθρωποι με νερϐζουμο και κοιλιϋσ, ενώ 
τρώγω εγώ μπαρμποϑνια και φιλϋτο. 
Σρανό απϐδειξισ τησ υπερβολικόσ μου ευαιςθηςύασ εύναι και ο τρϐποσ ϐπου υπανδρεϑθην. Όταν 
επληςύαςαν να με πλακώςουν τα γερϊματα, να με κουρϊζουν αι διαςκεδϊςεισ και να μ' ενοχλοϑν 
οι ρευματιςμού, αιςθϊνθηκα την ανϊγκην να ϋχω ϋνα ςπιτικϐν και μύαν γυναύκα δικό μου να με 
περιποιεύται. Καθώσ πασ ϊλλοσ, αγαπώ κι εγώ τισ εϑμορφεσ, και πλοϑςιοσ καθώσ εύμαι, εϑκολον 
ότο να εϑρω ϋνα νϐςτιμο κορύτζι, αν δεν εζητοϑςα προύκα. Άλλοσ εισ την θϋςιν μου θα το ϋκαμνεν, 
αλλ' εγώ εςυλλογύςθηκα πϐςον θα εβαςϊνιζε την ευαιςθηςύαν μου, αν υπανδρευϐμην εϑμορφην 
πτωχοκϐρην, η ιδϋα ϐτι μ' επόρεν ϐχι διϊ τα ευγενό μου αιςθόματα, αλλϊ διϊ τα επτϊ μου ςπύτια. 
Παρϊ αυτόν την ανυπϐφορην υποψύαν επροτύμηςα να θυςιαςθώ και να πϊρω πλουςύαν 
αςχημομοϑραν. Η ευγϋνεια τησ ψυχόσ μου εύναι τϐςη, ώςτε η μεγϊλη τησ μϑτη και τα ψεϑτικα τησ 
δϐντια δε μ' εμπϐδιςαν, ϐχι μϐνον να φϋρωμαι καλϊ μαζύ τησ, αλλϊ και να την αγαπώ, 
περιςςϐτερον ύςωσ παρ' ϐτι πρϋπει. 
Ωσ απϐδειξιν τησ αγϊπησ μου αρκεύ ν' αναφϋρω πωσ, ϐταν ϋτυχε πϋρυςι ν' αρρωςτόςει, δεν 
κατώρθωςα ποτϋ να την βλϋπω να υποφϋρει. Ο βόχασ τησ και το γλου-γλου τησ γαργϊρασ τησ 
μου ϋςχιζε την καρδιϊ και την ακοόν, και η μυρωδιϊ τησ αρρωςτοκϊμερασ μου ϋφερνε ζϊλη. Η 
ανικανϐτησ μου να την βλϋπω να υποφϋρει με ανϊγκαζε να μϋνω ϋξω απϐ το ςπύτι απϐ το πρωύ 
ϋωσ το βρϊδυ και καμιϊ φορϊ απϐ το βρϊδυ ϋωσ το πρωύ. Αυτό η αρρώςτια τησ γυναύκασ μου μ' 
ϋκαμε να εξοδϋψω πολλϊ χρόματα εισ αμϊξια, θϋατρα, γεϑματα εισ την Μεγϊλην Βρεττανύαν και 
εκδρομϊσ με φύλουσ μου εισ την Κηφιςιϊν και την Πεντϋλην. Σο μεγαλϑτερο ϐμωσ ϋξοδο ότο ϐτι 
τασ ημϋρασ που η γυναύκα μου δεν εφαύνετο διϐλου καλϊ, η ανηςυχύα και η λϑπη μου ότον τϐςον 
μεγϊλη, ώςτε ηναγκϊςθηκα να πϊρω διϊ παρηγορότραν μύαν Γαλλύδα του Υαλόρου. Περιττϐν 
εύναι να προςθϋςω ϐτι η ευγϋνεια τησ ψυχόσ και των τρϐπων μου μ' εμπϐδιςαν να εύπω τύποτε δι' 
αυτϊ τα ϋξοδα εισ την γυναύκα μου, ϐταν ϋγινε καλϊ. 
Εναντύον τησ δεν ϋχω κανϋνα ςπουδαύο παρϊπονο. Προςπαθεύ εισ ϐλα να μ' ευχαριςτόςει και 
ποτϋ δεν ερωτϊ οϑτε ποϑ όμουν οϑτε τι κϊμνω. Εύναι φρϐνιμη, όςυχη νοικοκυρϊ και με κϊμνει να 
καλοπερνώ χωρύσ να εξοδεϑει πολλϊ. Σο ςπύτι λϊμπει, ποτϋ δεν ϋλειψε κουμπύ απϐ τα πουκϊμιςα 
μου και εύμαι πϊντοτε βϋβαιοσ να εϑρω εισ το τραπϋζι το φαγύ που μ' αρϋςει. Εκατϊφερε μϊλιςτα 
να μαγειρεϑει και τον αςτακϐν με μύα αμερικϊνικη ςϊλτςα που ημπορεύ τώρα να τον τρώγω 
χωρύσ να μου πειρϊζει το ςτομϊχι. Αυτϊ εύναι βϋβαια μεγϊλα προτερόματα. Ένα μϐνον πρϊγμα 
τησ λεύπει, η ευαιςθηςύα. Αυτϐ το εκατϊλαβα, ϐταν όλθεν η ςειρϊ μου ν' αρρωςτόςω! 
Ενώ εγώ εισ την δικό τησ αρρώςτιαν δεν ημποροϑςα να την βλϋπω να υποφϋρει και 
αναγκαζϐμουν να φεϑγω και να ζητώ παρηγορύαν εισ το ξεφϊντωμα, αυτό οϑτε ςτιγμό δεν 
ϋλειψεν απϐ κοντϊ μου· αγρϑπνηςε δϋκα νϑχτεσ κατϊ ςειρϊν εισ το προςκϋφαλϐ μου. Ήθελεν η 
ύδια να μου δύνει τα γιατρικϊ, να μ' αλλϊζει και να με μεταγυρύζει, χωρύσ να με ςυνερύζεται διϊ τον 
κακϐν μου τρϐπον, χωρύσ να ςιχαύνεται τα καταπλϊςματα οϑτε να ενοχλεύται απϐ την 
αρρωςτομυρωδιϊν του δωματύου. Αυτϊ μ' ϋκαμαν να υποπτευθώ ϐτι η γυναύκα μου δεν ϋχει οϑτε 
καλόν ϐςφρηςιν οϑτε μεγϊλην ευαιςθηςύαν. Πώσ τω ϐντι θα ημποροϑςε, αν ότο ευαύςθητη, να με 
βλϋπει να υποφϋρω, να βαςανύζομαι, να με καύουν οι ςυναπιςμού και να με δαγκϊνουν αι 
αβδϋλλαι; 
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Κατϊντηςα να πιςτεϑω πωσ ϋχουν κϊποιον δύκαιον ϐςοι θεωροϑν την υπερβολικόν τρυφερϐτητα 
των γυναικών ωσ πρϐληψιν και παραμϑθι. Άδικον ϐμωσ θα ότο και ν' απαιτόςω απϐ τουσ ϊλλουσ 
την ιδικό μου ϋκτακτον και μοναδικόν ευαιςθηςύαν. 

 
 

Δραςτηριότητεσ 

1. Να καταγρϊψετε και να ςχολιϊςετε τισ αναφορϋσ που γύνονται ςτισ περύ γϊμου αντιλόψεισ 

τησ αθηναώκόσ κοινωνύασ του τϋλουσ του 19ου αιώνα. 

 

2. Να γρϊψετε δϑο παραγρϊφουσ ϐπου η γυναύκα θα μιλϊει για την ευαιςθηςύα του ςυζϑγου 

τησ, αλλϊζοντασ τη φωνό τησ αφόγηςησ. Προςπαθόςτε να διατηρόςετε το ϑφοσ του ςυγγραφϋα. 

 

3.  Να εκθϋςετε τουσ λϐγουσ, για τουσ οπούουσ ο όρωασ αποφϊςιςε να παντρευτεύ.  Να 

ςχολιϊςετε αυτοϑσ τουσ λϐγουσ 

 

4. Διατηρεύ το χρονογρϊφημα, κατϊ τη γνώμη ςασ, την επικαιρϐτητϊ του και ςτη ςημερινό 

εποχό. Να δικαιολογόςετε την απϊντηςό ςασ. 
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Theme: Friendship 

THE JUNGLE BOOK (1894) by RUDYARD KIPLING 

(The first set of three stories stars a young boy named Mowgli. He is raised by wolves, trained by a bear, kidnapped by monkeys, 
rescued by a panther and a snake, and kills and skins a tiger. All this before he hits puberty. In this extract, Bagheera, the black 
panther, has a discussion with Mowgli about his status in the jungle.) 

Bagheera would lie out on a branch and call, “Come along, Little Brother,” and at first Mowgli would cling like the sloth, but 
afterward he would fling himself through the branches almost as boldly as the gray ape. He took his place at the Council Rock, too, 
when the Pack met, and there he discovered that if he stared hard at any wolf, the wolf would be forced to drop his eyes, and so he 
used to stare for fun. At other times he would pick the long thorns out of the pads of his friends, for wolves suffer terribly from 
thorns and burs in their coats. He would go down the hillside into the cultivated lands by night, and look very curiously at the 
villagers in their huts, but he had a mistrust of men because Bagheera showed him a square box with a drop gate so cunningly 
hidden in the jungle that he nearly walked into it, and told him that it was a trap. He loved better than anything else to go with 
Bagheera into the dark warm heart of the forest, to sleep all through the drowsy day, and at night see how Bagheera did his killing. 
Bagheera killed right and left as he felt hungry, and so did Mowgli—with one exception. As soon as he was old enough to 
understand things, Bagheera told him that he must never touch cattle because he had been bought into the Pack at the price of a 
bull’s life. “All the jungle is thine,” said Bagheera, “and thou canst kill everything that thou art strong enough to kill; but for the sake 
of the bull that bought thee thou must never kill or eat any cattle young or old. That is the Law of the Jungle.” Mowgli obeyed 
faithfully. 

And he grew and grew strong as a boy must grow who does not know that he is learning any lessons, and who has nothing in the 
world to think of except things to eat. 

Mother Wolf told him once or twice that Shere Khan was not a creature to be trusted, and that some day he must kill Shere Khan. 
But though a young wolf would have remembered that advice every hour, Mowgli forgot it because he was only a boy—though he 
would have called himself a wolf if he had been able to speak in any human tongue. 

Shere Khan was always crossing his path in the jungle, for as Akela grew older and feebler the lame tiger had come to be great 
friends with the younger wolves of the Pack, who followed him for scraps, a thing Akela would never have allowed if he had dared 
to push his authority to the proper bounds. Then Shere Khan would flatter them and wonder that such fine young hunters were 
content to be led by a dying wolf and a man’s cub. “They tell me,” Shere Khan would say, “that at Council ye dare not look him 
between the eyes.” And the young wolves would growl and bristle. 

Bagheera, who had eyes and ears everywhere, knew something of this, and once or twice he told Mowgli in so many words that 
Shere Khan would kill him some day. Mowgli would laugh and answer: “I have the Pack and I have thee; and Baloo, though he is so 
lazy, might strike a blow or two for my sake. Why should I be afraid?” 

It was one very warm day that a new notion came to Bagheera—born of something that he had heard. Perhaps Ikki the Porcupine 
had told him; but he said to Mowgli when they were deep in the jungle, as the boy lay with his head on Bagheera’s beautiful black 
skin, “Little Brother, how often have I told thee that Shere Khan is thy enemy?” 

“As many times as there are nuts on that palm,” said Mowgli, who, naturally, could not count. “What of it? I am sleepy, Bagheera, 
and Shere Khan is all long tail and loud talk—like Mao, the Peacock.” 

“But this is no time for sleeping. Baloo knows it; I know it; the Pack know it; and even the foolish, foolish deer know. Tabaqui has 
told thee too.” 

“Ho! ho!” said Mowgli. “Tabaqui came to me not long ago with some rude talk that I was a naked man’s cub and not fit to dig pig-
nuts. But I caught Tabaqui by the tail and swung him twice against a palm-tree to teach him better manners.” 

“That was foolishness, for though Tabaqui is a mischief-maker, he would have told thee of something that concerned thee closely. 
Open those eyes, Little Brother. Shere Khan dare not kill thee in the jungle. But remember, Akela is very old, and soon the day 
comes when he cannot kill his buck, and then he will be leader no more. Many of the wolves that looked thee over when thou wast 
brought to the Council first are old too, and the young wolves believe, as Shere Khan has taught them, that a man-cub has no place 
with the Pack. In a little time thou wilt be a man.” 
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“And what is a man that he should not run with his brothers?” said Mowgli. “I was born in the jungle. I have obeyed the Law of the 
Jungle, and there is no wolf of ours from whose paws I have not pulled a thorn. Surely they are my brothers!” 

Bagheera stretched himself at full length and half shut his eyes. “Little Brother,” said he, “feel under my jaw.” 

Mowgli put up his strong brown hand, and just under Bagheera’s silky chin, where the giant rolling muscles were all hid by the 
glossy hair, he came upon a little bald spot. 

“There is no one in the jungle that knows that I, Bagheera, carry that mark—the mark of the collar; and yet, Little Brother, I was 
born among men, and it was among men that my mother died—in the cages of the king’s palace at Oodeypore. It was because of 
this that I paid the price for thee at the Council when thou wast a little naked cub. Yes, I too was born among men. I had never seen 
the jungle. They fed me behind bars from an iron pan till one night I felt that I was Bagheera—the Panther—and no man’s 
plaything, and I broke the silly lock with one blow of my paw and came away. And because I had learned the ways of men, I became 
more terrible in the jungle than Shere Khan. Is it not so?” 

“Yes,” said Mowgli, “all the jungle fear Bagheera—all except Mowgli.” 

“Oh, thou art a man’s cub,” said the Black Panther very tenderly. “And even as I returned to my jungle, so thou must go back to men 
at last—to the men who are thy brothers—if thou art not killed in the Council.” 

“But why—but why should any wish to kill me?” said Mowgli. 

“Look at me,” said Bagheera. And Mowgli looked at him steadily between the eyes. The big panther turned his head away in half a 
minute. 

“That is why,” he said, shifting his paw on the leaves. “Not even I can look thee between the eyes, and I was born among men, and I 
love thee, Little Brother. The others they hate thee because their eyes cannot meet thine; because thou art wise; because thou hast 
pulled out thorns from their feet—because thou art a man.” 

“I did not know these things,” said Mowgli sullenly, and he frowned under his heavy black eyebrows. 

Pre-reading questions: 

1. What do you know about the 19th century colonialism of Britain? How did it affect the British 
economy and society? 

2. Have you read any books by Rudyard Kipling? What are the main themes of his works? 

3. After listening to Rudyard Kipling’s biography, mention which autobiographical elements are 
found in some of his famous works. 

While-reading questions: 

4. The Jungle Book is a children’s book. Justify this statement.  

5. After reading the extract of The Jungle Book, detect what its main themes are.  

6. How is friendship depicted in this extract? What are the main features of friendship? This 
friendship between a male panther and a boy is symbolic. Can you analyse it? 

7. What is the role of Shere Khan in the book? Analyse it. 
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8. Analyze the writing techniques used by the author (narrator’s point of view, genre, style, tone). 
What is the impression and feeling the reader is left with? 

9. Compare and contrast the way friendship between two males is seen in this text with the one in 
the Greek text “Οι δϑο φύλοι” by Γιώργοσ Θεοτοκϊσ.  

Post-reading activity: 

Imagine that you are a writer. Write the summary of a friendship story you would like to develop 
into a book. It has to take place in modern times and depict elements of the modern society and 
lifestyle that affect friendships nowadays.  
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Θϋμα: Υιλύα 

ΑΡΓΩ (ΟΙ ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ)  (1933) του  ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΘΕΟΣΟΚΑ 

το πρώτο απϐςπαςμα παρακολουθοϑμε τον Αλϋξη Νοταρϊ με το φύλο του Μανϐλη Σκυριανϐ, που 
εύναι πρϐεδροσ τησ Αργώσ, να πηγαύνουν ςτο Ζϊππειο, ϐπου θα ςυναντηθοϑν με τα ϊλλα μϋλη του 
Συλλϐγου. 

1. (Οι δυο φύλοι) 
αν τελεύωςε η παρϊδοςη, ο Αλϋξησ κι ο Μανϐλησ προχώρηςαν μαζύ ςτην οδϐ Ακαδημύασ, προσ τη 
λεωφϐρο Κηφιςύασ, κι απϐ κει, ακολουθώντασ τα κϊγκελα του Εθνικοϑ Κόπου, μπόκανε ςτη 
λεωφϐρο του Ηρώδη του Αττικοϑ. 
Οι δυο νϋοι γνωριζϐντανε απϐ τϐτε που θυμϐντανε τον κϐςμο. Εύχανε παύξει μαζύ ςτον Κόπο και 
ςτο Ζϊππειο, εύχανε περϊςει ϐλεσ τισ τϊξεισ του ςχολεύου ςτο ύδιο θρανύο. Παρϊ τη μεγϊλη 
διαφορϊ των ιδιοςυγκραςιών τουσ, των χαρακτόρων τουσ και των κλύςεων, τουσ ϋνωνε μια 
αληθινό και πολϑ παλιϊ αγϊπη. Ο Αλϋξησ όταν ο καλϑτεροσ φύλοσ του Μανϐλη κι ο Μανϐλησ ο 
μϐνοσ φύλοσ του Αλϋξη. Τπόρχε μεταξϑ τουσ εκεύνη η εξαιρετικό και πολϑτιμη ςυνεννϐηςη, που 
δημιουργιϋται κϊποτε ανϊμεςα ςε ανθρώπουσ ολϐτελα διαφορετικοϑσ, ακϐμα και αντύθετουσ, 
που ςυμπληρώνονται, θαρρεύσ, αρμονικϊ ο ϋνασ με τον ϊλλον. Ο καθϋνασ αγαπϊ και εκτιμϊ ςτον 
ϊλλον τα ψυχικϊ γνωρύςματα που του λεύπουν και ςυνϊμα ξανούγεται ςτον ϊλλον ευκολϐτερα 
παρϊ ςε μια ςυγγενικό φϑςη, γιατύ νιώθει ύςωσ πωσ ο ϊλλοσ, ο αλλιώτικοσ ϊνθρωποσ, ξϋνοσ προσ 
τα πϊθη του και τουσ καημοϑσ του, θα τον κρύνει πιο ψυχρϊ, πιο αντικειμενικϊ και πιο δύκαια. 
Σϋτοιεσ ςυνεννοόςεισ των ψυχών, που γεννιοϑνται ςε πολϑ ςπϊνιεσ περιπτώςεισ, εύναι ύςωσ οι 
πιο ςύγουρεσ και πιο μϐνιμεσ. Σον τελευταύο ϐμωσ καιρϐ οι ςυζητόςεισ των δϑο φύλων εύχανε γύνει 
πολϑ δϑςκολεσ. Τπόρχε ανϊμεςϊ τουσ κϊποια ςτενοχώρια, κϊποια τϑψη, ςα να βριςκϐτανε ςε 
δϑςκολη θϋςη ο ϋνασ μπροςτϊ ςτον ϊλλο, ςα να αδικοϑςε ο ϋνασ τον ϊλλο και ντρεπϐντανε γι' 
αυτϐ, ςα να εύχανε προδώςει κι οι δυο τουσ τη φιλύα. Ο Μανϐλησ καταλϊβαινε καλϊ πωσ ο μϐνοσ 
τρϐποσ να διαλυθεύ αυτό η δυςϊρεςτη ατμϐςφαιρα ότανε να δοθοϑνε καθαρϋσ εξηγόςεισ κι απϐ 
τισ δυο μεριϋσ, να ειπωθοϑνε τα πρϊματα ορθϊ κοφτϊ με το ϐνομϊ τουσ κι ϐχι με υπονοοϑμενα 
και υπαινιγμοϑσ. Μα ς' αυτόν την περύπτωςη η ντϐμπρα ειλικρύνειϊ του τον εύχε εγκαταλεύψει. 
Εύχε κϊτι μϋςα του, που δεν μποροϑςε να το πει ςτο φύλο του μότε ςε κανϋναν ϊλλο, κϊτι που τον 
πύεζε ϐμωσ ακατϊπαυςτα και δεν ϋφευγε ποτϋ απϐ την μνόμη του. Ένιωθε πωσ αν το ϋλεγε θα του 
ϋκανε καλϐ, θα τον ξαλϊφρωνε, μα δεν όταν ικανϐσ να το εμπιςτευτεύ ςε κανϋναν. Αρκετϋσ φορϋσ 
του εύχε ςυμβεύ να τον ελκϑςουν και να τον ςαγηνϋψουν ειδών ειδών κορύτςια, μα τώρα όταν 
ϊλλο πρϊμα. Άλλοτε δεν τον ϋμελε καθϐλου αν καταλϊβαιναν οι τριγυρινού πωσ όταν 
ερωτευμϋνοσ, αν τον πειρϊζανε και τον κουτςομπολεϑανε. Γελοϑςε κι αυτϐσ μαζύ τουσ και 
κορϐιδευε τον εαυτϐ του. Σώρα ϐμωσ δεν μποροϑςε πια να γελϊςει με τον εαυτϐ του, μότε καν να 
δεχτεύ ςυζότηςη απϊνω ς' αυτϐ το θϋμα. Κϊθε ςυζότηςη για τη Μϐρφω μ' ϋναν τρύτο, του 
φαινϐτανε προκαταβολικϊ ςα μια βεβόλωςη του μυςτικοϑ. Για τοϑτο δεν ϋλεγε τύποτα, κι ο 
ντροπαλϐσ και κλειςμϋνοσ Αλϋξησ δεν ότανε βϋβαια ικανϐσ να κϊνει τα πρώτα βόματα τησ 
εξομολϐγηςησ. 
Περπατοϑςαν χωρύσ να μιλοϑν ςτη ςτενό και ςκιερό λεωφϐρο. Μια περιπολύα πϋραςε βιαςτικϊ 
ςτο αντικρινϐ πεζοδρϐμιο να αλλϊξει τουσ φρουροϑσ του Προϋδρου τησ Δημοκρατύασ. Οι ψηλού 
και λυγερού εϑζωνεσ, με τουσ μαβιοϑσ ντουλαμϊδεσ και τισ αςτραφτερϋσ ξιφολϐγχεσ, βροντόςανε 
δυνατϊ τον υποκϐπανο καταγόσ. Η ςημαύα κυμϊτιζε αγϋρωχη απϊνω απϐ τα πυκνϊ φυλλώματα 
του Παλατιοϑ. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3564,14920/
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— Κανεύσ δεν τραγοϑδηςε ακϐμα τισ πιπεριϋσ τησ Αθόνασ, εύπε ξαφνικϊ ο Αλϋξησ. υλλογύςτηκεσ 
ποτϋ τι περύεργα πρϊματα αναδύνουν αυτϋσ οι χλωμϋσ και αειθαλεύσ δεντροςτοιχύεσ; 
— Ναι, εύπε ο Μανϐλησ κι ϋψαξε να βρει κϊτι να απαντόςει — ναι, δεν μπορώ να φανταςτώ την 
Αθόνα χωρύσ τισ πιπεριϋσ. 
— Και χωρύσ αυτοϑσ τουσ μαβιοϑσ ευζώνουσ, πρϐςθεςε ο Αλϋξησ κοιτϊζοντασ προσ το Παλϊτι. Κι 
η ελληνικό ςημαύα, αλόθεια, πολϑ ευχϊριςτοσ ςυνδυαςμϐσ χρωμϊτων και γραμμών. 
Παρατόρηςεσ; Ιδύωσ η ναυτικό ςημαύα με τισ πολλϋσ γραμμϋσ. Εύχανε κϊποια καλλιτεχνικό φλϋβα 
αυτού οι κουρςϊροι του 21, που φανταςτόκανε τϋτοια ςημαύα. 
— Ναι, εύπε πϊλι ο Μανϐλησ και ςυλλογύςτηκε ϐτι ποτϋ δεν του όρθε η ιδϋα πωσ η ςημαύα 
μποροϑςε να όταν ϋργο τϋχνησ. 
Μα ο Αλϋξησ γϑριςε ςτισ πιπεριϋσ του. 
— ε οριςμϋνεσ ςτιγμϋσ, ϋλεγε, το ςοϑρουπο ιδύωσ, μεταδύδουν τον τϐνο τουσ ςτουσ δρϐμουσ, ςτα 
ςπύτια, ςτουσ διαβϊτεσ, ς' ϐλην την ατμϐςφαιρα τησ πϐλησ —επιβϊλλουν παντοϑ ϋναν τϐνο— να, 
ςαν παςτϋλ*, μα πολϑ απαλϊ δουλεμϋνο, με την ϊκρη των δαχτϑλων —ϋνα τϐνο μιςοςβηςμϋνο, 
αερώδη— κϊτι το ακαθϐριςτο, το αςϑλληφτο, που εξιδανικεϑει το τοπύο, ςε βεβαιώ —
παρατόρηςεσ;— ϋνασ ζωγρϊφοσ θα μποροϑςε ύςωσ να το πει... 
Μονολογοϑςε δύχωσ να δύνει ςημαςύα ς' αυτϊ που ϋλεγε. Ένιωςε ϐμωσ πωσ μποροϑςε να 
εκφραςτεύ το αύςθημϊ του ϐχι μϐνο με ςυνδυαςμοϑσ χρωμϊτων, αλλϊ και με ςυνδυαςμοϑσ 
λϋξεων. ώπαςε και, ϊθελϊ του, ϊρχιςε να ταιριϊζει λϋξεισ ςτο νου του. Εξακολοϑθηςαν τον 
περύπατο ςιωπηλϊ, περϊςανε μπροςτϊ ςτο τϊδιο και μπόκανε ςτο πϊρκο του Ζαππεύου απϐ ϋνα 
ςτενϐ δρομϊκο, που οδηγοϑςε ςτο πλϊτωμα. Σα ανοιξιϊτικα αρώματα τουσ χτϑπηςαν απϐτομα κι 
ο Μανϐλησ μονομιϊσ ξαναθυμόθηκε τη Μϑκονο και το λευκϐ φουςτϊνι τησ Μϐρφωσ, δαρμϋνο απϐ 
το μελτϋμι του Αιγαύου. Εύχε ϐρεξη να πετϊξει μακριϊ μεσ ςτα φυλλώματα την τςϊντα του, γεμϊτη 
Ρωμαώκϐ Δύκαιο, και να τρϋξει μ' ϐλην τη δϑναμό του, να διαςχύςει το Ζϊππειο πϋρα ωσ πϋρα, μα 
ςυγκρατόθηκε γιατύ θυμόθηκε πωσ ότανε πρϐεδροσ και πωσ τον περύμεναν λύγο παρϋκει 
ςοβαρϐτατεσ ςυζητόςεισ. 

 
 

Δραςτηριότητεσ 

1. Να διακρύνετε μϋςα ςτο κεύμενο τα χαρακτηριςτικϊ που,  κατϊ τον ςυγγραφϋα,  διϋπουν 

μια αληθινό φιλύα. 

 

2. Πώσ παρουςιϊζεται η δϑναμη του ϋρωτα ανϊμεςα ςτα δϑο φϑλα μϋςα ςτο κεύμενο; 

 

3. Να μετατρϋψετε τισ ςκϋψεισ του Μανϐλη απϐ ελεϑθερο πλϊγιο λϐγο ςε εςωτερικϐ 

μονϐλογο. 

 
 
 
 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3564,14920/
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Theme: Love 

LOVE AMONG THE HAYSTACKS (1912) by D. H. LAWRENCE 

The two large fields lay on a hillside facing south. Being newly cleared of hay, they were golden green, and they shone almost blindingly 
in the sunlight. Across the hill, half-way up, ran a high hedge, that flung its black shadow finely across the molten glow of the sward. 
The stack was being built just above the hedge. It was of great size, massive, but so silvery and delicately bright in tone that it seemed 
not to have weight. It rose dishevelled and radiant among the steady, golden-green glare of the field. A little farther back was another, 
finished stack. 

The empty wagon was just passing through the gap in the hedge. From the far-off corner of the bottom field, where the sward was still 
striped grey with winrows, the loaded wagon launched forward, to climb the hill to the stack. The white dots of the hay-makers showed 
distinctly among the hay. 

The two brothers were having a moment’s rest, waiting for the load to come up. They stood wiping their brows with their arms, sighing 
from the heat and the labour of placing the last load. The stack they rode was high, lifting them up above the hedge-tops, and very 
broad, a great slightly-hollowed vessel into which the sunlight poured, in which the hot, sweet scent of hay was suffocating. Small and 
inefficacious the brothers looked, half-submerged in the loose, great trough, lifted high up as if on an altar reared to the sun. 

Maurice, the younger brother, was a handsome young fellow of twenty-one, careless and debonair, and full of vigour. His grey eyes, as 
he taunted his brother, were bright and baffled with a strong emotion. His swarthy face had the same peculiar smile, expectant and 
glad and nervous, of a young man roused for the first time in passion. 

“Tha sees,” he said, as he leaned on the pommel of his fork, “tha thowt as tha’d done me one, didna ter?” He smiled as he spoke, then fell 
again into his pleasant torment of musing. 

“I thought nowt–tha knows so much,” retorted Geoffrey, with the touch of a sneer. His brother had the better of him. Geoffrey was a 
very heavy, hulking fellow, a year older than Maurice. His blue eyes were unsteady, they glanced away quickly; his mouth was morbidly 
sensitive. One felt him wince away, through the whole of his great body. His inflamed self-consciousness was a disease in him. 

“Ah but though, I know tha did,” mocked Maurice.”Tha went slinkin’ off”–Geoffrey winced convulsively–“thinking as that wor the last 
night as any of us’ud ha’e ter stop here, an’ so tha’d leave me to sleep out, though it wor thy turn–“ 

He smiled to himself, thinking of the result of Geoffrey’s ruse. 

“I didna go slinkin’ off neither,” retorted Geoffrey, in his heavy, clumsy manner, wincing at the phrase.”Didna my feyther send me to 
fetch some coal–“ 

“Oh yes, oh yes–we know all about it. But tha sees what tha missed, my lad.” 

Maurice, chuckling, threw himself on his back in the bed of hay. There was absolutely nothing in his world, then, except the shallow 
ramparts of the stack, and the blazing sky. He clenched his fists tight, threw his arms across his face, and braced his muscles again. He 
was evidently very much moved, so acutely that it was hardly pleasant, though he still smiled. Geoffrey, standing behind him, could just 
see his red mouth, with the young moustache like black fur, curling back and showing the teeth in a smile. The elder brother leaned his 
chin on the pommel of his fork, looking out across the country. 

Far away was the faint blue heap of Nottingham. Between, the country lay under a haze of heat, with here and there a flag of colliery 
smoke waving. But near at hand, at the foot of the hill, across the deep-hedged high road, was only the silence of the old church and the 
castle farm, among their trees. The large view only made Geoffrey more sick. He looked away, to the wagons crossing the field below 
him, the empty cart like a big insect moving down hill, the load coming up, rocking like a ship, the brown head of the horse ducking, the 
brown knees lifted and planted strenuously. Geoffrey wished it would be quick. 

“Tha didna think–“ 

Geoffrey started, coiled within himself, and looked down at the handsome lips moving in speech below the brown arms of his brother. 
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“Tha didna think ‘er’d be thur wi’ me–or tha wouldna ha’ left me to it,” Maurice said, ending with a little laugh of excited memory. 
Geoffrey flushed with hate, and had an impulse to set his foot on that moving, taunting mouth, which was there below him. There was 
silence for a time, then, in a peculiar tone of delight, Maurice’s voice came again, spelling out the words, as it were: 

“Ich bin klein, mein Herz ist rein, 

Ist niemand d’rin als Christ allein.” 

Maurice chuckled, then, convulsed at a twinge of recollection, keen as pain, he twisted over, pressed himself into the hay. 

“Can thee say thy prayers in German?” came his muffled voice. 

“I non want,” growled Geoffrey. 

Maurice chuckled. His face was quite hidden, and in the dark he was going over again his last night’s experiences. 

“What about kissing ‘er under th’ ear, Sonny,” he said, in a curious, uneasy tone. He writhed, still startled and inflamed by his first 
contact with love. 

Geoffrey’s heart swelled within him, and things went dark. He could not see the landscape. 

“An’ there’s just a nice two-handful of her bosom,” came the low, provocative tones of Maurice, who seemed to be talking to himself. 

The two brothers were both fiercely shy of women, and until this hay harvest, the whole feminine sex had been represented by their 
mother and in presence of any other women they were dumb louts. Moreover, brought up by a proud mother, a stranger in the country, 
they held the common girls as beneath them, because beneath their mother, who spoke pure English, and was very quiet. Loud-
mouthed and broad-tongued the common girls were. So these two young men had grown up virgin but tormented. 

Now again Maurice had the start of Geoffrey, and the elder brother was deeply mortified. There was a danger of his sinking into a 
morbid state, from sheer lack of living, lack of interest. The foreign governess at the Vicarage, whose garden lay beside the top field, 
had talked to the lads through the hedge, and had fascinated them. There was a great elder bush, with its broad creamy flowers 
crumbling on to the garden path, and into the field. Geoffrey never smelled elder-flower without starting and wincing, thinking of the 
strange foreign voice that had so startled him as he mowed out with the scythe in the hedge bottom. A baby had run through the gap, 
and the Fräulein, calling in German, had come brushing down the flowers in pursuit. She had started so on seeing a man standing there 
in the shade, that for a moment she could not move: and then she had blundered into the rake which was lying by his side. Geoffrey, 
forgetting she was a woman when he saw her pitch forward, had picked her up carefully, asking: “Have you hurt you?” 

Then she had broken into a laugh, and answered in German, showing him her arms, and knitting her brows. She was nettled rather 
badly. 

“You want a dock leaf,” he said. She frowned in a puzzled fashion. 

“A dock leaf?” she repeated. He had rubbed her arms with the green leaf. 

And now, she had taken to Maurice. She had seemed to prefer himself at first. Now she had sat with Maurice in the moonlight, and had 
let him kiss her. Geoffrey sullenly suffered, making no fight. 

Unconsciously, he was looking at the Vicarage garden. There she was, in a golden-brown dress. He took off his hat, and held up his right 
hand in greeting to her. She, a small, golden figure, waved her hand negligently from among the potato rows. He remained, arrested, in 
the same posture, his hat in his left hand, his right arm upraised, thinking. He could tell by the negligence of her greeting that she was 
waiting for Maurice. What did she think of himself? Why wouldn’t she have him? 

Hearing the voice of the wagoner leading the load, Maurice rose. Geoffrey still stood in the same way, but his face was sullen, and his 
upraised hand was slack with brooding. Maurice faced up-hill. His eyes lit up and he laughed. Geoffrey dropped his own arm, watching. 

“Lad!” chuckled Maurice.”I non knowed ‘er wor there.” He waved his hand clumsily. In these matters Geoffrey did better. The elder 
brother watched the girl. She ran to the end of the path, behind the bushes, so that she was screened from the house. Then she waved 
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her handkerchief wildly. Maurice did not notice the manoeuvre. There was the cry of a child. The girl’s figure vanished, reappeared 
holding up a white childish bundle, and came down the path. There she put down her charge, sped up-hill to a great ash-tree, climbed 
quickly to a large horizontal bar that formed the fence there, and, standing poised, blew kisses with both her hands, in a foreign 
fashion that excited the brothers. Maurice laughed aloud, as he waved his red handkerchief. 

“Well, what’s the danger?” shouted a mocking voice from below. Maurice collapsed, blushing furiously. 

“Nowt!” he called. 

There was a hearty laugh from below. 

The load rode up, sheered with a hiss against the stack, then sank back again upon the scotches. The brothers ploughed across the 
mass of hay, taking the forks. Presently a big, burly man, red and glistening, climbed to the top of the load. Then he turned round, 
scrutinized the hillside from under his shaggy brows. He caught sight of the girl under the ash-tree. 

“Oh, that’s who it is,” he laughed.”I thought it was some such bird, but I couldn’t see her.” 

The father laughed in a hearty, chaffing way, then began to teem the load. […] 

Pre-reading questions: 

1. What do you know about the early 20th century English literature and writers? 

2. Have you read any books by D.H. Lawrence? What are the main themes of his works? 

3. After listening to D.H. Lawrence’s biography, mention which autobiographical elements are 
found in some of his famous works. 

While-reading questions: 

4. D.H. Lawrence writes about Eros. Justify the statement based on the above extract.  

5. After reading the extract of Love Among The Haystacks, detect what its main themes are.  

6. Analyse the characters of the two brothers, Geοffrey and Maurice, and the way they see love. 

7. How is the relationship between the two brothers depicted in this extract? Why, do you think, 
the author chose these two characters to co-exist in his short story?  

8. Analyze the writing techniques used by the author (narrator’s point of view, genre, style, tone).  

9. Compare and contrast the way the same woman is seen and approached by the different male 
characters, the two brothers in this text and the three friends in the Greek text “Eroica” by Κοςμϊσ 
Πολύτησ.  

Post-reading activities: 

1. Which of the two brothers of the extract do you feel empathy for? Justify your answer.  
2. Think of one or more songs that could express these brothers’ feelings and their attitudes 
towards love. Justify your choices. 
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Θϋμα: Έρωτασ 
 

Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΙΚΑ (EROICA) (1938)του ΚΟΜΑ ΠΟΛΙΣΗ  
 
Το απϐςπαςμα προϋρχεται απϐ την Eroica (1938), το κατεξοχόν «μυθιςτϐρημα εφηβεύασ» τησ νεοελληνικόσ 
λογοτεχνύασ. Η υπϐθεςη του ϋργου περιςτρϋφεται γϑρω απϐ μια ομϊδα εφόβων, που αντιμετωπύζουν για 
πρώτη φορϊ τον ϋρωτα και το θϊνατο. Στο απϐςπαςμα που ακολουθεύ ο Αλϋκοσ και ο Λοώζοσ διακϐπτουν το 
ομαδικϐ παιγνύδι τουσ, γιατύ η περικεφαλαύα του αρχηγοϑ ϋπεςε ςτον κόπο του Γϊλλου πρϐξενου. Τα δϑο 
παιδιϊ μπαύνουν κρυφϊ ςτον κόπο, ϐπου γνωρύζουν τη Μϐνικα, τη μικρό κϐρη του πρϐξενου. 
 
O Μιχϊλησ τα χρειϊςτηκε με τα ςχϋδια του αρχηγοϑ. 
– Βρε ςυ, βρε, του λϋει, εύναι το ςπύτι του πρϐξενου! Θα βροϑμε τον μπελϊ μασ! 
Εκεύνοσ του πόρε το ςκοινύ απϐ τα χϋρια, το ξετϑλιξε και, φϋρνοντϊσ το βϐλτα ςτον αϋρα το τύναξε ψηλϊ 
και αγκύςτρωςε το γϊντζο ςτο ςαμϊρι του μαντρϐτοιχου. «κουντϊτε με απϐ κϊτω», τουσ λϋει, και μια και 
δυο ςκαρφϊλωςε ςτον τούχο. «Η ςειρϊ ςου», φώναξε του Αλϋκου. Αυτϐσ δεν τα κατϊφερνε και τϐςο 
εϑκολα, ϐχι πολϑ ςύγουροσ, λιγϐτερο ψηλϐσ και πιο κρεατωμϋνοσ. Απϐ τϐτε, μονϊχα για κϊτι ανοϑςιεσ 
φανταςύεσ ότανε καλϐσ. O ϊλλοσ ϋςκυψε, του ϊδραξε το χϋρι και τον τρϊβηξε ςιμϊ του. 
Κϐβανε βϋργεσ και τισ πετοϑςαν κϊτω ςτη φωτιϊ. Η φλϐγα ϋγλειφε τον αϋρα μϋςα ςε ςπύθεσ και 
τριξύματα, ο τϐποσ γϋμιςε καπνϐ. Σα μϊτια του αρχηγοϑ γυαλύςανε. 
– Βύρα!, τουσ φώναξε απϐ ψηλϊ. 
Σο νερϐ ξεπόδηςε απ' το ςωλόνα και τςιτςύριζε πϊνω ςτισ φλϐγεσ. 
Σον βλϋπω ακϐμα το μεγαλουργϐ διοργανωτό τϐςησ παιδιϊςτικησ αςτοχαςιϊσ. Καβϊλα ςτο ςαμϊρι του 
μαντρϐτοιχου –ςαν το παλιϐ εκεύνο χϊλκινο μειξοβϊρβαρο παιδύ πϊνω ςτο κολοβϐ του ϊτι, ςτο μουςεύο– 
χειρονομοϑςε με ςφιγμϋνουσ γρϐθουσ, αναδευϐτανε κι αγκομαχοϑςε –χαχ-χαχ-χαχ– και κϊθε τϐςο 
ξϋςπαζε μια ιαχό παρϊτονη ςαν γϋλιο ξωτικοϑ. O Κλεϐβουλοσ με τον Αντώνη, αντύ να βοηθοϑν, 
χοροπηδϊνε γϑρω ςτη φωτιϊ. Φλιμύντριςε μϋςα ςτην ϋξαψό του κι ανατινϊχτηκε ορμητικϊ. «Βρε ςεισ!» 
ϋβαλε μια φωνό… την αναμπουμποϑλα πϊει κι η περικεφαλαύα. Κϊνει να την αρπϊξει ςτον αϋρα, 
γλιςτρϊει απϐ τα χϋρια του, κυλϊει ςτην περιπλοκϊδα – κι απϐ κει, κλαρύ-κλαρύ, μ' ϋνα τενεκεδϋνιο κρϐτο, 
ςωριϊςτηκε ςτο περιβϐλι χϊμω, απϐ την ϊλλη μεριϊ. 
– Σώρα;, ρώτηςε δύπλα του ο Αλϋκοσ. Πϊμε ςτην εύςοδο να ζητόςομε την ϊδεια… 
– Κουραφϋξαλα! 
– Θα μασ αφόςουν μϐλισ πω τ' ϐνομϊ μου. 
– καςμϐσ! 
Έςυρε το ςκοινύ και μανουβρϊριςε το γϊντζο. ε μια ςτιγμό γλιςτροϑςε κιϐλα μϋςα ςτο ξϋνο περιβϐλι. 
«Υςςςτ!» ςφϑριξε ςιγανϊ του Αλϋκου, κϊνοντϊσ του νϐημα να κατεβεύ κι αυτϐσ. Μα ο Αλϋκοσ κουνοϑςε τα 
χϋρια του απϐ ψηλϊ κι ϋγνεφε ϐχι, δεν εύναι ςωςτϐ, να πϊρει γρόγορα την περικεφαλαύα και ν' ανεβεύ. 
Εκεύνοσ του ϋδινε να καταλϊβει πωσ κϊτι ςπουδαύο ςυμβαύνει. Κϊτι πρϋπει να βρόκε, τύποτε μικρϋσ 
νεροχελώνεσ ό καμιϊ νυφύτςα ςαν αυτϋσ μϋςα ςτο δϊςοσ. Σι μϋλλει γενϋςθαι – ϋτςι δε λϋνε; Σοϑτοσ εκεύ 
δεν εύναι ςτα καλϊ του, χτυπϊει το πϐδι και κϊνει φαςαρύα. Δεν το 'χει τύποτα να… Και τϐτε;… 
Διαςκϋλιςε κι αυτϐσ τον τούχο και κατϋβηκε γλιςτρώντασ πϊνω ςτο ςκοινύ. 
– ςςσ! ϊκουςα ομιλύεσ, του κϊνει ο ϊλλοσ. 
Η περικεφαλαύα γυϊλιζε καταγόσ, δϑο βόματα πιο πϋρα. Μπροςτϊ ςτισ παςχαλιϋσ απλώνεται μια ςτενό 
λουρύδα γιοϑλια – πρϋπει να 'ναι γιοϑλια τα μουντϊ εκεύνα φϑλλα που κϊθουνται ςτο χώμα και κλωςϊνε. 
Πιο κει απ' το χαντϊκι ϋνα ςϑδεντρο γεμύζει το μϊτι και το ςταματϊ. 
– Πϊμε να φϑγομε, του λϋει ο Αλϋκοσ. 
– Μια ςτιγμό. Μπορεύ να 'ναι και το νερϐ ςτ' αυλϊκι εκεύ κϊτω. Άκου… 
τόςανε τ' αυτύ τουσ. Δε φαύνεται ψυχό. Κϊποιο κλωνϊρι τρύζει – μα κϊτι ακϐμη ςϊλεψε, πύςω εκεύ, ϋνα 
χαρχϊλεμα ςτα φϑλλα ό ςαν γατύςια περπατηςιϊ. 
– Πϊμε, του λϋει πϊλι ο Αλϋκοσ. Μα ο ϊλλοσ του κρατοϑςε το μπρϊτςο και δεν κουνοϑςε απϐ τη θϋςη του. 
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Πατοϑςαν ςε ςαπιϐφυλλα. Κϊτω απϐ το θϐλο τησ περιπλοκϊδασ ο μαντρϐτοιχοσ ξεφλουδϊει, 
ςκεπαςμϋνοσ εδώ κι εκεύ με πρϊςινουσ γυαλιςτεροϑσ λεκϋδεσ. Άμα τουσ ξϑςεισ θα ξεπετϊγονταν βϋβαια 
ςκουλόκια κι εκατοποδαροϑςεσ. Μπορεύ να βρύςκανε χωμϋνο εκεύ κι ϋνα κολιϋ απϐ μαργαριτϊρια – εν 
περιδϋραιον μαργαριτών… 
Κϊνει ψϑχρα, ο αϋρασ εύναι υγρϐσ. Κϊπου κρϑφτηκε ο όλιοσ. Oι φωνϋσ αυτωνών ϋξω φτϊνουν παρϊταιρεσ 
και ξαφνικϋσ. Μυρύζει ανακατωμϋνα χωματύλα και καμϋνο ξϑλο. 
Η ώρα περνοϑςε. Κϊθε τϐςο τρϋχουν κρυϊδεσ πϊνω ςτο κορμύ, κϊθε φορϊ πιο ςϑντομα. Σα γϐνατϊ τουσ 
τρεμουλιϊζουν. Σι θα γινϐτανε να 'βαζε τη ςτριγγλιϊ του εκεύνη και να το 'ςκαζε ςτα πϐδια*; Έτςι, για να 
περϊςει το κϐψιμο ςτην κοιλιϊ κι εκεύνο κει το ςφύξιμο πιο κϊτω. Ή αν… ό αν… ό αν εκεύ καταμεςόσ… 
«Ποιοσ γκϊινταροσ;», θα ρωτοϑςε ο πρϐξενοσ. «Ποιοσ τϐλμηςε;…» Μπορεύ να το 'λεγε και γαλλικϊ, ϐλοι 
αυτού μιλοϑν και γαλλικϊ εκτϐσ απϐ τη γλώςςα τουσ. Καμιϊ φορϊ κι εγγλϋζικα. «Who dared?»*, 
μουρμοϑριςε απϐ μϋςα του. «Σην πϊθαμε!», του κϊνει ο Αλϋκοσ. 
Πώσ δεν το πόραν εύδηςη νωρύτερα; κυμμϋνο πϊνω ςτην πρϊςινη λουρύδα, ϋνα κοριτςϐπουλο 
αναςκαλεϑει τα χαμϐφυλλα ψϊχνοντασ φαύνεται για μενεξϋδεσ. O όλιοσ εύχε ςτρύψει τη γωνιϊ του ςπιτιοϑ 
κι ϋπεφτε απλωτϐσ δύπλα ςτισ παςχαλιϋσ. Σα κλωνιϊ τουσ λϊμπανε κοκκινϐμαβα, μενεξεδιϊ, θαρρεύσ το 
χρώμα τοϑτο ϋπαιρνε κι η πλεξύδα ςτην πλϊτη τησ κοπϋλασ – μιαν απϐχρωςη μεταλλικό, ατςαλϋνιο και 
μπρουντζύ μαζύ, μαβύ και κϐκκινο. Σα δυο αγϐρια κρατοϑςαν την ανϊςα τουσ κοιτϊζοντασ απϐ τον 
καταρρϊχτη των κλωνιών. 
Η μικρό γϑριςε το κεφαλϊκι τησ προσ τα εκεύ, ϋτςι λοξϊ, κι ϋμεινε μια ςτιγμό προςεχτικό και υποψιαςμϋνη. 
– Άι! ϋβαλε μια φωνό και τινϊχτηκε ϐρθια. Μερικϊ λουλοϑδια ςκϐρπιςαν απ' τα χϋρια τησ. Δϊγκωνε τα 
χεύλια τησ και ζουλοϑςε με τα δϊχτυλα τον καρπϐ του αλλουνοϑ χεριοϑ. 
O Αλϋκοσ ςτριμώχτηκε ςτον τούχο. Μα ο ϊλλοσ παραμϋριςε τα κλωνιϊ και βγόκε ςτη φϐρα μπροςτϊ ςτο 
κοριτςϐπουλο. 
– ε κϋντριςε μια μϋλιςςα, τησ λϋει. Δεν εύναι τύποτα – ςτϊςου μια ςτιγμό. 
Έςκυψε πϊνω ςτο χώμα κι ϋφτυςε κϊμποςεσ φορϋσ. Έπειτα το 'ςκαψε με τα δϊχτυλα, το ανακϊτωςε και 
πόρε λύγη λϊςπη. 
– Δώςε μου το χϋρι ςου. Μη φοβϊςαι. 
Εκεύ, ςτον καρπϐ του δεξιοϑ χεριοϑ, απϐ το μϋςα μϋροσ, κϊτω απϐ τη χοϑφτα, το δϋρμα φοϑςκωνε γϑρω ς' 
ϋνα κϐκκινο ςημαδϊκι ανϊμεςα ςε δυο γαλϊζιεσ φλεβύτςεσ. Σησ κϐλληςε τη λϊςπη πϊνω ςτο πρόξιμο. 
«Άφηςϋ την ώςπου να ξεραθεύ, θα πϋςει μοναχό τησ, ματμαζϋλ»*, τησ κϊνει. 
Κούταζε μια το χϋρι τησ και μια το ψηλϐ αγϐρι με τη μεγϊλη ςτοματϊρα, που ςκοϑπιζε τα λαςπωμϋνα χϋρια 
του ςτο πύςω μϋροσ του πανταλονιοϑ. 
– Πώσ βρϋθηκεσ εδώ;, τον ρώτηςε παςχύζοντασ να κϊνει αυςτηρό την παιδιϊτικη ματιϊ τησ. Πώσ! ϋχεισ και 
παρϋα!, πρϐςθεςε, βλϋποντασ τον Αλϋκο να ξεπροβϊλει απϐ τα κλωνιϊ. 
Εξϋταζε με το μϊτι τα χϊλια τουσ, τα γδαρμϋνα γϐνατα του Αλϋκου, τα λερωμϋνα χϋρια τουσ, τα ιδρωμϋνα 
μοϑτρα, τα πανταλϐνια του αλλουνοϑ ϐλο χώματα και ςουβϊδεσ. 
– Παύζαμε…, ϊρχιςε ο Αλϋκοσ. Nous jouons aux pompiers*. 
– Ποϑ 'ναι η περικεφαλαύα ςου εςϋνα;, ρώτηςε τον ϊλλο. 
– Εγκώ ντεν ϋκει περικεφαλαύα, τησ αποκρύθηκε. 
Σο αύμα τησ ανϋβηκε ςτο πρϐςωπο. 
– Γιατύ με κοροώδεϑεισ; Μιλώ πολϑ καλϊ τα ελληνικϊ. 
Σα μιλοϑςε καθαρϊ, με ανεπαύςθητη ξενικό προφορϊ, μϊλλον ϋνα τςύβδιςμα ελαφρϐ, επειδό δεν ϊνοιγε τα 
δϐντια τησ αρκετϊ. 
– Να φωνϊξω τον πατϋρα μου, να δεύτε!, τουσ φοβϋριςε… ιγϊ, τουσ λϋει αμϋςωσ, ακοϑω περπατηςιϋσ, 
ελϊτε ςτην orangerie*. 
– Πρϐςεχε, κρϊτα το χϋρι ςου τεντωμϋνο, τησ λϋει ο ϊλλοσ. 
Λυγιςμϋνοι ςτα δυο, προχώρηςαν ύςαμε κϊτω απϐ τισ πορτοκαλιϋσ. Εκεύ μϋςα θα μϋνανε δύχωσ καμιϊ 
ενϐχληςη. Απϐ το ϋξω μϋροσ ϋνα ψηλϐ πρϊςινο καφαςωτϐ τραβοϑςε κατϊ μϊκροσ, ςτηριγμϋνο κϊθε τϐςο 
ςε κολϐνεσ απϐ μϊρμαρο λευκϐ. καρφϊλωνε λιγνϐσ αςπϊραγγοσ με αραχνϋνια φϑλλα, εύχε φτϊςει κιϐλα 
ωσ τα μιςϊ, κι ϋβλεπεσ τα ςτριφτϊ βλαςτϐκορφα να ψϊχνουν λύγο ςτα τυφλϊ, για να πιαςτοϑν και ν' 
ανεβοϑν το δρϐμο τουσ. Κοκκινα βϊζα ςτην κορφό κϊθε κολϐνασ χϑνανε ϊλλη πραςινϊδα: μακριϊ κλωνιϊ 
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ςαν κϋρινα, με κρινοδϊχτυλα και ρϐδινα νυχϊκια – τϐςο πολϑ ςε ξεγελοϑςε η τρυφερό τουσ ϐψη. 
Μονϊχα που η κϊλτςα τησ μικρόσ τρύφτηκε ς' ϋνα κλαρύ κι ϋφυγε κϊποιοσ πϐντοσ αφόνοντασ μια πιο 
ανοιχτό γραμμό. «Σώρα θα πϊει ωσ κϊτω», εύπε κοιτϊζοντασ περύλυπη τη ζημιϊ. «Ε, δεν πειρϊζει!» 
Με προθυμύα, ο Αλϋκοσ ςϊλιωςε το δϊχτυλϐ του, κι ϋπειτα, λύγο τρεμουλιαςτϊ –πϊντα ωςτϐςο αδϋξιοσ– το 
ακοϑμπηςε ςτην κϊλτςα, καταμεςόσ τησ γϊμπασ, εκεύ που εύχε ςταματόςει το κακϐ, λύγο πιο κϊτω απϐ τον 
ποδϐγυρο τησ φοϑςτασ. Έτςι ϋκανε η αδελφό του ςε κϊτι τϋτοιεσ κρύςιμεσ περιςτϊςεισ. 
– Ευχαριςτώ. Πώσ το 'ξερεσ;… Πεύτε μου τώρα τα ονϐματϊ ςασ. 
– Πρώτα οι κυρύεσ, ladies first, ϋκανε το ϊλλο αγϐρι με μιαν ιπποτικό χειρονομύα. Πώσ ςε λεν εςϋνα; 
– Μιλϊσ εγγλϋζικα;, τον ρώτηςε. 
– Βϋβαια, ϋχω εγγλϋζα δαςκϊλα ςτο ςπύτι. ε ϐλα πρώτα οι κυρύεσ, ϋτςι δεν εύναι το ςωςτϐ; 
– Μα ϐχι και ςτη ςϑςταςη! 
– Α, ό ϐλα ό τύποτα! Ξϋρετε, τουσ λϋει βϊζοντασ τα γϋλια, μια φορϊ εύπανε να κρεμϊςουν κϊποιο 
αντρϐγυνο. O δόμιοσ πιϊνει πρώτα τον ϊντρα, μα εκεύνοσ του δεύχνει τη γυναύκα του. «Μην ξεχνϊσ την 
εθιμοτυπύα, του λϋει. Ladies first! Κρϋμαςε πρώτα τη γυναύκα μου, ςε παρακαλώ…» 
Σο κορύτςι ςτραβομουτςοϑνιαςε: 
– Πολϑ ωραύα! Σϋτοια μαθαύνεισ με τη δαςκϊλα ςου; Μπρϊβο! 
– Αυτϐ μασ το διηγόθηκε ο δϊςκαλοσ ςτο αμερικϊνικο ςκολειϐ. Σι τϊχα; 
– O φύλοσ ςου ϋχει πιο καλό ανατροφό. 
Παραμϋριςαν κϊτι χαμηλϊ κλωνιϊ. Πολϑ παρϊξενεσ ετοϑτεσ οι πορτοκαλιϋσ! Σαιριϊζανε ςε ϐλεσ τισ εποχϋσ 
του χρϐνου, φορτωμϋνεσ πορτοκϊλια, εδώ ακϐμα πρϊςινα κι αλλοϑ πιο γινωμϋνα, και ϊλλα ϋτοιμα να 
πϋςουν μοναχϊ τουσ απϐ το κλαρύ. Και πϊλι ϐλα τα δϋντρα εύχαν εδώ κι εκεύ κλωνιϊ με ϊδετα λουλοϑδια – 
μην όρθε κιϐλα η ϊνοιξη; Αλόθεια, πϋραςε – α, ϐχι δα! τώρα μασ ϋρχεται ϐπου να 'ναι. 
– Εύςαι μϐρτησ, πρϐςθεςε η μικρό κοιτϊζοντϊσ τον λύγο λοξϊ. 
O Αλϋκοσ πόρε ϑφοσ κι ϋκανε τη ςϑςταςη: – O φύλοσ μου ΛοϏζοσ Σραβεζϊνοσ. 
– Πώσ; 
– ΛοϏζοσ Σραβεζϊνοσ, εύπε κι ο ύδιοσ, ό, αν προτιμϊτε, ματμαζϋλ, με λϋνε… μϐρτη. 
– ΛοϏζο Σραβεζϊνο;, ψιθϑριςε κι εκεύνη. 
– Εμϋνα με λϋνε Αλϋξανδρο Κορδϊτο. Θα 'χεισ ακουςτϊ βϋβαια τ' ϐνομϊ μου. 
– Α, ναι…, ϋκανε λύγο αφηρημϋνη. 
– Πώσ, τησ λϋει. Γνωρύςτηκε με την αδελφό του ςτο τςϊι τησ κυρύασ Κονϋκτικου. 
– τησ κυρύασ Κονϋκτικου; 
– Βϋβαια. Δεν τη λϋνε Σερϋζα Μοντεκοϑκουλι; 
– Φα, χα! Μιλϊει καλϋ για τη μεγϊλη μου αδελφό. Εμϋνα τ' ϐνομϊ μου εύναι Μϐνικα. Έπειτα ρώτηςε ζωηρϊ: 
– Ώςτε λοιπϐν δεν εύςαςτε παιδιϊ του δρϐμου; 
O ΛοϏζοσ γϋλαςε: – Σι κρύμα, ε! Αν το 'χεισ ϐρεξη, ϋλα να παύξομε μαζύ, τησ πρϐτεινε. 
– Αυτϐ μασ ϋλειπε! 
όκωςε λύγο τα μϊτια τησ και τον περιεργϊςτηκε ςα να 'κανε κϊποια εκτύμηςη. Σι παιδύ! Και πρϋπει να 'ναι 
μεγαλϑτερϐσ τησ – ϋνα χρϐνο, ύςωσ και δυο, θα πϋραςε τα δεκαπϋντε, ό τϐςο πϊνω-κϊτω. 
– Εμϋνα μ' αρϋςουν οι ςοβαρού ϊντρεσ, του λϋει. 
– ου το 'πα ϋτςι, απϐ ευγϋνεια. Έχω χύλιεσ φορϋσ καλϑτερα την παρϋα των αγοριών! 
– Μ' αρϋςουν οι ςωςτού ϊντρεσ. 
– Σι ξϋρεισ απϐ τϋτοια; 
– Βϋβαια δεν ξϋρω… Να, ϋτςι καταλαβαύνω… 
Περπατοϑςαν με αργϐ βόμα, μια πϊνω, μια κϊτω. O Αλϋκοσ ακολουθοϑςε τουσ δυο ϊλλουσ βαδύζοντασ ςτη 
μϋςη του δρομϊκου, για να μη χτυπϊει ςτα κλωνιϊ η περικεφαλαύα. Η μικρό ςταμϊτηςε για μια ςτιγμό και 
ςόκωςε το αριςτερϐ τησ χϋρι να κϐψει κϊποιον ανθιςμϋνο κλώνο. Φμ, να, τώρα θα τουσ προςφϋρει απϐ ϋνα 
κομματϊκι, ϋτςι, ςτρογγυλεϑοντασ το μπρϊτςο και υψώνοντασ το μικρϐ τησ δϊχτυλο, για να δεύχνει πιο 
χαριτωμϋνη τϊχα… Εκεύνη ϋχωςε το μουτρϊκι τησ μϋςα ςτον ανθϐ. Σα μϊτια τησ, μεγϊλα και κϊπωσ 
παραξενεμϋνα, ρεμβϊςανε ανϊμεςα ςτα φϑλλα του κλωνιοϑ –μια παιδιϊτικη ρϋμβη, μια ιδϋα– και δυο 
χεύλια, λύγο ςκαςμϋνα τώρα το χειμώνα, ςιγοπαύζανε πϊνω ςτα λευκϊ λουλοϑδια. α να 'ςυρε και κϊποιεσ 
λϋξεισ ξενικϋσ –ω, καταλϊβανε πωσ εύπε dolce*, τϐςο πρϊμα δα!– μ' ϐλο που πρϐφερνε ντϐλ che και η φωνό 
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τησ χαςομεροϑςε ςτισ ςυλλαβϋσ του τϐνου. 
– Πφ!, ϋκανε ο ΛοϏζοσ, ονειρεϑεςαι με ορθϊνοιχτα μϊτια! 
 
 

………………………………………………. 
*το ςπίτι του πρόξενου: πρϐκειται για το ςπύτι του Γϊλλου πρϐξενου Μοντεκοϑκουλι  
*μειξοβάρβαρο: με ανϊμικτα ελληνικϊ και βαρβαρικϊ, χαρακτηριςτικϊ· πρϐκειται για το χϊλκινο ϊγαλμα 
ελληνιςτικόσ εποχόσ (2οσ αι. π.Φ.), που αναπαριςτϊ ϋνα ϊλογο με το μικρϐ του αναβϊτη και βρύςκεται ςτο 
Εθνικϐ Αρχαιολογικϐ Μουςεύο  
*αναδευότανε: κουνιϐταν 
*ιαχή: κραυγό  
*χλιμίντριςε: αντϋδραςε αναςτωμϋνοσ (δηλαδό κϊνω ϐπωσ το ϊλογο· το ρ. χρηςιμοποιεύται μεταφορικϊ) 
*μανουβράριςε το γάντζο: ϋκανε ελιγμοϑσ με το ςιδερϋνιο αγκύςτρι 
*μουντά: ςκοϑρα 
 *το 'ςκαζε ςτα πόδια: να ϋφευγε  
*Who dared: ποιοσ τϐλμηςε;  
*ματμαζέλ: δεςποινύσ  
*Nous jouons aux pompiers: παύζουμε τουσ πυροςβϋςτεσ  
*orangerie: πορτοκαλεώνασ  
*dolce: γλυκϐ 

 

Δραςτηριότητεσ 

1. Να εντοπύςετε ςημεύα του κειμϋνου, ϐπου φαύνονται οι ςυναιςθηματικϋσ αντιδρϊςεισ των 
παιδιών μπροςτϊ ςτον ϋρωτα. 
 
2. Να ξαναγρϊψετε την πρώτη ενϐτητα, ακολουθώντασ την οπτικό του Αλϋκου. 
 
3. Να γρϊψετε μια επιςτολό προσ τη Μϐνικα ό για τη Μϐνικα ςε ϋνα φύλο ςασ, η οπούα θα περιϋχει 
τισ εντυπώςεισ ςασ απϐ τη ςυνϊντηςη ςτον κόπο. 
 
4. Να ολοκληρώςετε τη ςκηνό τησ ςυνϊντηςησ ςε μύα παρϊγραφο.  
 
5. Παρατηρόςτε τη ςυμπεριφορϊ και τισ αντιδρϊςεισ τησ Μϐνικασ. Πώσ τη χαρακτηρύζετε και 
γιατύ; 
 
6. Πώσ φϋρονται ο ΛοϏζοσ και ο Αλϋκοσ ςτη Μϐνικα; Ποιο απϐ τα δϑο παιδιϊ κινεύ περιςςϐτερο το 
ενδιαφϋρον ςασ και γιατύ; 

 
 
 
 
 
 

http://www.namuseum.gr/collections/sculpture/hellenistic/hellenistic13-gr.html
http://www.namuseum.gr/collections/sculpture/hellenistic/hellenistic13-gr.html
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Theme: Family relationships 

SUNLIGHT from NORTH poetry collection (1975) by SEAMUS HEANEY 

Mossbawn: Two Poems in Dedication 

For Mary Heaney 

I. Sunlight 

There was a sunlit absence. 
The helmeted pump in the yard 
heated its iron, 
water honeyed 
 
in the slung bucket 
and the sun stood 
like a griddle cooling 
against the wall 
 
of each long afternoon. 
So, her hands scuffled 
over the bakeboard, 
the reddening stove 
 
sent its plaque of heat 
against her where she stood 
in a floury apron 
by the window. 
 
Now she dusts the board 
with a goose's wing, 
now sits, broad-lapped, 
with whitened nails 
 
and measling shins: 
here is a space 
again, the scone rising 
to the tick of two clocks. 
 
And here is love 
like a tinsmith's scoop 
sunk past its gleam 
in the meal-bin. 

Pre-reading questions: 

1. What do you know about Northern Ireland in the second half of the 20th century? 

2. In 1995, Seamus Heaney won the Nobel Prize in Literature "for works of lyrical beauty and 
ethical depth, which exalt everyday miracles and the living past".  Have you read any of his works? 
What themes do you expect he deals with? How do you think family relationships are presented or 
implied in his work? 

3. After listening to Seamus Heaney’s biography and skimming the poem, mention which 
autobiographical elements are found in it. 
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While-reading questions: 

4. The poem is a flow of images. Detect them and tell the story they narrate. 

5. After reading the poem Sunlight, detect what its hidden main themes are.  

6. Analyze the writing techniques used by this modernist poet.  

7. Find the metaphors and ironies in the poem. 

8. How is the role of the mother figure depicted in the poem? In what ways is it traditional? 

9. Compare and contrast the way the two mothers appear in this poem and in the Greek text «Σα 
ρϋςτα» by Κώςτασ Σϊχτςησ.  

Post-reading activity: 

Write a poem depicting traditional family life in the region of Greece or the country you come 
from. 
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Θϋμα: Οικογϋνεια-χϋςεισ  
 

ΤΑ ΡΕΣΤΑ (1972) του ΚΩΣΑ ΣΑΧΣΗ 
 
Η ςυλλογό διηγημϊτων Σα ρϋςτα, ϐπου ανόκει και το ομϐτιτλο κεύμενο, αποτελεύται απϐ δώδεκα 
ςϑντομα διηγόματα που γρϊφτηκαν μεταξϑ του 1964 και του 1971. υγκεντρώθηκαν και 
εκδϐθηκαν για πρώτη φορϊ ϐλα μαζύ το 1972 απϐ τισ εκδϐςεισ Ερμόσ. Σα διηγόματα αυτϊ δεν 
ακολουθοϑν τα κλαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του εύδουσ, αλλϊ , αντύθετα, διακρύνονται απϐ μια 
αφηγηματικό και θεματικό πρωτοτυπύα. Τπϊρχει δηλαδό ς’ αυτϊ η τϊςη τησ πρωτοπρϐςωπησ 
αφόγηςησ, γεγονϐσ που δημιουργεύ ςτον αναγνώςτη την εντϑπωςη ϐτι ο αφηγητόσ ταυτύζεται με 
το ςυγγραφϋα, ενώ ςυναντϊ κανεύσ και τη ςυχνό αναφορϊ ςε αυτοβιογραφικοϑ τϑπου ςτοιχεύα. 
Ο αφηγητόσ και όρωασ τησ ιςτορύασ θυμϊται την εποχό που όταν μικρϐ αγϐρι και τιμωροϑνταν 
παραδειγματικϊ απϐ τη μητϋρα του κϊθε φορϊ που χαςομεροϑςε ςτο δρϐμο ό ϋχανε τα ρϋςτα 
επιςτρϋφοντασ ςτο ςπύτι. Η ζωό του μικροϑ αγοριοϑ με τη μητϋρα του εύχε διακυμϊνςεισ, ςτιγμϋσ 
απϐλυτησ ευτυχύασ αλλϊ και μεγϊλησ δυςτυχύασ. Φρϐνια αργϐτερα, το αγϐρι κϊνει την 
αυτοκριτικό του και προςπαθεύ να ανιχνεϑςει τισ αιτύεσ τησ ςυμπεριφορϊσ τησ μητϋρασ του αλλϊ 
και τισ επιπτώςεισ τησ ςυμπεριφορϊσ αυτόσ ςτη διαμϐρφωςη του χαρακτόρα του. 
 
— «Έφτυςα! Αλύμονϐ ςου αν χαζϋψεισ πϊλι ςτο δρϐμο!» 
Δεν ϋφτυνε ποτϋ ςτ' αλόθεια, μϐνο με λϐγια, μα το νϐημα τησ απειλόσ όταν καθαρϐ: Έπρεπε 
νϊχεισ γυρύςει πύςω πριν ςτεγνώςει το ςϊλιο. 
Σο πϐςο γρόγορα ςτεγνώνει το ςϊλιο το καθϐριζε εκεύνη ςϑμφωνα με τισ περιςτϊςεισ, ςϑμφωνα 
με το κϋφι τησ. Καμιϊ φορϊ ςτϋγνωνε ώςπου να πεισ κρεμϑδι, ςαν πουλύ πόγαινεσ και ςαν πουλύ 
γϑριζεσ, μα το ςϊλιο εύχε ςτεγνώςει κιϐλασ, κι εκεύνη ςε περύμενε ςτην πϐρτα με το λουρύ ςτο χϋρι. 
Άλλοτε, γϑριζεσ απ' το θϋλημα που ς' εύχε ςτεύλει να τησ κϊνεισ και, ςτ' αντύκριςμα του ςπιτιοϑ 
απ' τη γωνιϊ του δρϐμου, ς' ϋπιανε τρεμοϑλα, κϊτι ϋςπαγε μϋςα ςου, λυνϐντουςαν τα γϐνατϊ 
ςου, αντύ να πϊν' μπροςτϊ, τα πϐδια ςου πόγαιναν πλϊγια, πύςω, μπροςτϊ, πλϊγια, πύςω... 
Αναρωτιϐςουνα γεμϊτοσ αγανϊκτηςη με τον εαυτϐ ςου τι ς' εύχε κϊνει να ξεχαςτεύσ τϐςο πολϑ, 
ποιοσ ζερζεβοϑλησ ς' εύχε βϊλει να ςταθεύσ και να χαζϋψεισ τα παιδιϊ ποϑςερναν την κϊργια απ' 
το ποδϊρι, αν ϊξιζε τον κϐπο να φασ τϐςο ξϑλο για μια διαςκϋδαςη ποϑχε τϑχει ςτο δρϐμο ςου, 
ςτην οπούα δεν εύχεσ λϊβει καν μϋροσ, και που, το χειρϐτερο απ' ϐλα, ανόκε κιϐλασ ςτο παρελθϐν, 
ενώ η ώρα τησ Κρύςεωσ, η ςτιγμό τησ πληρωμόσ του λογαριαςμοϑ πληςύαζε αμεύλικτα με κϊθε 
βόμα ποϑκανεσ προσ την πϐρτα. 
Κι ϐμωσ, ςυχνϊ οι φϐβοι ςου όταν αδικαιολϐγητοι. Έμπαινεσ ςτο ςπύτι τρϋμοντασ ςαν κατϊδικοσ 
που πϊει για εκτϋλεςη και, ξαφνικϊ, απϐ την ϋκφραςη του προςώπου τησ καταλϊβαινεσ πωσ το 
ςϊλιο δεν εύχε ςτεγνώςει ακϐμα και το ςτόθοσ ςου φοϑςκωνε μ' ανακοϑφιςη, και, γεμϊτοσ αγϊπη 
κι ευγνωμοςϑνη, γεμϊτοσ ϋκςταςη μπροςτϊ ς' αυτϐ το θαϑμα, την κοιτοϑςεσ, θϊθελεσ να τρϋξεισ 
να τη φιλόςεισ, οι τϑψεισ ςου για το χϊζεμα γινϐντουςαν καπνϐσ, και ξαφνικϊ λυπϐςουνα που δεν 
εύχεσ χαζϋψει λύγο περιςςϐτερο, τολμοϑςεσ μϊλιςτα και τησ ϋλεγεσ πωσ τα παιδιϊ ςτον απϊνω 
δρϐμο εύχαν πιϊςει μια κϊργια και την ϋςερναν απ' το ποδϊρι μ' ϋνα ςπϊγγο και την κλοτςοϑςαν 
ςαν τϐπι, όταν ςα να ομολογοϑςεσ καθαρϊ πωσ εύχεσ χαζϋψει, ςα να την προκαλοϑςεσ να ςου 
δεύξει τα χαρτιϊ τησ, αν εύχε ςκοπϐ να ςε δεύρει, να ςε δεύρει μια ώρ' αρχότερα να τελειώνουμε. 
Μα εκεύνη ό δε ςοϑδινε καθϐλου ςημαςύα, ό ςοϑλεγε κϊτι εντελώσ ϊςχετο με το χϊζεμα και την 
κϊργια, ςοϑλεγε: — «Ας' το μπουκϊλι ςτην κουζύνα, και πετϊξου απϋναντι ςτην κυρϊ-Φρυςό να 
τησ πεισ νϊρθει δυο λεπτϊ που θϋλω να τησ μιλόςω». 
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Καμιϊ φορϊ μϊλιςτα —αλλϊ ςπϊνια— ϐταν όταν ςτα κϋφια τησ, ϐταν εύχε ϋρθει αποβραδύσ ο 
κϑριοσ που τησ εύχε αγορϊςει το μικροςκοπικϐ γραμμϐφωνο απϐ την Έκθεςη, ό ο κϑριοσ 
ποϑφερνε πϊντα τα μϑδια και το κϐκκινο χαβιϊρι, τϐτε ξεχνοϑςε ακϐμα και να φτϑςει, κι ϐταν 
γϑριζεσ απϐ το φοϑρνο αγκομαχώντασ απϐ το βϊροσ τησ φραντζϐλασ που ςοϑχε πϋςει τρεισ 
φορϋσ ςτο δρϐμο, ϐχι μϐνο δε ςε μϊλωνε, μα ς' ϋπαιρνε ςτην αγκαλιϊ τησ και ςοϑλεγε: — «Αχ, να 
χαρώ εγώ παιδύ, που μεγϊλωςε και μου κϊνει δουλειϋσ, τ' αγορϊκι μου το καλϐ, που ϐταν γερϊςω, 
θα με παύρνει απ' τον ύςκιο και θα με βϊζει ςτον όλιο!», και γελοϑςε με την καρδιϊ τησ. 
Σι ωραύα που όταν η ζωό τϋτοιεσ μϋρεσ! Σο γραμμϐφωνο ϋπαιζε ςυνεχώσ, κι εκεύνη τραγουδοϑςε 
μαζύ του: 

Σ' ϋνα ταγκϐ ςφιχτόκαν  
κι αγκαλιαςτόκαν  

μ' αυτό ςτον κϊθε γϑρο  
κοιτϊει τριγϑρω... 

Σα πρωινϊ ερχϐταν η κυρϊ-Ρωξϊνη απ' την Σοϑμπα κι ϋπλενε τα ροϑχα γιατύ εκεύνη ςιχαινϐταν 
το πλϑςιμο, ό ςφουγγϊριζε το πϊτωμα, ϋκανε το ςπύτι λαμπύκο, χαιρϐςουνα να το βλϋπεισ, ό 
ερχϐταν μϐνο και μϐνο για να ςου κϊνει παρϋα, να ςου πει παραμϑθια, επειδό εκεύνη ϋπρεπε να 
βγει ϋξω, να πϊει πρώτα ςτο δικηγϐρο για το διαζϑγιο, και μετϊ ςτον οδοντογιατρϐ, κι απϐ κει 
ςτου Μοδιϊνου να ψωνύςει. Μ' αν ϋμενε ςτο ςπύτι, ϋβγαινε τ' απϐγεμα ςτο παρϊθυρο, και φώναζε 
τον παγωτατζό: — «Κυρ-Πρϐδρομε, δοσ μου δυο παγωτϊ καώμϊκι, κι ϐχι κοϑφιο το χωνύ απϐ 
μϋςα, τι ϋγινεσ βρε χριςτιανϋ μου, ςε χϊςαμε τϐςεσ μϋρεσ». 
Έπαιρνε δυο παγωτϊ, ϋνα για την κυρϊ-Ρωξϊνη κι ϋνα για ςϋνα, εκεύνη δεν ϋτρωγε παγωτϐ γιατύ 
πόγαινε ςτον οδοντογιατρϐ, αν και καμιϊ φορϊ δεν ϊντεχε να ςε βλϋπει να το γλεύφεισ κι εκεύνη 
να μην τρώει, και ςοϑλεγε: — «Δε θα δώςεισ λιγοϑτς'κο τησ μαμϊκασ που ςτ' αγϐραςε;» Κι ϋβαζε 
τισ παλϊμεσ μπροςτϊ ςτο πρϐςωπο κι ϋκλαιγε, «α, α, α!». 
Κι αμϋςωσ ϋτρεχεσ κοντϊ τησ, και ςόκωνεσ ψηλϊ το χϋρι με το χωνύ, κι ασ όξερεσ πωσ ϋκλαιγε ςτα 
ψϋματα, περόφανοσ που μποροϑςεσ να κϊνεισ και ςυ κϊτι για κεύνην, αλλϊ, ϋλα, ομολϐγηςϋ το, 
προςϋχοντασ με κομμϋνη ανϊςα πϐςο θα δαγκώςει, γιατύ ςτο κϊτω τησ γραφόσ το παγωτϐ όταν 
δικϐ ςου, να φϊει κι εκεύνη, αλλϊ να μην το φϊει ϐλο. 
Σα βρϊδια όταν ακϐμα πιο ωραύα ϐταν όταν ςτισ καλϋσ τησ. Ο τϐποσ μοςχοβολοϑςε απ' τισ 
μυρωδιϋσ ποϑφταναν απ' την αυλό του αντικρινοϑ ςπιτιοϑ, γιαςεμύ κι αιγϐκλημα, κι η 
ατμϐςφαιρα εύχε κϊτι το εορταςτικϐ, όταν Πρωτομαγιϊ, ςου φοροϑςε τη λουλουδϋνια ςου ποδιϊ 
με το λϊςτιχο ςτα μπατζϊκια και ς' ϋςτελνε ςτο δρϐμο να παύξεισ ϐςο όθελεσ αλλϊ να μη γυρύςεισ 
πύςω μουτζοϑρησ. 
Ύςτερα ϋβγαζε τισ γλϊςτρεσ ςτην εξώπορτα, την μπιγκϐνια, την ορτανςύα και τουσ δϑο φύκουσ, 
και τισ πϐτιζε, κι ϋχυνε και κϊνα-δυο κουβϊδεσ νερϐ ςτο πεζοδρϐμιο για να δροςύςει ο τϐποσ, κι 
ϑςτερα καθϐτανε κι εκεύνη ςτο ςκαλύ, πλϊι ςτισ γλϊςτρεσ, κι ϋπιανε κουβϋντα με την κυρϊ-Φρυςό, 
ό μϊζευε τα μεγϊλα κορύτςια και τα μεγϊλ' αγϐρια που πόγαιναν ςτην τρύτη Γυμναςύου, και τουσ 
μϊθαινε τη μπερλύνα και την κολοκυθιϊ — πινακωτό, πινακωτό, απϐ τ' ϊλλο μου τ' αφτύ, ϋμαθα 
πωσ ϋχεισ μια κολοκυθιϊ που κϊνει δϋκα κολοκϑθια... Μια φορϊ μϊλιςτα ςηκώθηκε κι ϋπαιξε 
ςκοινϊκι, για να δεύξει ςτα κορύτςια πώσ πηδϊνε, και δε βγόκε απ' το παιχνύδι επειδό ϋχαςε, μα 
μϐνο ϐταν φοϑςκωςε, και την ϋπιαςαν τα γϋλια, κι εύπε: «Άςτε με όςυχη, βρε ςατανϊδεσ, δεν εύμ' 
εγώ πια για τϋτοια πρϊματα, ϋχω κοτζϊμ γιο!» 
Μα όταν ϊλλεσ μϋρεσ, ϐλεσ χειμωνιϊτικεσ, ϐλεσ γεμϊτεσ ςϑννεφα, που εύχε τα μπουρύνια τησ, που 
κϊπνιζε ςυνεχώσ ςα φουγϊρο, κι ϋτρωγε τα νϑχια τησ, και τϋτοιεσ μϋρεσ, ϐχι μϐνο δεν ϋπρεπε να 
χαζϋψεισ ςτο δρϐμο, μα οϑτε ςτο ςπύτι να παύξεισ με τα χρυςϊ απ' τα τςιγϊρα, οϑτε να μιλόςεισ. 
Γιατύ ςοϑλεγε: — «Πρϐςεξε καλϊ, μη βγϊλεισ ϊχνα ςόμερ' απ' το ςτϐμα ςου, γιατύ θα ςε ςκύςω ςα 
ςαρδϋλα!» 
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Σϋτοιεσ μϋρεσ το καλϑτερο όταν να μη ςε ςτεύλει ϋξω για θϋλημα, γιατύ όξερεσ πωσ, ϐςο γρόγορα 
κι αν γϑριζεσ πύςω, το ςϊλιο εύχε κιϐλασ ςτεγνώςει, κι αν δεν εύχε ςτεγνώςει το ςϊλιο, εύχεσ 
ξεχϊςει να πϊρεισ αλϊτι, «Σι ϊλλο ςοϑπε η μαμϊ ςου να πϊρεισ;» ςοϑλεγ' ο μπακϊλησ, μα ϐςο κι αν 
βαςϊνιζεσ το μυαλϐ ςου, όταν αδϑνατο να θυμηθεύσ, ό χϊζευεσ ςτο δρϐμο, ξεχνοϑςεσ εντελώσ πωσ 
ςόμερα εύχε τα μπουρύνια τησ και ςτεκϐςουνα και χϊζευεσ τα παιδιϊ ποϑδιναν μια δεκϊρα κι 
ϋβλεπαν το Πανϐραμα, ό ς' ϋβλεπαν να κρατϊσ κϊτι ςφιχτϊ μϋςα ςτη φοϑχτα ςου, και ςοϑλεγαν: 
— «Έλα να παλϋψουμε και θα ς' αφόςω να με νικόςεισ», και ςοϑκλεβαν τα ρϋςτα χωρύσ να πϊρεισ 
εύδηςη, κι εκεύνη, αντύ να βγει να δεύρει τα παιδιϊ, ϋδερν' εςϋνα. — «Ήμαρτον μανοϑλα μου», 
φώναζεσ μϋςα απ' τουσ λυγμοϑσ ςου, «όμαρτον, δεν θα το ξανακϊνω!», και προςπαθοϑςεσ να 
κρυφτεύσ πύςω απ' τη φοϑςτα τησ, μα ϐςο τησ ξϋφευγεσ, κι ϐςο περιςςϐτερο ϋκλαιγεσ, τϐςο 
περιςςϐτερο ςκϑλιαζε, δεν τησ ϊρεςε να κλαισ, οϑτε να παρακαλϊσ, εννοοϑςε να δϋχεςαι την 
τιμωρύα ςαν ϊντρασ. — «Ή θα γύνεισ ϊντρασ και θα μϊθεισ να μην κλαισ», ςοϑλεγε αφρύζοντασ και 
χτυπώντασ ϐπου ϋβριςκε, «ό θα ςε ςκοτώςω απϐ τώρα μια και καλό, να ςε κλϊψω και να ςε 
ξεχϊςω, ϊναντρουσ ςαν τον προκομμϋνο τον πατϋρα ςου δεν χρειϊζεται ϊλλουσ η κοινωνύα — πεσ 
μου, θα γύνεισ ϊντρασ; Πεσ: «Θα γύνω ϊντρασ! » Πεσ το γιατύ δε θα βγεισ ζωντανϐσ απ' τα χϋρια 
μου, ςόμερα θϊν' το τϋλοσ ςου!» Κι ϋλεγεσ: — «Ναι μανοϑλα μου, θα γύνω». — «Και δε θα 
ξαναχαζϋψω ςτο δρϐμο». — «Και δε θα ξαναχαζϋψω!» — «Οϑτε θα με πιϊνουν κορϐιδο οι αλότεσ 
να μου κλϋβουν τα ρϋςτα μου!» — «Όχι μανοϑλα μου, ϐχι!...» — «Άντε τώρα, ξεκουμπύςου απϐ 
μπροςτϊ μου πριν μετανιώςω, τρϊβα να πλϑνεισ τα μοϑτρα ςου, και να μην ακοϑςω τςιμουδιϊ! 
— που να μην ϋςωνα και να μην ϋφτανα να ς' εύχα γεννόςει!...» 
Σϋτοιεσ μϋρεσ το γραμμϐφωνο ό δεν ϋπαιζε καθϐλου ό ϋπαιζε ςυνεχώσ την ύδια πλϊκα... 

Φτώχεια, μϋςα ςτην πλϊςη ετοϑτη 
ϋχεισ τα πιο πολλϊ παιδιϊ... 

Κι εκεύνη ϋβγαινε το βρϊδυ ϋξω χωρύσ να ειδοποιόςει την κυρϊ-Ρωξϊνη νϊρθει να ςου κϊνει 
παρϋα, ς' ϋβαζε ςτο κρεβϊτι κι ϋβγαινε, και γϑριζε αργϊ, πϐςο αργϊ δεν όξερεσ, πολλϋσ φορϋσ δεν 
όξερεσ καν ϐτι ϋλειπε, μα θϊςουνα ςτον τρύτο ό ςτον τϋταρτο ϑπνο ϐταν ϊκουγεσ κουβϋντεσ απϐ 
πολϑ μακριϊ, κι ϊνοιγεσ για μια μϐνο ςτιγμό τα μϊτια ςου κι ϋβλεπεσ τον ϊγγελϐ ςου ολϐγυμνο, 
χωρύσ φτερϊ, μπροςτϊ ςτο κρεβϊτι τησ, κι ϑςτερα ϋςβηνε η λϊμπα του πετρελαύου, ϋςβηναν οι 
κουβϋντεσ, και το ςκοτϊδι όταν ςα βαρειϊ κουβϋρτα ςτα μϊτια ςου, κι ϋπεφτεσ ςα μολϑβι ςτον 
πϋμπτο ϑπνο... 
  
Αχ, βρε μϊνα! Έχουν περϊςει — πϐςα; Σριϊντα χρϐνια απϐ τϐτε, κι ακϐμα δεν ϋμαθα το μϊθημϊ 
μου. Ακϐμα δεν ϋγινα ϊντρασ, ακϐμα χαζεϑω ςτο δρϐμο κοιτϊζοντασ τα παιδιϊ, ακϐμα μου 
κλϋβουν οι αλότεσ τα ρϋςτα. Κι αυτϐ εύναι η μεγαλϑτερη τιμωρύα ςου. Και δικό μου τιμωρύα — 
που δεν κατϊλαβα, ϐςο όταν ακϐμα καιρϐσ, τι υπϋφερεσ τϐτε, και θϋληςα να ς' εκδικηθώ. Μα που 
να πϊρει ο διϊβολοσ, ϋπρεπε να τα βϊζεισ μαζύ μου για να ξεςπϊσ; 
Δε μποροϑςεσ δηλαδό να κϊνεισ τα ςτραβϊ μϊτια ϐταν αργοϑςα δϋκα λεπτϊ ό ϐταν ξεχνοϑςα ν' 
αγορϊςω τ' αλϊτι; Κι αν θυμϊμαι καλϊ, τα ρϋςτα που μοϑχαν κλϋψει τα παιδιϊ του απϊνω δρϐμου 
όταν, ςτο θεϐ ςου βρε μϊνα, ό ϋξη ό εφτϊ δεκϊρεσ! 

 

Δραςτηριότητεσ 
 
1. Πώσ ςκιαγραφεύται η εικϐνα τησ μητϋρασ ςτο ςυγκεκριμϋνο απϐςπαςμα; Να αναφερθεύτε ςτη 
ςτϊςη του ςυγγραφϋα – αφηγητό απϋναντι τησ , ωσ παιδύ και ωσ ενόλικα. 
2. Να γρϊψετε ϋνα υποθετικϐ διϊλογο ανϊμεςα ςτη μητϋρα και ςτο γιϐ που θα γινϐταν εύκοςι 
χρϐνια αργϐτερα.  
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3. Να εντοπύςετε αναφορϋσ για την επύδραςη τησ μητϋρασ ςτο θϋμα τησ διαμϐρφωςησ τησ 
ταυτϐτητασ του φϑλου ςτα παιδιϊ τησ.  
4. Πώσ πιςτεϑετε ϐτι οι ςϑγχρονεσ μητϋρεσ διαπαιδαγωγοϑν ό θα όταν καλϑτερο να 
διαπαιδαγωγοϑν τουσ γιουσ τουσ 
5. τα παραπϊνω αποςπϊςματα απϐ τα κεύμενα που διαβϊςατε ανατρϋπεται η κοινωνικό 
αντύληψη που όθελε την ευτυχύα τησ γυναύκασ να εξαρτϊται αποκλειςτικϊ απϐ το γϊμο και την 
τεκνοπούηςη. Για ποιουσ λϐγουσ πιςτεϑετε ϐτι μια γυναύκα δεν γνώριζε πϊντα την ευτυχύα με το 
γϊμο τησ; 
6. Πιςτεϑετε ϐτι η αντύληψη, πωσ προοριςμϐσ τησ γυναύκασ εύναι ο γϊμοσ και η τεκνοπούηςη, 
ιςχϑει ακϐμα ςτην εποχό μασ 
7. Σο διόγημα ϋχει μια «απατηλό απλϐτητα, που δεν εύναι παρϊ δραςτικϐτατη αφαύρεςη», γρϊφει 
ο ύδιοσ ο Σαχτςόσ ςτον Νϊνο Βαλαωρύτη. Μπορεύτε να υποθϋςετε ποια ςτοιχεύα ϋχουν αφαιρεθεύ 
ώςτε η αφόγηςη να γύνει δραςτικό; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	1.pdf
	1,5.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

