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Ο Γεώργιος Βιζυηνός (1849-1896) 

γεννήθηκε στη Βιζύη της Ανατολι-
κής Θράκης όπου και έμαθε τα 
πρώτα γράμματα. Δωδεκαετής πε-
ρίπου —ορφανός ήδη από πατέ-
ρα— έφυγε για την Πόλη και μπήκε 
σ' ένα ραφτάδικο να μάθει την τέ-
χνη. Για καλή του τύχη ο έμπορος 
Γιάγκος Γεωργιάδης τον πήρε υπό 
την προστασία του και έδωσε διέ-
ξοδο στην έφεσή του στα γράμμα-
τα. Έτσι το 1867-68 τον βρίσκει 
στην Κύπρο ρασοφόρο, προστα-
τευόμενο του αρχιεπισκόπου Σω-
φρονίου Β' και σπουδαστή στην 
Ελληνική Σχολή της Λευκωσίας. 
Όταν το 1872 ο Δεσπότης μεταβαί-
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νει στην Πόλη για ζητήματα της εκ-
κλησίας, παίρνει μαζί του τον Βιζυ-
ηνό, ο οποίος μαθητεύει στη Θεο-
λογική Σχολή της Χάλκης. Τον επό-
μενο χρόνο και ενώ έχει ήδη τυπώ-
σει την πρώτη ποιητική του συλλο-
γή Ποιητικά Πρωτόλεια, γνωρίζει 
τον πάμπλουτο Γεώργιο Ζαρίφη 
που γίνεται στο εξής προστάτης και 
χορηγός του.  

Από το σημείο αυτό αρχίζει μια 
ζωή σπουδών, δημιουργίας και πε-
ριπλανήσεων: μαθητής της τελευ-
ταίας τάξης στο Γυμνάσιο της Πλά-
κας (1873)· φοιτητής στη Φιλοσοφι-
κή Σχολή Αθηνών (1874)· σπου-
δαστής Φιλοσοφίας στην Ακαδημία 
του Γκαίτιγκεν στη Γερμανία (1875-
1877)· φοιτητής στο Πανεπιστήμιο 
της Λειψίας (1877-1878) και διδά-
κτωρ του ιδίου Πανεπιστημίου 
(1881), με τη διατριβή «Το παιχνίδι 
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υπό έποψη ψυχολογική και παιδα-
γωγική»· ακολούθως υφηγητής 
στην έδρα της Ιστορίας της Φιλο-
σοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(1885), με την επί υφηγεσία διατρι-
βή, «Η φιλοσοφία του καλού παρά 
Πλωτίνω» (Λονδίνο, 1883).  

Ο Βιζυηνός, νους κριτικός, ιδιο-
φυής, φιλέρευνος, διδάσκει, μετα-
φράζει τις γνωστότερες ευρωπαϊκές 
μπαλάντες (Βαλλίσματα), συγγρά-
φει μελέτες φιλοσοφικές, αισθητι-
κές, ψυχολογικές, λαογραφικές, αλ-
λά και σχολικά εγχειρίδια και άρθρα 
για εγκυκλοπαιδικά λεξικά. Η πο-
λύχρονη παραμονή του και οι λα-
μπρές σπουδές του στην Εσπερία 
κοντά σε φημισμένους πανεπιστη-
μιακούς δασκάλους και η επαφή 
του με ξένους και έλληνες ανθρώ-
πους των γραμμάτων και του έ-
ντεχνου λόγου συνετέλεσαν σημα-
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ντικά στην πνευματική του συγκρό-
τηση και τη σπάνια μόρφωσή του.  

Η ενασχόλησή του με την ποίη-
ση αρχίζει την περίοδο της φοίτη-
σής του στην Ελληνική Σχολή της 
Λευκωσίας (υποκινημένη και από 
το νεανικό του έρωτα για την Ελένη 
Φυσεντζίδη) και εντείνεται ενώ 
σπουδάζει στη σχολή της Χάλκης, 
εποχή κατά την οποία δημοσιεύει 
την πρώτη του ποιητική συλλογή 
Ποιητικά Πρωτόλεια και γράφει το 
επικολυρικό του ποίημα Κόδρος 
(1873), που ένα χρόνο αργότερα 
παίρνει το πρώτο βραβείο στον 
Βουτσιναίο ποιητικό διαγωνισμό 
και τυπώνεται. Στον ίδιο διαγωνι-
σμό κερδίζει και πάλι το πρώτο 
βραβείο για την ανέκδοτη συλλογή 
του Βοσπορίδες Αύραι (1876) και 
έπαινο για τη συλλογή του Εσπερί-
δες (1877). Ακολουθούν οι Ατθίδες 
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Αύραι (Λονδίνο 1884) και παιδικά 
τραγούδια (καθώς και παιδικά διη-
γήματα στο περιοδικό Διάπλασις 
των παίδων). Μ' όλο που δεν «υ-
πήρξε στην ποίηση καινοτόμος» ή 
μεταρρυθμιστής, αλλά ακολούθησε 
τα φαναριώτικα πρότυπα, στα ποι-
ήματά του γραμμένα στη δημοτική 
βρίσκουμε κάτι «από τα πρώτα φα-
νερώματα της γενιάς του '80, ακόμη 
και κάτι που προαναγγέλλει φωνές 
του μέλλοντος». Οπωσδήποτε θα 
άξιζε να επισημανθεί η εύστοχη ε-
πιλογή των χαμηλών τόνων, της 
φυσικότητας και του δεσπόζοντος 
ρεαλισμού στο ποιητικό του έργο.  

Ο Βιζυηνός, χωρίς αμφιβολία, 
οφείλει τη θέση του στα νεοελληνι-
κά γράμματα στο αφηγηματικό του 
έργο: Το αμάρτημα της μητρός μου, 

Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως, 
Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού 
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μου (1883), Αι συνέπειαι της παλαιάς 
ιστορίας, Πρωτομαγιά, Το μόνον της 
ζωής του ταξείδιον (1884), Διατί η 
μηλιά δεν έγινε μηλέα (1885) και Ο 
Μοσκώβ-Σελήμ (1895).  

Το αφηγηματικό υλικό του α-
ντλημένο από τις προσωπικές και 
οικογενειακές μνήμες, από τις πα-
ραδόσεις και τα βιώματα της λαϊκής 
ζωής στην ιδιαίτερη πατρίδα του, 
ενισχυμένο από το στέρεο υπόβα-
θρο της παιδείας του και την επι-
στημονική γνώση της ψυχολογίας, 
ενσωματωμένο σε μια ποικίλη, 
πλούσια γλώσσα υψηλού ήθους 
(λόγια, λαϊκή, ιδιωματική) διοχετεύ-
εται στα διηγήματά του. Με αυτές 
τις πολύτιμες «αποσκευές», ο Βιζυ-
ηνός αναπτύσσει τη μυθοπλασία 
του. Ανακαινιστής και πρωτοπό-
ρος, ανοίγει το δρόμο της νεοελλη-
νικής διηγηματογραφίας.  
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Τα διηγήματα του Βιζυηνού άρ-
χισαν να εκτιμώνται λίγο πριν από 
το θάνατό του. Στο Δρομοκαΐτειο 
Ψυχιατρείο έκλεισε ο κύκλος της 
περιπετειώδους μυθιστορηματικής 
του ζωής. Εκεί πέρασε την τελευτα-
ία του τετραετία –από τη στιγμή 
που εκδηλώθηκε η ψυχική του νό-
σος— βυθισμένος στις ουτοπικές 
του εμμονές για την εκμετάλλευση 
ενός μεταλλείου στην πατρίδα του, 
μέσα στο λίγο φως του τελευταίου 
παραληρηματικού του πάθους για 
τη νεαρή Μπετίνα Φραβασίλη. Την 
αχλύ του δραματικού τέλους του βί-
ου του διαλύει η αλήθεια και η δύ-
ναμη του έργου του που μέχρι σή-
μερα ενεργοποιεί την κριτική και 
γοητεύει τον αναγνώστη.  

  Το αμάρτημα της μητρός μου 
πρωτοδημοσιεύτηκε (1883) μεταφ-
ρασμένο στα γαλλικά στη Nouvelle 
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Revue [Νέα Επιθεώρηση] και ακο-
λούθως σε δύο συνέχειες (10 και 17 
Απριλίου 1883) στο περιοδικό Ε-
στία. Η ιστορία εξελίσσεται κατά το 
μεγαλύτερο μέρος της στη Βιζύη και 
αποδίδει ένα αληθινό γεγονός της 
ζωής του συγγραφέα. Πρόκειται για 
την εξιστόρηση ενός οικογενειακού 
δράματος με κεντρικό πρόσωπο τη 
μητέρα του αφηγητή. 
    Η αφήγηση με αφετηρία τα παι-
δικά χρόνια του Γιωργή (που ση-
μαδεύονται από την αρρώστια της 
αδελφής του Αννιώς και τον απελ-
πισμένο αλλά μάταιο αγώνα της 
μητέρας τους να την κρατήσει στη 
ζωή) οδηγείται μέχρι την ώριμη η-
λικία του αφηγητή, οπότε γίνεται 
αποδέκτης της εξομολόγησης της 
μητέρας του. Η αποκάλυψη του 
μυστικού της μητέρας στον ώριμο 
πλέον Γιωργή, παράλληλα απο-
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κρυπτογραφεί για τον αναγνώστη 
τον τίτλο-αίνιγμα του διηγήματος.  

Η αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο 
—τομή για την πεζογραφία της ε-
ποχής—, η μυθιστορηματική πλασ-
τικότητα των χαρακτήρων, οι δρα-
ματικές συγκρούσεις, η δομή και η 
άρτια τεχνική αποτελούν μερικά 
από τα βασικά γνωρίσματα του κει-
μένου. Το αμάρτημα συγκεντρώνει 
και άλλα ουσιώδη χαρακτηριστικά 
και αρετές της διηγηματογραφίας 
του Βιζυηνού. Η ενδιαφέρουσα δι-
απλοκή του χρόνου της ιστορίας 
και του χρόνου της αφήγησης, η 
πλοκή και η σύνθεση, η διείσδυση 
στα μύχια της ψυχής, το παιχνίδι 
της ενοχής και της λύτρωσης, οι 
θαυμαστές για το μέτρο τους κορυ-
φώσεις, η λεπτή συγκίνηση και αν-
θρωπιά, το καθιστούν ένα από τα 
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πιο δυνατά κείμενα της λογοτεχνίας 
μας. 

 

 
«Το τάμα» 1890, έργο του Εμμα-

νουήλ Λαμπάκη. 
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Ἄλλην ἀδελφήν δέν εἴχομεν πα-

ρά μόνον τήν Ἀννιώ.  

Ἦτον ἡ χαϊδεμμένη τῆς μικρᾶς 

ἡμῶν οἰκογενείας καί τήν 

ἠγαπῶμεν ὅλοι. Ἀλλ' ἀπ' ὅλους πε-

ρισσότερον τήν ἠγάπα ἡ μήτηρ 

μας. Εἰς τήν τράπεζαν τήν ἐκάθιζε 

πάντοτε πλησίον της καί ἀπό ὅ,τι 

εἴχομεν ἔδιδε τό καλύτερον εἰς 

ἐκείνην. Καί ἐνῷ ἡμᾶς μᾶς ἐνέδυε 

χρησιμοποιοῦσα τά φορέματα τοῦ 
μακαρίτου πατρός μας, διά τήν 

Ἀννιώ ἠγόραζε συνήθως νέα.  

Ὥς καί εἰς τά γράμματα δέν τήν 

ἐβίαζεν. Ἄν ἤθελεν, ἐπήγαινεν εἰς 

τό σχολεῖον, ἄν δέν ἤθελεν, ἔμενεν 

εἰς τήν οἰκίαν. Πρᾶγμα τό ὁποῖον 

εἰς ἡμᾶς διά κανένα λόγον δέν θά 

ἐπετρέπετο. 
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    Ἐξαιρέσεις τοιαῦται ἔπρεπε, 

φυσικῷ τῷ λόγῳ, νά γεννήσουν ζη-
λοτυπίας βλαβεράς μεταξύ παιδί-

ων, μάλιστα μικρῶν, ὅπως ἤμεθα 

καί ἐγώ καί οἱ ἄλλοι δύο μου 

ἀδελφοί, καθ' ἥν ἐποχήν συνέβαι-

νον ταῦτα.  

Ἀλλ' ἡμεῖς ἐγνωρίζαμεν, ὅτι ἡ 

ἐνδόμυχος τῆς μητρός ἡμῶν στορ-

γή διετέλει ἀδέκαστος
1
 καί ἴση 

πρός ὅλα της τά τέκνα. Ἤμεθα βέ-

βαιοι, ὅτι αἱ ἐξαιρέσεις ἐκεῖναι δέν 

ἦσαν παρά μόνον ἐξωτερικαί 

ἐκδηλώσεις φειστικωτέρας
2
 τινός 

εὐνοίας πρός τό μόνον τοῦ οἴκου 

μας κοράσιον. Καί ὄχι μόνον 

ἀνειχόμεθα τάς πρός αὐτήν περι-

ποιήσεις ἀγογγύστως, ἀλλά καί 

συνετελοῦμεν πρός αὔξησιν αὐτῶν, 

ὅσον ἡδυνάμεθα.  
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Διότι ἡ Ἀννιώ, ἐκτός ὅτι ἦτον ἡ 

μόνη μας ἀδελφή, ἦτο κατά δυστυ-

χίαν ἀνέκαθεν καχεκτική και φιλά-

σθενος. Ἀκόμη καί αὐτός ὁ 

ὑστερότοκος τοῦ οἴκου, ὁ ὁποῖος, 

ὡς «κοιλιάρφανος»,
3
 ἐδικαιοῦτο νά 

καρποῦται πλέον παντός ἄλλου 

τάς μητρικάς θωπείας,
4
 παρεχώρει 

τά δικαιώματά του εἰς τήν ἀδελφήν 

τόσῳ μᾶλλον ἀσμένως,
5
 καθόσον ἡ 

Ἀννιώ οὔτε φιλόπρωτος οὔτε 

ὑπεροπτική ἐγίνετο διά τοῦτο.  

Ἀπ' ἐναντίας ἦτο πολύ προση-

νής
6
 πρός ἡμᾶς καί μᾶς ἠγάπα 

ὅλους μετά περιπαθείας.
7
 Καί — 

πρᾶγμα περίεργον — ἡ πρός ἡμᾶς 

τρυφερότης τοῦ κορασίου, ἀντί νά 

ἐλαττοῦται προϊούσης
8
 τῆς ἀσθε-

νείας του, ἀπεναντίας ηὔξανεν.  
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Ενθυμοῦμαι τούς μαύρους καί 

μεγάλους αὐτῆς ὀφθαλμούς, καί τά 
καμαρωτά καί σμιγμένα της 

ὀφρύδια, τά ὁποῖα ἐφαίνοντο τόσῳ 

μᾶλλον μελανότερα, ὅσῳ ὠχρό-

τερον ἐγίνετο τό πρόσωπόν της. 

Πρόσωπον ἐκ φύσεως ρεμβῶδες
9
 

καί μελαγχολικόν, ἐπί τοῦ οποίου 

τότε μόνον ἐπεχύνετο γλυκεῖά τις 

ἱλαρότης,
10

 ὅταν μᾶς ἔβλεπεν 

ὅλους συνηγμένους πλησίον της.  

Συνήθως ἐφύλαττεν ὑπό τό 
προσκεφάλαιόν της τούς καρπούς, 

οὕς αἱ γειτόνισσαι τῇ ἔφερον ὡς 

«ἀρρωστικόν», καί τούς ἐμοίραζεν 

εἰς ἡμᾶς, ἐπανελθόντας ἐκ τοῦ 

σχολείου. Ἀλλά τό ἔκαμνε πάντοτε 

κρυφά. Διότι ἡ μήτηρ μας ἐθύμωνε, 

καί δέν ἔστεργε
11

 νά καταβροχθί-

ζωμεν ἡμεῖς ὅ,τι ἐπεθύμει νά εἶχε 

γευθῆ κἄν ἡ ἀσθενής της κόρη.  
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Ἐν τούτοις ἡ ἀσθένεια τῆς 

Ἀννιῶς ὁλονέν ἐδεινοῦτο
12

 καί 

ὁλονέν περισσότερον συνεκε-

ντροῦντο περί αὐτήν τῆς μητρός 

μας αἱ φροντίδες.  

Ἀφ' ὅτου ἀπέθανεν ὁ πατήρ μας, 

δέν εἶχεν ἐξέλθει τῆς οἰκίας. Διότι 

ἐχήρευσε πολύ νέα καί ἐντρέπετο 

νά κάμῃ χρῆσιν τῆς ἐλευθερίας, 

ἥτις, καί ἐν αὐτῇ τῇ Τουρκίᾳ, 

ἰδιάζει
13

 εἰς πᾶσαν πολύτεκνον μη-

τέρα. Ἀλλ' ἀφ' ἧς ἡμέρας ἔπεσεν ἡ 

Ἀννιώ σπουδαίως
14

 εἰς τό στρῶμα, 

ἔβαλε τήν ἐντροπήν κατά μέρος.  

Κἄποιος εἶχεν ἄλλοτε παρομοίαν 

ἀσθένειαν, — ἔτρεχε νά τόν 

ἐρωτήσῃ, πῶς ἐθεραπεύθη. — Κά-

που μία γραῖα κρύπτει βότανα θαυ-

μασίας ἰατρικῆς δυνάμεως, — 

ἔσπευδε νά τά ἐξαγοράσῃ. — Κά-
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ποθεν
15

 ἦλθε ξένος τις, παράδοξος 

τό ἐξωτερικόν,
16

 ἤ φημιζόμενος διά 

τάς γνώσεις του, — δέν ἐδίσταζε νά 

ἐπικαλεσθῇ τήν ἀντίληψίν του: Οἱ 
«διαβασμένοι», κατά τούς λαούς, 

εἶναι παντογνῶσται. Καί ὑπό τό 

πρόσχημα πτωχοῦ ὁδοιπόρου 

κρύπτονται ἐνίοτε μυστηριώδη 

ὄντα, πλήρη ὑπερφυσικῶν δυνά-
μεων.  

Ὁ χονδρός τῆς συνοικίας κου-

ρεύς, αὐτός μᾶς ἐπεσκέπτετο 

αὐτόκλητος καί δικαιωματικῶς. 

Ἦτον ὁ μόνος ἐπίσημος ἰατρός ἐν 

τῇ περιφερείᾳ μας.  

Ἅμα τόν ἔβλεπον ἐγώ ἔπρεπε νά 

τρέχω εἰς τόν «μπακάλην». Διότι 

ποτέ δέν ἐπλησίαζε τήν ἀσθενῆ, 

πρίν ἤ καταπίῃ τοὐλάχιστον 

πενῆντα δράμια ρακῆς.  
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— Εἶμαι γέρος, μωρή, ἔλεγε 

πρός τήν ἀνυπόμονον μητέρα, 

εἶμαι γέρος, καί ἄν δέν τό «τσού-
ξω» κομμάτι, δέν βλέπουν καλά τα 
μάτια μου. 

Καί φαίνεται, ὅτι δέν ἐψεύδετο. 

Διότι ὅσῳ περισσότερον ἔπινε, 

τόσον εὐκολώτερον ἠδύνατο νά 

διακρίνῃ ποία εἶναι ἡ παχυτέρα 

τῆς αὐλῆς μας ὄρνιθα, διά νά τήν 

λάβῃ ἀπερχόμενος. 

Ἡ μήτηρ μου, ἄν καί ἔπαυσε 

πλέον νά μεταχειρίζεται τά ἰατρικά 

του, ἐν τούτοις τόν ἐπλήρωνε τα-

κτικά καί ἀγογγύστως. Τοῦτο μέν, 

διά νά μή τόν δυσαρεστήσῃ, τοῦτο 
δε, διότι πολύ συχνά διϊσχυρίζετο 

παρηγορῶν αὐτήν, ὅτι ἡ πορεία 

τῆς ἀσθενείας εἶναι καλή, καί 

ἀκριβῶς τοιαύτη, ὁποίαν ἐδι-
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καιοῦτο νά τήν περιμένῃ ἡ επι-

στήμη ἀπό τάς συνταγάς του.  

Τό τελευταῖον τοῦτο ἦτο 

δυστυχῶς λίαν ἀληθές. Ἡ κατά-

στασις τῆς Ἀννιῶς ἔβαινεν ἀργά 

μέν καί ἀπαρατηρήτως, ἀλλ' 

ὁλονέν ἐπί τά χείρω.
17

 Καί ἡ πα-

ράτασις αὕτη τῆς ἀορίστου καχε-

ξίας ἔκαμνε τήν μητέρα μας ἄλλην 

ἐξ ἄλλης.  

Πᾶσα νόσος, ἄγνωστος εἰς τόν 

λαόν, διά νά θεωρηθῇ ὡς φυσικόν 

πάθος, πρέπει, ἤ νά ὑποχωρήσῃ 

εἰς τάς στοιχειώδεις ἰατρικάς του 

τόπου γνώσεις, ἤ νά ἐπιφέρῃ 

ἐντός ὀλίγου τὀν θάνατον. Εὐθύς 

ὡς παραταθῇ καί χρονίσῃ, 

ἀποδίδεται εἰς ὑπερφυσικάς αἰ-
τίας, καί χαρακτηρίζεται ὡς 

«ἐξωτικόν».  
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Ὁ ἀσθενής ἐκάθησεν εἰς 

ἄσχημον τόπον. Ἐπέρασε νύκτα 

τόν ποταμόν, καθ' ἥν στιγμήν αἱ 

Νηρηΐδες
18

 ἐτέλουν ἀόρατοι τά 

ὄργιά των. Ἐδιασκέλισε μαῦρον γά-

τον, ὁ ὁποῖος ἦτο κυρίως «ὁ ἔξω 

ἀπό ἐδῶ»
19

 μεταμορφωμένος. 

Ἡ μήτηρ μου ἦτο μᾶλλον 

εὐλαβής παρά δεισιδαίμων. Κατ' 

ἀρχάς ἀπετροπιάζετο τάς τοιαύτας 

διαγνώσεις, καί ἠρνεῖτο νά 

ἐφαρμόσῃ τάς προτεινομένας γοη-

τείας,
20

 φοβουμένη μή ἁμαρτήσῃ. 

Ἄλλως τε ὁ ἱερεύς ἀνέγνωσεν ἤδη 

ἐπί τῆς ἀσθενοῦς τούς ἐξορκισμούς 

τοῦ κακοῦ, διά πᾶν ἐνδεχόμενον. 

Ἀλλά μετ' ὀλίγον μετέβαλε γνώμην.  

Ἡ κατάστασις τῆς ἀσθενοῦς 

ἐδεινοῦτο. Ἡ μητρική στοργή 

ἐνίκησε τόν φόβον τῆς ἁμαρτίας. Ἡ 
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θρησκεία ἔπρεπε νά συμβιβασθῃ μέ 
τήν δεισιδαιμονίαν.  

Πλησίον εἰς τόν σταυρόν, ἐπί 

τοῦ στήθους τῆς Ἀννιῶς, ἐκρέμασεν 

ἕν «χαμαγλί»,
21

 μέ μυστηριώδεις 

ἀραβικάς λέξεις.  

Τά ἁγιάσματα διεδέχθησαν αἱ 
γοητεῖαι, καί μετά τά εὐχολόγια τῶν 

ἱερέων ἦλθον τά «σαλαβάτια»
22

 τῶν 

μαγισσῶν. 

     Ἀλλ' ὅλα παρήρχοντο εἰς μάτην.  

Τό παιδίον ἐχειροτέρευεν ἀδια-

κόπως, καί ἡ μήτηρ μας ἐγίνετο 

ὁλονέν ἀγνώριστος. Ἐνόμιζες, ὅτι 

ἐλησμόνησε πώς εἶχε καί ἄλλα τέ-
κνα.  

Ποῖος μᾶς ἔτρεφε, ποῖος μᾶς 

ἔπλυνε, ποῖος μᾶς ἐμβάλωνεν ἡμᾶς 

τά ἀγόρια, οὔτε ἤθελε κἄν νά τό 

γνωρίζῃ. 

    Μία Σοφηδιώτισσα
23

 γραῖα, πρό 
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πολλῶν ἤδη ἐτῶν παρασιτοῦσα
24

 

ἐν τῷ οἴκῳ μας, ἐφρόντιζε περί 

ἡμῶν, ἐφ' ὅσον τῇ τό ἐπέτρεπεν ἡ 

μαθουσάλειος
25

 αὐτῆς ἡλικία.  

Τήν μητέρα μας δέν τήν 

ἐβλέπομεν ἐνίοτε ὁλοκλήρους ἡμέ-
ρας.  

Πότε ἐπήγαινε νά δέσῃ μίαν λω-

ρίδα ἀπό τό φόρεμα τῆς Ἀννιῶς ἐπί 

θαυματουργοῦ τίνος τόπου, μέ τήν 

ἐλπίδα, ὅτι θά δεθῇ καί τό κακόν 

μακράν τῆς πασχούσης, πότε μετέ-

βαινεν εἰς τάς πλησιοχώρους 

ἐκκλησίας, τῶν ὁποίων κατά τύχην 

ἐτελεῖτο ἡ μνήμη, κομίζουσα λα-

μπάδα κίτρινου κηροῦ, χυμένην 

ἰδίοις αὑτῆς χερσί, καί ἴσην 

ἀκριβῶς πρός τῆς ἀσθενοῦς τό 

ἀνάστημα. Πλήν ὅλα, ὅλα ταῦτα 

ἀπέβαινον ἀνωφελῆ. Ἡ ἀσθένεια 
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τῆς πτωχῆς μας ἀδελφῆς ἦτον 

ἀνίατος.  

Ὅταν ἐξηντλήθησαν πλέον ὅλα 

τά μέσα, καί ὅλα τά ἰατρικά 

ἐδοκιμάσθησαν, τότε προσήλθομεν 

εἰς τό ἔσχατον καταφύγιον εἰς πα-
ρομοίας περιστάσεις.  

Ἡ μήτηρ μου ἐσήκωσε τό μαρα-

μένον κοράσιον εἰς τήν ἀγκάλην 

της καί τό ἔφερεν εἰς τήν 

ἐκκλησίαν. Ἐγώ καί ὁ μεγαλύτερός 

μου ἀδελφός ἐφορτώθημεν τά 

στρώματα καί ἠκολουθήσαμεν κα-

τόπιν. Καί ἐκεῖ, ἐπί τῶν καθύγρων 

καί ψυχρῶν πλακῶν, πρό τῆς 

εἰκόνος τῆς Παναγίας, ἐστρώσαμεν 

καί ἐπλαγιάσαμεν τό γλυκύτερον 

ἀντικείμενον τῶν μεριμνῶν μας, τήν 

μίαν καί μόνην μας ἀδελφήν!  

Ὅλος ὁ κόσμος τό ἔλεγεν ὅτι 

εἶχεν «ἐξωτικόν».
26

 Ἡ μήτηρ μου 
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δέν ἀμφέβαλλε πλέον περί τούτου, 

καί αὐτή ἡ πάσχουσα ἤρχισε νά τό 

ἐννοῇ. 

   Ἔπρεπε λοιπόν νά μείνῃ σαράντα 

ἡμερονύκτια ἐντός τῆς ἐκκλησίας, 

πρό τοῦ ἁγίου βήματος, ἐνώπιον 

τῆς Μητρός τοῦ Σωτῆρος, 

ἐμπεπιστευμένη εἰς μόνον τό ἔλεος 

καί τούς οἰκτιρμούς
27

 αὐτῶν, ἵνα 

σωθῇ ἀπό το σατανικόν πάθος, τό 

ὁποῖον ἐμφωλεῦσαν
28

 ἤλεθε τόσον 

ἀμειλίκτως τό τρυφερόν τῆς ζωῆς 

αὐτῆς δένδρον.
29  

Σαράντα ἡμερονύκτια. Διότι μέ-

χρι τοσούτου ἠμπορεῖ νά ἀντισταθῇ 

ἡ τρομερά ἰσχυρογνωμοσύνη τῶν 

δαιμονίων εἰς τόν ἀόρατον πόλε-

μον μεταξύ αὐτῶν καί τῆς θείας χά-
ριτος. 
   Μετά τήν διορίαν ταύτην τό κακόν 

ἡττᾶται καί ὑποχωρεῖ κατῃσχυ-
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μένον.
30

 Καί δέν λείπουσι διηγή-

σεις, καθ' ἅς οἱ πάσχοντες αἰσθά-

νονται ἐν τῷ ὀργανισμῷ των τούς 

τρομερούς σφαδασμούς
31

 τῆς τε-

λευταίας μάχης, καί βλέπουσι τόν 

ἐχθρόν αὑτῶν φεύγοντα ἐν παρα-

δόξῳ σχήματι, προ πάντων, καθ' ἥν 

στιγμήν διαβαίνουσι τά Ἅγια, ἤ 

ἐκφωνεῖται τό «Μετά φόβου». 

    Εὐτυχεῖς αὐτοί, ἐάν ἔχωσι τότε 

ἀρκετάς δυνάμεις ν' ἀνθέξωσιν εἰς 

τούς κλονισμούς τοῦ ἀγῶνος. Οἱ 
ἀδύνατοι συντρίβονται ὑπό τό μέ-

γεθος τοῦ ἐν αὐτοῖς τελουμένου θα-

ύματος. Ἀλλά δέν μετανοοῦσι διά 

τοῦτο. Διότι ἄν χάνουν τήν ζωήν, 

τοὐλάχιστον κερδαίνουν
32

 τό πολυ-

τιμότερον. Σώζουν τήν ψυχήν των. 

    Οὐχ ἦττον
33

 τοιαύτη τις ἐνδε-

χομένη περίπτωσις ἐνέβαλλεν εἰς 

μεγίστας ἀνησυχίας τήν μητέρα 
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ἡμῶν, ἥτις, μόλις ἐτοποθετήσαμεν 

τήν Ἀννιώ, καί ἤρχισε νά τήν ἐρωτᾷ 

περίφροντις
34 

πῶς αἰσθάνεται τόν 

ἑαυτόν της.  

Ἡ ἱερότης τοῦ τόπου, ἡ θέα τῶν 

εἰκόνων, ἡ εὐωδία τοῦ θυμιάματος 

ἐπέδρασαν, φαίνεται, εὐνοϊκῶς ἐπί 

τοῦ μελαγχολικοῦ της πνεύματος. 

Διότι, εὐθύς μετά τάς πρώτας στιγ-

μάς, ἐζωήρευσε καί ἤρχισε νά 

ἀστεΐζεται μέ ἡμᾶς.  

— Ποῖον ἀπό τούς δύο θέλεις νά 

παίζετε μαζί; τήν ἠρώτησε 

τρυφερῶς ἡ μήτηρ μου - τόν Χρησ-

τάκη, ἤ τό Γιωργί;  

Ἡ ἀσθενής ἔρριψε πρός τήν 

λαλοῦσαν
35

 πλάγιον ἀλλ' ἐκ-

φραστικόν βλέμμα, καί, ὡς ἐάν 

ἐπέπληττεν αὐτήν διά τήν πρός 

ἡμᾶς ἀδιαφορίαν, τῇ ἀπήντησεν, 

ἀργά καί μετρημένα·  
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—  Ποῖον ἀπό τούς δύο θέλω; 

Κανένα δέν θέλω χωρίς τόν ἄλλο. 

Τά θέλω ὅλα τά ἀδέρφια μου, ὅσα 

καί ἄν ἔχω.  

Ἡ μήτηρ μου συνεστάλη καί 

ἐσιώπησεν. 

    Μετ' ὀλίγον ἔφερε καί τόν ὁλό-

μικρον ἀδερφόν μας εἰς τήν 

ἐκκλησίαν, ἀλλά μόνον διά τήν 

πρώτην ἐκείνην ἡμέραν.  

Τό ἑσπέρας ἀπέπεμψε τούς 

ἄλλους δύο, καί ἐκράτησε μόνον 

ἐμέ πλησίον της.  

Ἐνθυμοῦμαι ἀκόμη ὁποίαν 

ἐντύπωσιν ἔκαμεν ἐπί τῆς παιδικῆς 

μου φαντασίας ἡ πρώτη ἐν τῇ 

ἐκκλησίᾳ διανυκτέρευσις.  

Τό ἀμυδρόν φῶς τῶν ἔμπροσθεν 

τοῦ εἰκονοστασίου λύχνων, μόλις 

ἐξαρκοῦν
36

 νά φωτίζῃ αὐτό καί τάς 

πρό αὐτού βαθμίδας,
37

 καθίστα τό 
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περί ἡμᾶς σκότος ἔτι ὑποπτότερον 

καί φοβερώτερον, παρά ἐάν ἤμεθα 

ὅλως διόλου εἰς τά σκοτεινά.  

Ὁσάκις τό φλογίδιον μιᾶς καν-

δήλας ἔτρεμε, μοι ἐφαίνετο, πώς ὁ 

Ἅγιος ἐπί τῆς ἀπέναντι εἰκόνος 

ἤρχιζε νά ζωντανεύῃ, καί ἐσάλευε, 

προσπαθῶν ν' ἀποσπασθῇ ἀπό 

τάς σανίδας, καί καταβῇ ἐπί τοῦ 

ἐδάφους, μέ τά φαρδυά καί κόκκινά 
του φορέματα, μέ τόν στέφανον πε-
ρί τήν κεφαλήν, καί μέ τούς 

ἀτενεῖς
38

 ὀφθαλμούς ἐπί τοῦ ὠ-

χροῦ καί ἀπαθοῦς προσώπου του. 

    Ὁσάκις πάλιν ὁ ψυχρός ἄνεμος 

ἐσύριζε διά τῶν ὑψηλῶν παραθύ-

ρων, σείων θορυβωδῶς τάς μικράς 

αὐτῶν ὑέλους,
39

 ἐνόμιζον, ὅτι οἱ 

περί τήν ἐκκλησίαν νεκροί 

ἀνερριχῶντο τούς τοίχους καί προ-

σεπάθουν νά εἰσδύσωσιν εἰς αὐ-
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τήν. Καί τρέμων ἐκ φρίκης, ἔβλεπον 

ἐνίοτε ἀντικρύ μου ἕνα σκελετόν, 

ὅστις ἥπλωνε νά θερμάνῃ τάς 

ἀσάρκους τοῦ χεῖρας ἐπί τοῦ «μα-

γκαλίου»,
40

 τό ὁποῖον ἔκαιε πρό 

ἡμῶν.  

Καί ὅμως δέν ἐτόλμων νά δηλώ-

σω οὐδέ τήν παραμικροτέραν 

ἀνησυχίαν. Διότι ἠγάπων τήν 

ἀδελφήν μου, καί ἐθεώρουν μεγά-

λην προτίμησιν νά εἶμαι διαρκῶς 

πλησίον της καί πλησίον τῆς μη-

τρός μου, ἥτις χωρίς ἄλλο θά μέ 

ἀπέστελλεν εἰς τόν οἶκον, εὐθύς ὡς 

ἤθελεν ὑποπτευθῆ ὅτι φοβοῦμαι. 

    Ὑπέφερον λοιπόν καί κατά τάς 

ἑπομένας νύκτας τάς φρικιάσεις 

ἐκείνας μετά ἀναγκαστικής στωικό-

τητος καί ἐξετέλουν προθύμως τά 
καθήκοντά μου, προσπαθών νά 

καταστῶ ὅσον τό δυνατόν ἀρε-
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στότερος. 

    Ἤναπτον πῦρ, ἔφερον νερόν καί 

ἐσκούπιζα τήν ἐκκλησίαν, ὅταν ἦτο 

καθημερινή. Τάς ἑορτάς καί Κυρια-

κάς, κατά τόν ὄρθρον, ἐχει-

ραγώγουν
41

 τήν ἀδελφήν μου, νά 

σταθῇ κάτω ἀπό τό ευαγγέλιον, τό 

ὁποῖον ἀνεγίνωσκεν ὁ λειτουργός 

ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης. Κατά τήν 

λειτουργίαν, ἥπλωνα χαμαί
42

 τό 

«χράμι»,
43

 ἐπί τοῦ ὁποίου ἔπιπτεν 

ἡ ἀσθενής πρόμυτα,
44

 διά νά πε-

ράσουν τά Ἅγια ἀπό ἐπάνω της. 

Κατά δέ τήν ἀπόλυσιν, ἔφερον το 

προσκέφαλόν της ἐνώπιον τῆς 

ἀριστερᾶς τοῦ Ἱεροῦ θύρας, διά νά 

γονατίζῃ ἐπ' αὐτοῦ, ὥς πού νά 

«ξεφορέσῃ ὁ παππᾶς ἐπάνω 

της»
45

 καί νά τῆς σταυρώσῃ τό 

πρόσωπον μέ τήν Λόγχην,
46

 ψιθυ-
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ρίζων τό «Σταυρωθέντος σου Χρισ-

τέ, ἀνῃρέθη ἡ τυραννίς, ἐπατήθη ἡ 

δύναμις τοῦ Ἐχθροῦ, κτλ.».  

Και εἰς όλα ταῦτα μέ παρηκολο-

ύθει ἡ πτωχή μου ἀδελφή μέ τήν 

ὠχράν καί μελαγχολικήν της όψιν, 

μέ τό ἀργόν καί ἀβέβαιον βῆμά της, 

ἑλκύουσα
47

 τόν οἶκτον τῶν ἐκκλη-

σιαζομένων καί προκαλοῦσα τάς 

εὐχάς αὐτῶν ὑπέρ ἀναρρώσεώς 

της· ἀναρρώσεως, ἥτις δυστυχῶς 

ἤργει νά ἐπέλθῃ.  

Ἀπ' ἐναντίας, ἡ ὑγρασία, τό 

ψῦχος, τό ἀσύνηθες καί, μά τό ναί, 

φρικαλέον τῶν ἐν τῷ ναῷ διανυκτε-

ρεύσεων δέν ἤργησαν νά ἐπι-

δράσουν βλαβερῶς ἐπί τῆς ἀ-
σθενοῦς, τῆς ὁποίας ἡ κατάστασις 

ἤρχισε νά ἐμπνέῃ τώρα τούς 

ἐσχάτους φόβους.  
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Ἡ μήτηρ μου τό ἠννόησε, καί 

ἤρχισε, καί ἐν αὐτῇ τῇ εκκλησία, νά 

δεικνύῃ θλιβεράν ἀδιαφορίαν πρός 

πᾶν ὅ,τι δέν ἦτο αὐτή ἡ ἀσθενής. 

Δέν ἤνοιγε τά χείλη της πρός 

οὐδένα πλέον, εἰ μή πρός τήν 

Ἀννιώ καί πρός τούς ἁγίους, ὁσάκις 

ἐπροσηύχετο. 

Μίαν ἡμέραν τήν ἐπλησίασα 

ἀπαρατήρητος, ἐνῷ ἔκλαιε γονυπε-

τής πρό τῆς εἰκόνος τοῦ Σωτῆρος. 

— Πάρε μου ὅποιο θέλεις, ἔλεγε, καί 

ἄφησέ μου τό κορίτσι. Τό βλέπω 

πώς εἶναι γιά νά γένῃ. Ἐνθυμήθηκες 

τήν ἁμαρτίαν μου καί ἐβάλθηκες νά 

μοῦ πάρῃς τό παιδί, γιά νά μέ 

τιμωρήσῃς. Εὐχαριστῶ σε, Κύριε! 

Μετά τινας στιγμάς βαθείας σιγῆς, 

καθ' ἥν τά δάκρυά της ἠκούοντο 

στάζοντα ἐπί τῶν πλακῶν ἀνε-

στέναξεν ἐκ βάθους καρδίας, 
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ἐδίστασεν ὀλίγον, καί ἔπειτα ἐ-
πρόσθεσεν· 

—  Σοῦ ἔφερα δύο παιδιά μου στά 
πόδια σου... χάρισέ μου τό κορίτσι!  

Ὅταν ἤκουσα τάς λέξεις ταύτας, 

παγερά φρικίασις διέτρεξε τά νεῦρα 

μου καί ἤρχισαν τά αὐτία μου νά 

βοΐζουν. Δέν ἠδυνήθην ν' ἀκούσω 

περιπλέον. Καθ' ἥν δέ στιγμήν 

εἶδον, ὅτι ἡ μήτηρ μου, κατά-

βληθεῖσα ὑπό φοβερᾶς ἀγωνίας, 

ἔπιπτεν ἀδρανής ἐπί τῶν μαρμά-

ρων, ἐγώ ἀντί νά δράμω
48

 πρός 

βοήθειάν της, ἐπωφελήθην τήν 

εὐκαιρίαν νά φύγω ἐκ τῆς 

ἐκκλησίας, τρέχων ὡς ἔξαλλος καί 

ἐκβάλλων κραυγάς, ὡς ἐάν ἠπείλει 

νά μέ συλλάβῃ ὁρατός αὐτός
49 ὁ 

Θάνατος.  

Οἱ ὀδόντες μου συνεκρούοντο 

ὑπό τοῦ τρόμου, καί ἐγώ ἔτρεχον, 
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καί ἀκόμη ἔτρεχον. Καί χωρίς νά τό 

ἐννοήσω, εὑρέθην ἔξαφνα μακράν, 

πολύ μακράν τῆς ἐκκλησίας. Τότε 

ἐστάθην νά πάρω τήν ἀναπνοήν 

μου, κ' ἐτόλμησα νά γυρίσω νά ἰδῶ 

ὀπίσω μου. Κανείς δέν μ' ἐκυνήγει. 

   Ἤρχισα λοιπόν νά συνέρχωμαι 

ὀλίγον κατ' ὀλίγον, καί ἤρχισα νά 
συλλογίζωμαι.  

Ἀνεκάλεσα εἰς τήν μνήμην μου 

ὅλας τάς πρός τήν μητέρα τρυφε-
ρότητας καί θωπείας μου. Προσε-

πάθησα νά ἐνθυμηθῶ μήπως τῆς 

ἔπταισά ποτέ, μήπως τήν ἀδίκησα, 

ἀλλά δέν ἠδυνήθην. Ἀπεναντίας 

εὕρισκον, ὅτι ἀφ' ὅτου ἐγεννήθη 

αὐτή ἡ ἀδελφή μας, ἐγώ, ὄχι μόνον 

δέν ἠγαπήθην, ὅπως θά τό 

ἐπεθύμουν, ἀλλά τοῦτ' αὐτό πα-

ρηγκωνιζόμην ὁλονέν περισσότε-

ρον. Ἐνθυμήθην τότε, καί μοί ἐφάνη 
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ὅτι ἐννόησα, διατί ὁ πατήρ μου 

ἐσυνήθιζε νά μέ ὀνομάζῃ «τό 

ἀδικημένο του». Καί μέ ἐπῆρε τό 

παράπονον καί ἤρχισα νά κλαίω. 

Ὤ! εἶπον, ἡ μητέρα μου δέν μέ 

ἀγαπᾷ καί δέν μέ θέλει! Ποτέ, ποτέ 

πλέον δέν πηγαίνω εἰς τήν 

ἐκκλησίαν! Καί διηυθύνθην πρός 

τήν οἰκίαν μας, περίλυπος καί 

ἀπηλπισμένος.  

Ἡ μήτηρ μου δέν ἤργησε νά μέ 

ἀκολουθήσῃ μετά τῆς ἀσθενοῦς. 

Ἐπειδή ὁ ἱερεύς, ὅστις, ταραχθείς 

ὑπό τῶν κραυγῶν μου, ἐμβῆκεν εἰς 

τήν ἐκκλησίαν, ὅταν εἶδε τήν 

ἀσθενῆ, συνεβούλευσε τήν μητέρα 

μου νά τήν μετακομίσῃ.  

— Ὁ Θεός εἶναι μεγάλος, θυγατέ-

ρα, τῇ εἶπε, καί ἡ χάρις του φθάνει 

εἰς ὅλη τήν οἰκουμένη. Ἄν εἶναι γιά 
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νά γιάνῃ τό παιδί σου θά τό γιάνῃ 
καί στό σπίτι σου.  

Δυστυχής ἡ μήτηρ ἥτις τόν 

ἤκουσε! Διότι αὐτοί εἶναι οἱ τυπικοί 

λόγοι μέ τούς ὁποίους οἱ ἱερεῖς 

ἀποπέμπουσι συνήθως τούς 

ἑτοιμοθανάτους, διά νά μή 

ἐκπνεύσουν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καί 

βεβηλωθῇ ἡ ἱερότης τοῦ τόπου.  

Ὅταν ἐπανεῖδον τήν μητέρα μου, 

ἦτον ὑπέρ ποτε
50

 θλιβερά. Ἀλλά 

πρός ἐμέ ἰδίως ἐφέρθη μέ πολλήν 
γλυκύτητα καί προσήνειαν. Μέ 

ἔλαβεν εἰς τήν ἀγκάλην της, μ' 

ἐθώπευσε καί μ' ἐφίλησε τρυφερά 

καί ἐπανειλημμένως. Ἐνόμιζες ὅτι 

προσεπάθει νά μ' ἐξιλεώσῃ.
51  

Ἐν τούτοις ἐγώ τήν νύκτα 

ἐκείνην οὔτε νά φάγω ἠμπόρεσα, 

οὔτε νά κοιμηθῶ. Ἐκοιτόμην εἰς τό 

στρῶμα μέ καμμυομένους
52

 ὀφθαλ-
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μούς, ἀλλ' ἔτεινον τά ὦτα προσεκ-

τικά πρός πᾶσαν κίνησιν τῆς μητ-

ρός μου, ἡ ὁποία, ὁπως πάντοτε, 

ἠγρύπνει παρά τό προσκεφάλαιον 

τῆς ἀσθενοῦς.  

Θά ἦτον ἴσως μεσάνυκτα ὅταν 

ἤρχισε νά πηγαινοέρχηται εἰς τό 

δωμάτιον. Ἐνόμιζον ὅτι ἔστρωνε νά 

κοιμηθῇ, ἀλλ' ἠπατώμην. Διότι μετ' 

ὀλίγον ἐκάθησε καί ἤρχισε νά 

μοιρολογῇ χαμηλοφώνως.  

Ἦτο τό μοιρολόγι τοῦ πατρός 

μας. Πρίν ἀσθενήσῃ ἡ Ἀννιώ, τό 

ἔψαλλε πολύ συχνά, ἀλλ' ἀφ' ὅτου 

ἀσθένησε, τό ἤκουον διά πρώτην 
φοράν.  

Τό μοιρολόγιον τοῦτο ἐσύνθεσεν 

ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ πατρός μου, κα-

τά παραγγελίαν αὐτῆς, ἡλιοκαής 

ρακένδυτος «Γύφτος», γνωστός εἰς 
τά περίχωρά μας διά τήν δεξιότητα 
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εἰς τό στιχουργεῖν αὐτοσχεδίως. 

    Moί φαίνεται, ὅτι βλέπω ἀκόμη 
τήν μαύρην καί λιγδεράν κόμην, το-
ύς μικρούς καί φλογερούς 

ὀφθαλμούς καί τ' ἀνοιχτά καί τρι-
χωμένα στήθη του.  

 Ἐκάθητο ἔνδοθεν
53

 τῆς αὐλείου 

ἡμῶν θύρας,
54

 περιστοιχισμένος ὑ-

πό τῶν χαλκῶν ἀγγείων, ὅσα ἐσύ-

ναζε διά νά γανώσῃ
55

. Καί, μέ τήν 

κεφαλήν κεκλιμένην ἐπί τοῦ ὤμου, 

συνώδευε τόν πένθιμον αὑτοῦ 
σκοπόν μέ τούς κλαυθμηρούς 

ἤχους τῆς τριχόρδου του λύρας.  

Πρό αὐτοῦ ἡ μήτηρ μου ὀρθία 

ἐβάσταζε τήν Ἀννιώ εἰς τήν 

ἀγκάλην της καί ἤκουε προσεκτική 
καί δακρύουσα.  

Ἐγώ τήν ἐκράτουν σφιγκτά ἀπό 

τοῦ φορέματος καί ἔκρυπτον τό 

πρόσωπόν μου εἰς τάς πτυχάς 
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αὐτοῦ, διότι ὅσον γλυκεῖς ἦσαν οἱ 
ἦχοι ἐκεῖνοι, τόσον φοβερά μοί 

ἐφαίνετο ἡ μορφή τοῦ ἀγρίου των 
ψάλτου.  

Ὅταν ἡ μήτηρ μου ἔμαθε τό θλιβε-

ρόν αὐτῆς μάθημα, ἔλυσεν ἀπό τό 

ἄκρον τῆς καλύπτρας
56

 της καί 

ἔδωκεν εἰς τόν Ἀθίγγανον δύο  

«ρουμπιέδες».
57

 — Τότε εἴχομεν 

ἀκόμη ἀρκετούς. — Ἔπειτα παρέ-

θηκεν
58

 εἰς αὐτόν ἄρτον καί οἶνον 

καί ὅ,τι προσφάγιον 
59 

εὑρέθη πρό-

χειρον. Ἐνῷ δέ ἐκεῖνος ἔτρωγε κά-

τω, ἡ μήτηρ μου εἰς τό «ἀνῶγι» 

ἐπανελάμβανε τό ἐλεγεῖον
60

 κατ' 

ἰδίαν διά νά τό στερεώσῃ εἰς τήν 

μνήμην της. Καί φαίνεται ὅτι το 

εὗρε πολύ ὡραῖον. Διότι καθ' ἥν 

στιγμήν ὁ Κατσίβελος
61 ἀνεχώρει, 

ἔδραμε κατόπιν του καί τῷ 
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ἐχάρισεν ἕν ἀπό τά «σαλιβάρια»
62

 

τοῦ πατρός μου.  

— Θεός σχωρέσοι τόν ἄνδρα 

σου, νύφη!
63 ἐφώνησεν ἔκθαμβος ὁ 

ραψωδός, καί φορτωθείς τά χάλκι-

νά του σκεύη ἐξῆλθε τῆς αὐλῆς μας.   

Αὐτό λοιπόν τό ἐλεγεῖον 

ἐμοιρολόγει κατ' ἐκείνην τήν νύκτα 

ἡ μήτηρ μου.  

Ἐγώ ἤκουον, καί ἄφηνα τά δάκρυά 

μου νά ρέωσι σιγαλά, ἀλλά δέν 

ἐτόλμων νά κινηθῶ. Αἴφνης 

ᾐσθάνθην εὐωδίαν θυμιάματος! 

— Ὤ! εἶπον, ἀπέθανε τό καϋμένο τό 

Ἀννιώ μας! — Καί ἐτινάχθην ἀπό τό 

στρῶμά μου.  

Τότε εὑρέθην ἐνώπιον παραδόξου 

σκηνῆς.  

Ἡ ἀσθενής ἀνέπνεε βαρέως, 

ὅπως πάντοτε. Πλησίον αὐτῆς ἦτο 

τοποθετημένη ἀνδρική ἐνδυμασία, 
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καθ' ἥν τάξιν φορεῖται. Δεξιόθεν 

σκαμνίον σκεπασμένον μέ μαῦρον 

ὕφασμα, ἐπί τοῦ ὁποίου ὑπῆρχε 

σκεῦος πλῆρες ὕδατος καί 

ἑκατέρωθεν δύο λαμπάδες 

ἀναμμέναι. Ἡ μήτηρ μου γονυπε-

τής
64

 ἐθυμίαζε τ' ἀντικείμενα ταῦτα 

προσέχουσα ἐπί τῆς ἐπιφανείας 

τοῦ ὕδατος. 

Φαίνεται ὅτι ἐκιτρίνισα από τόν 

φόβον μου. Διότι ὡς μέ εἶδεν, 

ἔσπευσε νά μέ καθησυχάσῃ. 

— Μή φοβεῖσαι, παιδάκι μου, μέ 

εἶπε μυστηριωδῶς, εἶναι τά φορέ-

ματα τοῦ πατρός σου. Ἔλα, παρα-

κάλεσέ τον καί σύ νά ἔλθῃ νά 

γιατρέψῃ τό Ἀννιώ μας. 

Καί μέ ἔβαλε νά γονατίσω πλησί-
ον της.  

— Ἔλα πατέρα — νά μέ πάρῃς 

ἐμένα — γιά νά γιάνῃ τό Ἀννιώ! — 
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ἀνεφώνησα ἐγώ διακοπτόμενος 

ὑπό τῶν λυγμῶν μου. Καί ἔρριψα 

ἐπί τῆς μητρός μου παραπονετι-

κόν βλέμμα, διά νά τῇ δείξω πώς 

γνωρίζω, ὅτι παρακαλεῖ ν' 

ἀποθάνω ἐγώ ἀντί τῆς ἀδελφῆς 

μου. Δέν ᾐσθανόμην ὁ ἀνόητος ὅτι 

τοιουτοτρόπως ἐκορύφωνα τήν 

ἀπελπισίαν της! Πιστεύω νά μ' 

ἐσυγχώρησεν. Ἤμην πολύ μικρός 

τότε, καί δέν ἠδυνάμην νά ἐν-
νοήσω τήν καρδίαν της.  

Μετά τινας στιγμάς βαθείας 

σιγῆς, ἐθυμίασεν ἐκ νέου τά πρό 

ἡμῶν ἀντικείμενα, καί ἐπέστησεν 

ὅλην αὑτῆς τῆς προσοχήν ἐπί τοῦ 

ὕδατος, τό ὁποῖον εὑρίσκετο εἰς 

τό ἐπί τοῦ σκαμνίου εὐρύχωρον 

σκεῦος.  

Αἴφνης μικρά χρυσαλίς,
65

 πε-

τάξασα κυκλικῶς ἐπ' αὐτοῦ, ἤγ-
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γισε μέ τά πτερά της, καί ἐτάραξεν 

ἐλαφρῶς τήν ἐπιφάνειάν του. 

    Ἡ μήτηρ μου ἔκυψεν εὐλαβῶς 

καί ἔκαμε τόν σταυρόν της, ὅπως 

ὅταν διαβαίνουν τα Ἅγια ἐν τῇ 

ἐκκλησίᾳ. 
— Κάμε τό σταυρό σου, παιδί μου! 

ἐψιθύρισε, βαθέως συγκεκινημένη 

καί μή τολμῶσα νά ὑψώσῃ τά 

ὄμματα. 

     Ἐγώ ὑπήκουσα μηχανικῶς.  

Ὅταν ἡ μικρά ἐκείνη χρυσαλίς 

ἐχάθη εἰς τό βάθος τοῦ δωματίου, 

ἡ μήτηρ μου ἀνέπνευσεν, 

ἐσηκώθη ἱλαρά
66

 καί εὐχαρι-

στημένη, καί — Ἐπέρασεν ἡ ψυχή 

τοῦ πατέρα σου! — εἶπε, παρα-

κολουθοῦσα εἰσέτι τήν πτῆσιν τοῦ 

χρυσαλιδίου μέ βλέμματα στοργῆς 

καί λατρείας. Ἔπειτα ἔπιεν ἀπό 
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τοῦ ὕδατος καί ἔδωκε καί εἰς ἐμέ 
νά πίω.  

Τότε μοῦ ἦλθεν εἰς τόν νοῦν ὅτι 

καί ἄλλοτε μᾶς ἐπότιζεν ἀπό τοῦ 

αὐτοῦ σκεύους, εὐθύς ὡς 

ἐξυπνοῦμεν. Καί ἐνθυμήθην, ὅτι 

ὁσάκις ἔκαμνε τοῦτο ἡ μήτηρ μας, 

ἦτο καθ' ὅλην ἐκείνην τήν ἡμέραν 

ζωηρά καί περιχαρής, ὡς ἐάν 

εἶχεν ἀπολαύσει μεγάλην τινά 

πλήν μυστικήν εὐδαιμονίαν. 

Ἀφοῦ μ' ἐπότισεν ἐμέ, 

ἐπλησίασεν εἰς τό στρῶμα τῆς 

Ἀννιῶς μέ τό σκεῦος ἀνά χείρας.  

  Ἡ ἀσθενής δέν ἐκοιμᾶτο, ἀλλά 

δέν ἦτο καί ὅλως διόλου 

ἔξυπνος.
67

 Τά βλέφαρά της ἦσαν 

ἡμίκλειστα· οἱ δέ ὀφθαλμοί της, 

ἐφ' ὅσον διεφαίνοντο, ἐξέπεμπον 
παράδοξόν τινα λάμψιν διά μέσου 
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τῶν πυκνῶν καί μελανῶν αὐτῶν 
βλεφαρίδων.  

Ἡ μήτηρ μου ἀνεσήκωσε τό 

ἰσχνόν του κορασίου σῶμα μετά 

προσοχῆς· καί ἐνῷ διά τῆς μιᾶς 

χειρός ὑπεστήριζε τά νῶτά του, 

διά τῆς ἄλλης προσέφερε τό 

σκεῦος εἰς τά μαραμένα του χείλη. 

—Ἔλα, ἀγάπη μου, τῆς εἶπε. Πιέ 

ἀπ' αὐτό τό νερό, νά γιάνῃς. — Ἡ 

ἀσθενής δέν ἤνοιξε τούς ὀφθαλ-

μούς, ἀλλά φαίνεται, ὅτι ἤκουσε 

τήν φωνήν καί ἐννόησε τάς λέξεις. 
Γλυκύ καί συμπαθητικόν μειδίαμα 

διέστειλε τά χείλη της. Ἔπειτα 

ἐρρόφησεν ὀλίγας σταγόνας ἀπό 

τοῦ ὕδατος ἐκείνου, τό ὁποῖον 

ἔμελλε τῷ ὄντι
 68

 νά τήν ἰατρεύσῃ. 

Διότι μόλις τό ἐκατάπιε καί ἤνοιξε 

τούς ὀφθαλμούς καί προσεπάθη-

σε ν' ἀναπνεύσῃ. Ἐλαφρός στε-
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ναγμός διέφυγε τά χείλη της, καί 

ἐπανέπεσε βαρεῖα ἐπί τῆς 

ὠλένης
69

 τῆς μητρός μου.  

Τό καϋμένο μας τό Ἀννιώ! 

ἐγλύτωσεν ἀπό τά βάσανά του! 

     Πολλοί εἶχον κατηγορήσει τήν 

μητέρα μου, ὅτι ἐνῷ αἱ ξέναι 

γυναῖκες ἐθρήνουν μεγαλοφώνως 

ἐπί τοῦ νεκροῦ τοῦ πατρός μου, 

ἐκείνη μόνη ἔχυνεν ἄφθονα, πλήν 

σιγηλά δάκρυα. Ἡ δυστυχής τό 

ἔκαμνεν ἐκ φόβου μήπως 

παρεξηγηθῇ, μήπως παραβῇ τά 

ὅρια τῆς εἰς τάς νέας ἀνηκούσης 

σεμνότητος. Διότι, καθώς εἶπον, ἡ 

μήτηρ μας ἐχήρευσε πολύ νέα.  

Ὅταν ἀπέθανεν ἡ ἀδελφή μας, 

δέν ἦτο πολύ γεροντοτέρα. Ἀλλ' 

οὔτε ἐσκέφθη κἄν τώρα τί θά εἰπῇ 

ὁ κόσμος διά τούς σπαραξικαρδί-
ους της θρήνους.  
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Όλη η γειτονεία εσηκώθη και 
ήλθε προς παρηγορίαν της. Αλλά 
το πένθος αυτής ήτο φοβερόν, ή-
τον άπαρηγόρητον.  

— Θά χάσῃ τόν νοῦν της — 

ἐψιθύριζον οἱ βλέποντες αὐτήν 

κεκλιμένην καί θρηνοῦσαν μεταξύ 

τῶν τάφων τῆς ἀδελφῆς καί τοῦ 
πατρός μας.  

— Θά τά ἀφήσῃ μέσ' στούς 

πέντε δρόμους· — ἔλεγον οἱ 
συναντῶντες ἡμᾶς καθ' ὁδόν, 

ἐγκαταλελειμμένα καί ἀπεριποί-
ητα.  

Καί ἐχρειάσθη καιρός, ἐχρειά-

σθησαν αἱ νουθεσίαι καί ἐπιπλή-

ξεις τῆς ἐκκλησίας, ὅπως συνέλθῃ 

εἰς ἑαυτήν καί ἐνθυμηθῇ τά 

ἐπιζῶντα τέκνα της, καί ἀναλάβῃ 

τά οἰκιακά της καθήκοντα.  
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Ἀλλά τότε παρετήρησε ποῦ μᾶς 

εἶχε καταντήσει ἡ μακρά τῆς 

ἀδελφῆς μας ἀσθένεια.  

Ἡ χρηματική μας περιουσία κα-

τηναλώθη εἰς ἰατρούς καί ἰατρικά. 

Πολλά «χράμια» καί «κηλίμια»,
70

 
ἔργα τῶν ἰδίων αὐτῆς χειρῶν, τά 

εἶχε πωλήσει δι' ἀσήμαντα ποσά, 

ἤ τά εἶχε δώσει ὡς ἀμοιβήν εἰς  

τούς γόητας
71

 καί τάς μαγίσσας. 

Ἄλλα μᾶς τά ἔκλεψαν αὐτοί καί οἱ 
ὅμοιοί των, ἐπωφελούμενοι ἐκ τῆς 

ἀνεπιβλεψίας, ἥτις ἐπεκράτησεν ἐν 

τῷ οἴκῳ μας. Πρός ἐπίμετρον
72

 
ἐξηντλήθησαν καί αἱ προμήθειαι 

τῶν ζωοτροφιῶν
73

 μας καί ἡμεῖς 

δέν εἴχομεν πλέον πόθεν νά ζήσω-
μεν.  

Ἐν τούτοις αὐτό, ἀντί νά πτοή-

σῃ τήν μητέρα μας, τῇ ἀπέδωκεν 

ἀπεναντίας διπλῆν τήν δραστηρι-
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ότητα, ἥν εἶχε πρίν ἀσθενήσει τό 

Ἀννιώ.  

Ἐμετρίασεν, ἤ κυρίως εἰπεῖν, 
συνεκάλυψε τό πένθος της· 

ὑπερενίκησε τήν ἀτολμίαν τῆς 

ἡλικίας καί τοῦ φύλου της, καί, 

λαβοῦσα τήν δίκελλαν
74

 ἀνά 

χεῖρας, ἤρχισε νά «ξενοδουλεύῃ», 

ὡς ἐάν δέν εἶχε γνωρίσει ποτέ τόν 

ἄνετον καί ἀνεξάρτητον βίον.  

Ἐπί πολύν χρόνον μᾶς διέτρε-

φε διά τοῦ ἱδρῶτος τοῦ προσώ-

που της. Τά ἡμερομίσθια ἦσαν 

μικρά καί αἱ ἀνάγκαι μας μεγάλαι, 

ἀλλ' ὅμως εἰς κανένα ἐξ ἡμῶν δέν 

ἐπέτρεψε νά τήν ἀνακουφίσῃ συ-
νεργαζόμενος.  

Σχέδια περί τοῦ μέλλοντος 

ἡμῶν ἐγίνοντο καί ἐπεθεωροῦντο 

καθ' ἑσπέραν παρά τήν ἑστίαν. Ὁ 

μεγαλύτερός μου ἀδελφός ὤφειλε 
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νά μάθῃ τήν τέχνην τοῦ πατρός 

μας, διά νά λάβῃ ἐν τῇ οἰκογενείᾳ 

τόν τόπον ἐκείνου. Ἐγώ ἔμελλον ἤ 

μᾶλλον ἤθελον νά ξενιτευθῶ, καί 

οὕτω καθεξῆς. Ἀλλά πρό τούτου 

ἔπρεπε νά μάθωμεν ὅλοι τά 

γράμματά μας, ἔπρεπε νά ξεσχο-

λήσωμεν.
75

 Διότι, ἔλεγεν ἡ μήτηρ 

μας, ἄνθρωπος ἀγράμματος, ξύ-

λον ἀπελέκητον.  

Αἱ οἰκονομικαί μας δυσχέρειαι 

ἐκορυφώθησαν, ὅταν ἐπῆλθεν 

ἀνομβρία
76

 εἰς τήν χώραν καί 

ἀνέβησαν αἱ τιμαί τῶν τροφίμων. 

Ἀλλ' ἡ μήτηρ, ἀντί ν' ἀπελπισθῇ 

περί τῆς διατροφῆς ἡμῶν αὐτῶν, 

ἐπηύξησε τόν ἀριθμόν μας δι' 

ἑνός ξένου κορασίου, τό ὁποῖον 
μετά μακράς προσπαθείας κα-

τώρθωσε νά υἱοθετήσῃ.  
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Τό γεγονός τοῦτο μετέβαλε τό 

μονότονον καί αὐστηρόν τοῦ 

οἰκογενειακοῦ ἡμῶν βίου, καί εἰ-
σήγαγεν ἐκ νέου ἀρκετήν ζωηρό-
τητα.  

Ἤδη αὐτή ἡ υἱοθέτησις ἐγένετο 

πανηγυρική. Ἡ μήτηρ μου ἐφό-
ρεσε διά πρώτην φοράν τά «γιορ-

τερά»
77

 της καί μᾶς ὡδήγησεν εἰς 

τήν ἐκκλησίαν καθαρούς καί χτε-

νισμένους, ὡς ἐάν ἐπρόκειτο νά 

μεταλάβωμεν. Μετά τό τέλος τῆς 

λειτουργίας, ἐστάθημεν ὅλοι πρό 

τῆς εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ, καί 

αὐτοῦ, ἐν μέσῳ τοῦ περιεστῶ-

τος
78

 λαοῦ, ἐνώπιον τῶν φυσικῶν 

αὐτοῦ γονέων, παρέλαβεν ἡ μή-

τηρ μου τό θετόν αὑτῆς θυγάτριον 

ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ ἱερέως, ἀφοῦ 

πρῶτον ὑπεσχέθη εἰς ἐπήκοον
79

 
πάντων, ὅτι θέλει ἀγαπήσει καί 
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ἀναθρέψει αὐτό, ὡς ἐάν ἦτο σάρξ 

ἐκ τῆς σαρκός καί ὀστοῦν ἐκ τῶν 

ὀστῶν της.  

Ἡ εἴσοδός του εἰς τόν οἶκόν μας 

ἐγένετο οὐχ ἦττον ἐπιβλητική καί 

τρόπον τινά ἐν θριάμβῳ. Ὁ πρω-

τόγερος
80

 τοῦ χωρίου καί ἡ μήτηρ 

μου προηγήθησαν μετά τοῦ κο-

ρασίου, ἔπειτα ἠρχόμεθα ἡμεῖς. Οἱ 
συγγενεῖς μας καί οἱ συγγενεῖς τῆς 

νέας ἀδελφῆς μᾶς ἠκολούθησαν 

μέχρι τῆς αὐλείου ἡμῶν θύρας. 

Ἔξωθεν αὐτῆς ὁ πρωτόγερος 

ἐσήκωσε τό κοράσιον ὑψηλά εἰς 

τάς χεῖράς του καί τό ἔδειξεν ἐπί 

τινας στιγμάς εἰς τούς παρισταμέ-

νους. Ἔπειτα ἠρώτησε μεγαλο-
φώνως· 

— Ποιός ἀπό σᾶς εἶναι ἤ ἐδικός ἤ 

συγγενής ἤ γονιός τοῦ παιδιοῦ 

τούτου περισσότερον ἀπό τήν Δε-
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σποινιώ τήν Μηχαλιέσσα
81

 κι ἀπό 

τούς ἐδικούς της;  

Ὁ πατήρ τοῦ κορασίου ἦτον 

ὠχρός καί ἔβλεπε περίλυπος 

ἐμπρός του. Ἡ σύζυγός του 

ἔκλαιεν ἀκουμβημένη εἰς τόν 

ὦμόν του. Ἡ μήτηρ μου ἔτρεμεν ἐκ 

τοῦ φόβου μήπως ἀκουσθῇ καμ-

μία φωνή — Ἐγώ! — καί ματαιώσῃ 

τήν εὐτυχίαν της. Ἀλλά κανείς δέν 

ἀπεκρίθη. Τότε οἱ γονεῖς τοῦ παι-

διού ἠσπάσθησαν αὐτό διά τελευ-

ταίαν φοράν καί ἀνεχώρησαν μετά 

τῶν συγγενῶν των. Ἐνῷ οἱ ἐδικοί 

μας μετά τοῦ πρωτογέρου εἰσῆλ-

θον καί ἐξενίσθησαν
82

 παρ' ἡμῖν.  

Ἀπό τῆς στιγμῆς ταύτης ἡ μή-

τηρ μας ἤρχισε νά ἐπιδαψιλεύῃ
83

 
εἰς τήν θετήν μας ἀδελφήν τόσας 

περιποιήσεις, ὅσων ἴσως δέν 

ἠξιώθημεν ἡμεῖς εἰς τήν ἡλικίαν 
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της καί εἰς καιρούς πολύ εὐτυ-

χεστέρους. Ἐνῷ δέ μετ' ὀλίγον 

χρόνον ἐγώ μέν ἐπλανώμην 

νοσταλγῶν ἐν τῇ ξένῃ, οἱ δέ ἄλλοι 

μου ἀδελφοί ἐταλαιπωροῦντο κα-

κοκοιμώμενοι εἰς τά ἐργαστήρια 

τῶν «μαστόρων», τό ξένον κορά-

σιον ἐβασίλευεν εἰς τόν οἶκόν μας, 

ὡς ἐάν ἦτον ἐδικός του.  

Οἱ μικροί τῶν ἀδελφῶν μου 

μισθοί θά ἐξήρκουν πρός ἀνακού-

φισιν τῆς μητρός, ἐφ' ᾦ καί τῇ 

ἐδίδοντο. Ἀλλ' ἐκείνη, ἀντί νά τούς 

δαπανᾷ πρός ἀνάπαυσίν της, 

ἐπροίκιζε δι' αὐτῶν τήν θετήν της 

θυγατέρα καί ἐξηκολούθει ἐργαζο-

μένη πρός διατροφήν της. Ἐγώ 

ἔλειπον μακράν, πολύ μακράν, καί 

ἐπί πολλά ἔτη ἠγνόουν τί συνέ-

βαινεν εἰς τόν οἶκόν μας. Πρίν δέ 

κατορθώσω νά ἐπιστρέψω, τό ξέ-
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νον κοράσιον ηὐξήθη, ἀνετράφη, 

ἐπροικίσθη καί ὑπανδρεύθη, ὡς 

ἐάν ἦτον ἀληθῶς μέλος τῆς 

οἰκογενείας μας.  

Ὁ γάμος αὐτῆς, ὅστις φαίνεται 

ἐπίτηδες ἐπεσπεύθη, ὑπῆρξεν 

ἀληθής «χαρά» τῶν ἀδελφῶν μου. 

Οἱ δυστυχεῖς ἀνέπνευσαν, ἀπαλ-

λαγέντες ἀπό τό πρόσθετον φορ-

τίον. Καί εἶχον δίκαιον. Διότι ἡ κό-

ρη ἐκείνη, ἐκτός ὅτι ποτέ δέν 

ᾐσθάνθη πρός αὐτούς ἀδελφικήν 

τινα στοργήν, ἐπί τέλους ἀπε-

δείχθη ἀχάριστος πρός τήν γυναῖ-
κα, ἥτις περιεποιήθη τήν ζωήν 

αὐτῆς μέ τοσαύτην φιλοστοργίαν, 

ὅσην ὀλίγα γνήσια τέκνα ἐγνώ-
ρισαν.  

Εἶχον λόγους λοιπόν οἱ 
ἀδελφοί μου νά εἶναι εὐχαρι-

στημένοι καί εἶχον λόγους νά πι-
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στεύσουν, ὅτι καί ἡ μήτηρ ἀρκετά 

ἐδιδάχθη ἐκ τοῦ παθήματος ἐκεί-
νου.  

Ἀλλ' ὁποία ὑπήρξεν ἡ ἔκπληξίς 

των, ὅταν, ὀλίγας μετά τούς γά-

μους ἡμέρας, τήν εἶδον νά ἔρχεται 

εἰς τήν οἰκίαν, σφίγγουσα 

τρυφερῶς εἰς τήν ἀγκάλην της ἕν 
δεύτερον κοράσιον, ταύτην τήν 

φοράν ἐν σπαργάνοις!  

— Τό κακότυχο! ἀνεφώνει 

ἡ μήτηρ μου, κύπτουσα συμπα-

θητικῶς ἐπί τῆς μορφῆς τοῦ νη-

πίου, δέν τό ἔφθανε πώς 

ἐγεννήθη κοιλιάρφανο, μόν' ἀπέ-

θανε καί ἡ μάνα του καί τό ἄφηκε 

μέσ' στή στράτα! Καί, εὐχα-

ριστημένη τρόπον τινά ἐκ τῆς ἀ-
τυχοῦς ταύτης συμπτώσεως, ἐ-
πεδείκνυε τό λάφυρόν της θριαμ-
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βευτικῶς πρός τούς ἐνεούς
84

 ἐκ 

τῆς ἐκπλήξεως ἀδελφούς μου.  

Τό υἱικόν σέβας ἦτο πολύ, καί ἡ 

αὐθεντεία
85

 τῆς μητρός μεγάλη, 

ἀλλ' οἱ πτωχοί ἀδελφοί μου ἦσαν 

τόσον ἀπογοητευμένοι, ὥστε δέν 

ἐδίστασαν νά ὑποδείξουν εὐσχή-

μως
86

 πως εἰς τήν μητέραν των, 

ὅτι καλόν θά ἦτο νά παραιτηθῇ 

τοῦ σκοποῦ της. Ἀλλά τήν εὗρον 

ἀμετάπειστον. Τότε ἐδήλωσαν 
φανερά τήν δυσαρέσκειάν των καί 

τῇ ἠρνήθησαν τήν διαχείρισιν τοῦ 

βαλαντίου
 87

 των. Ὅλα εἰς μάτην.  
—

 Μή μοῦ φέρετε τίποτε, 

ἔλεγεν ἡ μήτηρ μου, ἐγώ δουλεύω 

καί τό θρέφω, σάν πώς ἔθρεψα 

καί σᾶς. Καί ὅταν ἔλθῃ ὁ Γιωργής 

μου ἀπ' τή ξενιτειά, θά τό 

προικίσῃ καί θά τό πανδρέψῃ. Ἀμ' 
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τί θαρρεῖτε! Ἐμένα τό παιδί μου μέ 

τό ὑποσχέθηκε. — Ἐγώ, μάνα, θά 
σέ θρέψω καί σένα καί τό 

ψυχοπαῖδι σου. — Ναί! ἔτσι μέ τό 

εἶπε, πού νἄχῃ τήν εὐχή μου! 

    Ὁ Γιωργής ἤμην ἐγώ. Καί τήν 

ὑπόσχεσιν ταύτην τήν εἶχον δώ-

σει ἀληθῶς, ἀλλά πολύ προτύτε-
ρα. 

 

    Ἦτο καθ' ἥν ἐποχήν ἡ μήτηρ 

μας εἰργάζετο διά νά θρέψῃ τήν 

πρώτην μας θετήν ἀδελφήν καθώς 

καί ἡμᾶς. Ἐγώ τήν συνώδευον κα-

τά τάς διακοπάς τῶν μαθημάτων, 

παίζων παρ' αὐτῇ ἐνῷ ἐκείνη 

ἔσκαπτεν ἤ ἐξεβοτάνιζεν. Μίαν 

ἡμέραν διακόψαντες τήν ἐργασίαν 

ἐπεστρέφομεν ἀπό τούς ἀγρούς 

φεύγοντες τόν ἀφόρητον καύσω-

να, ὑφ' οὗ ὀλίγον ἔλειψε νά 

λιποθυμήσῃ ἡ μήτηρ μου. Καθ' 
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ὁδόν κατελήφθημεν ὑπό ραγδαιο-

τάτης βροχῆς, ἐξ ἐκείνων, αἵτινες 

συμβαίνουσι παρ' ἡμῖν συνήθως, 

μετά προηγηθεῖσαν ὑπερβολικήν 

ζέστην ἤ λαύραν, καθώς τήν 

ὀνομάζουν οἱ συντοπῖταί μου. Δέν 

ἤμεθα πλέον πολύ μακράν τοῦ 

χωρίου, ἀλλ' ἔπρεπε νά διαβῶμεν 

ἕνα χείμαρρον, ὅστις πλημμυρή-

σας ἐκατέβαινεν ὁρμητικώτατος. 

Ἡ μήτηρ μου ἠθέλησε νά μέ 

σηκώσῃ εἰς τόν ὦμόν της. Ἀλλ' 

ἐγώ ἀπεποιήθην.
88  

— Εἶσαι ἀδύνατη ἀπό τή 

λιποθυμία, τῇ εἶπον. Θά μέ ρίψῃς 
μέσ' στόν ποταμό.  

Καί ἐσήκωσα τά φορέματά μου 

καί εἰσῆλθον δρομαῖος
89

 εἰς τό 

ρεῦμα, πρίν ἐκείνη προφθάσῃ νά 

μέ κρατήσῃ. Εἶχον ἐμπιστευθῆ εἰς 

τάς δυνάμεις μου πλέον ἤ ὅ,τι 
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ἔπρεπε. Διότι πρίν σκεφθῶ νά 

ὑποχωρήσω, οἱ πόδες μου ἔχασαν 

τό στήριγμά των, καί, ἀνατραπείς, 

παρεσύρθην ὑπό τοῦ χειμάρρου ὡς 
κέλυφος καρύου. 
      Μία σπαρακτική κραυγή φρίκης 

εἶναι πᾶν ὅ,τι ἐνθυμοῦμαι ἐκ τῶν 

μετά ταῦτα. Ἦτον ἡ φωνή τῆς μητ-

ρός μου, ἥτις ἐρρίφθη εἰς τά ρεύμα-

τα διά νά μέ σώσῃ.  

Πῶς δέν ἔγινα αἰτία νά πνιγῇ 

καί ἐκείνη μετ' ἐμοῦ, εἶναι θαῦμα. 

Διότι ὁ χείμαρρος ἐκεῖνος ἔχει κα-

κήν φήμην παρ' ἡμῖν. Καί ὅταν λέ-

γουν περί τίνος «τόν ἐπῆρε τό 

ποτάμι», ἐννοοῦν ὅτι ἐπνίγη εἰς 

αὐτόν τοῦτον τόν χείμαρρον.  

Καί ὅμως ἡ μήτηρ μου λιγόθυ-

μος καθώς ἦτο, κατάκοπος, βεβα-

ρυμένη ἀπό ἐπαρχιακά φορέματα, 

ἱκανά νά πνίξουν καί τόν δεξιώτε-
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ρον κολυμβητήν, δέν ἐδίστασε νά 

ἐκθέσῃ τήν ζωήν αὑτῆς εἰς κίνδυ-

νον. Ἐπρόκειτο νά μέ σώσῃ, καί 

ἄς ἤμην ἐκεῖνό της τό τέκνον, τό 

ὁποῖον προσέφερεν ἄλλοτε εἰς 

τόν Θεόν ὡς ἀντάλλαγμα ἀντί τῆς 
θυγατρός της.  

Ὅταν ἔφθασεν εἰς τόν οἶκον καί 

μέ ἀπέθεσε χαμαί ἀπό τόν ὦμόν 

της, ἤμην ἀκόμη παραζαλισμένος. 

Διά τοῦτο, ἀντί νά αἰτιαθῶ τήν 

ἀπρονοησίαν μου διά τό συμβάν, 

ἀπέδωκα αὐτό εἰς τάς ἐργασίας 

τῆς μητρός μου.  
— Μή δουλεύεις πιά, μάνα, 

τῇ εἶπον, ἐνῷ ἐκείνη μ' ἐνέδυε 
στεγνά φορέματα.  

— Ἀμ' ποιός θά μᾶς θρέφῃ, παιδί 

μου, σάν δέν δουλεύω ἐγώ; — 

Ἠρώτησεν ἐκείνη στενάξασα. 

—  Ἐγώ, μάνα! ἐγώ! — τῇ 
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ἀπήντησα τότε μετά παιδικοῦ 
στόμφου. 
— Καί τό ψυχοπαίδι μας; 

—      Κ' ἐκεῖνο ἐγώ!  

Ἡ μήτηρ ἐμειδίασεν ἀκουσίως, 

διά τήν ἐπιβλητικήν στάσιν, ἥν 

ἔλαβον προφέρων τήν διαβεβαί-

ωσιν ταύτην. Ἔπειτα διέκοψε τήν 

ὁμιλίαν ἐπειποῦσα·  

—  Ἀμ' θρέψε δά πρῶτα τόν 

ἑαυτό σου καί ὕστερα βλέπουμε. 

Δέν παρῆλθε πολύς καιρός καί 

ἀπηρχόμην εἰς τά ξένα.  

Ἡ μήτηρ βεβαίως οὐδ' ἐση-

μείωσε κἄν τήν ὑπόσχεσιν 

ἐκείνην. Ἐγώ ὅμως ἐνθυμούμην 

πάντοτε, ὅτι ἡ αὐταπάρνησίς της 

μοί ἐχάρισε διά δευτέραν φοράν 

τήν ζωήν, τήν ὁποίαν τῇ ὤφειλον. 

Διά τοῦτο εἶχον τήν ὑπόσχεσιν 

ἐκείνην ἐπί τῆς καρδίας μου, καί 
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ὅσον ἐμεγάλωνα, τόσῳ σπουδαι-

ότερον ἐνόμιζα τόν ἑαυτόν μου 

ὑποχρεωμένον πρός ἐκπλήρωσίν 
της. 

—  Μή κλαίγῃς μητέρα, τῇ εἶπον 

ἀναχωρῶν. Ἐγώ πηγαίνω πιά νά 

κάμω παράδες. Ἔννοια σου! Ἀπό 

τώρα καί νά πάγῃ θά σέ θρέφω 

καί σένα καί τό παραπαῖδί σου. 

Ἀλλά, ἀκούεις; Δέν θέλω πιά νά 

δουλεύῃς! 

    Δέν ἤξευρον ἀκόμη ὅτι δεκαετές 

παιδίον ὄχι τήν μητέρα, ἀλλ' οὐδέ 

τόν ἑαυτόν του δέν δύναται νά 

θρέψῃ. Καί δέν ἐφανταζόμην, 

ὁποῖαι φοβεραί περιπέτειαι μέ 
περιέμενον καί πόσας πικρίας 

ἔμελλον ἀκόμη νά ποτίσω τήν μη-

τέρα μου διά τῆς ξενιτείας ἐκείνης, 

δι' ἧς ἤλπιζον νά τήν ἀνακου-
φίσω. 
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    Ἐπί πολλά ἔτη ὄχι μόνον βοή-

θειαν, ἀλλ' οὐδέ μίαν ἐπιστολήν 

κατώρθωσα νά τῇ στείλω. Ἐπί 

πολλά ἔτη παρεμόνευεν εἰς τούς 

δρόμους, ἐρωτῶσα τούς διαβάτας 

μή μέ εἶδον πουθενά.  

Πότε τῇ ἔλεγον, ὅτι ἐδυστύχησα 

ἐν Κωνσταντινουπόλει καί ἐτούρ-
κευσα. 

—  Νά φᾶνε τή γλῶσσά τους πού 

τὤβγαλαν! — ἀπεκρίνετο ἡ μήτηρ 

μου. Αὐτός πού λένε, δέν μπορεῖ 
νά ἦτον τό παιδί μου! — Ἀλλά μετ' 

ὀλίγον ἐκλείετο περίτρομος εἰς τό 

εἰκονοστάσιόν μας, καί προσηύ-

χετο δακρυρροοῦσα πρός τόν 

Θεόν, διά νά μέ φωτίσῃ νά 

ἐπανέλθω εἰς τήν πίστιν τῶν πα-
τέρων μου.  

Πότε τῇ ἔλεγον, ὅτι ἐναυάγησα 

εἰς τάς ἀκτάς τῆς Κύπρου, καί 
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ἐπαιτῶ ρακένδυτος εἰς τούς δρό-
μους. 

—  Φωτιά νά τούς κάψῃ, ἀπε-

κρίνετο ἐκείνη. Τό λέν ἀπό τή ζού-

λια τους. Τό παιδί μου θενἄκανε 

κατάστασι
90

 καί πά' στόν Ἅγιο Τά-

φο.  

Ἀλλά μετ' ὀλίγον ἐξήρχετο εἰς 

τούς δρόμους, ἐξετάζουσα τούς 

διαβατικούς ἐπαίτας, καί μετέβαι-

νεν ὅπου ἠκούετο κανείς «καρα-
βοτσακισμένος» μέ τήν θλιβεράν 

ἐλπίδα ν' ἀνακαλύψῃ ἐν αὐτῷ τό 

ἴδιόν της τέκνον, μέ τήν πρόθεσιν 

νά δώσῃ εἰς αὐτόν τά στερήματά 

της, ὅπως τά εὕρω ἐγώ εἰς τά ξένα 

ἀπό τάς χεῖρας τῶν ἄλλων.  

Καί ὅμως, ὁσάκις ἐπρόκειτο 

περί τῆς θετῆς αυτῆς θυγατρός, τά 

ἐλησμόνει ὅλα ταῦτα καί ἐφο-

βέριζε τούς ἀδελφούς μου, ὅτι 
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ἐλθών ἐγώ ἀπό τά ξένα θά τούς 

ἐντροπιάσω διά τῆς γενναιότητός 
μου, καί θά προικίσω καί θά 

ὑπανδρεύσω τήν κόρην της ἐν 

πομπῇ καί παρατάξει.  

— Ἔ; Ἀμ' τί θαρρεῖτε! Ἐμένα 

τό παιδί μου μέ τό ὑποσχέθηκε! 

Ἄς ἔχῃ τήν εὐχή μου!  

Εὐτυχῶς αἱ κακαί ἐκεῖναι εἰδή-

σεις δέν ἦσαν ἀληθεῖς. Καί ὅταν, 

μετά μακράν ἀπουσίαν, ἐπέ-

στρεψα εἰς τόν οἶκόν μας, ἤμην εἰς 

θέσιν νά ἐκπληρώσω τήν ὑπό-

σχεσίν μου, ὡς πρός τήν μητέρα 

μου κἄν, ἡ ὁποία ἦτο τόσον 

ὀλιγαρκής. Ὡς πρός τό ψυχοπαῖδί 

της ὅμως δέν μ' εὗρε τόσον πρό-

θυμον, ὅσον ἤλπιζεν. Ἀπ' ἐναντίας 

μόλις εἶχον φθάσει καί ἐξεφρά-

σθην ἐναντίον τῆς διατηρήσεώς 
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του, πρός μεγίστην τῆς μητρός 

μου ἔκπληξιν. 

Εἶναι ἀληθές ὅτι δέν ἤμην κυ-

ρίως ἐναντίος τῆς ἀδυναμίας τῆς 
μητρός μου. Τήν πρός τά κοράσια 

κλίσιν της τήν εὕρισκον σύμφω-

νον πρός τά αἰσθήματα καί τούς 
πόθους μου.  

Τίποτε ἄλλο δέν ἐπεθύμουν 

περισσότερον, παρά νά εὕρω 

ἐπιστρέφων εἰς τόν οἶκόν μας μί-

αν ἀδελφήν, τῆς ὁποίας ἡ φαιδρά 

μορφή κ' αἱ συμπαθητικαί φροντί-

δες νά ἐξορίσουν ἀπό τῆς καρδίας 

μου τήν ἐκ τῆς μονώσεως μελαγ-

χολίαν, καί νά ἐξαλείψουν ἀπό τῆς 
μνήμης μου τάς κακοπαθείας 

ὅσας ὑπέστην ἐν τῇ ξένῃ. Πρός 

ἀνταλλαγήν ἐγώ θά ἐπροθυ-

μούμην νά τῇ διηγῶμαι τά θαυμά-

σια τῶν ξένων χωρῶν, τάς περι-
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πλανήσεις καί τά κατορθώματά 

μου, καί θά ἤμην πρόθυμος νά τῇ 

ἀγοράζω ὅ,τι ἀγαπᾷ· νά τήν 

ὁδηγῶ εἰς τούς χορούς καί τάς 
πανηγύρεις· νά τήν προικίσω, καί 

τέλος νά χορεύσω εἰς τούς γάμους 
της. 

    Ἀλλά τήν ἀδελφήν ταύτην τήν 

ἐφανταζόμην ὡραίαν καί συμπα-

θητικήν, ἀνεπτυγμένην καί 

ἔξυπνον, μέ γράμματα, μέ χειρο-

τεχνήματα, μέ ὅλας ἔν γένει τάς 

ἀρετάς ὅσας εἶχον αἱ κόραι τῶν 

χωρῶν, ὅπου ἔζων μέχρι τότε. Καί 

ἀντί τούτων ὅλων τί εὗρον; 

Ἀκριβῶς τό ἀντίθετον.  

Ἡ θετή μου ἀδελφή ἦτον ἀκόμη 
μικρά, καχεκτική, κακοσχηματι-
σμένη, κακόγνωμος, καί πρό πά-

ντων δύσνους, τόσον δύσνους,
91
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ὥστε εὐθύς ἐξ ἀρχῆς μ' ἐνέπνευ-

σεν ἀντιπάθειαν.  
— Δός το πίσου τό Κατερινιώ, 

ἔλεγον μίαν ἡμέραν εἰς τήν μητέρα 

μου. Δός το πίσου, ἄν μ' ἀγαπᾷς. 

Αὐτήν τήν φοράν σέ τό λέγω μέ τά 

σωστά μου! Ἐγώ θά σέ φέρω μίαν 

ἄλλην ἀδελφήν ἀπό τήν Πόλι. Ἕνα 

εὔμορφο κορίτσι, ἕνα ἔξυπνο, πού 

νά στολίσῃ μίαν ἡμέρα τό σπίτι 
μας.  

Ἔπειτα περιέγραψα μέ τά ζωη-

ρότερα χρώματα ὅποιον θά ἦτο τό 

ὀρφανόν, τό ὁποῖον ἔμελλον νά 

τῆς φέρω, καί πόσον πολύ θά τό 

ἠγάπων.  

Ὅταν ὕψωσα τά βλέμματά μου 

πρός αὐτήν, εἶδον μετ' ἐκπλήξεώς 

μου, ὅτι τά δάκρυά της ἔρρεον σι-

γαλά καί μεγάλα ἐπί τῶν ὠχρῶν 

αὐτῆς παρειῶν,
92

 ἐνῷ οἱ ταπει-
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νωμένοι της ὀφθαλμοί ἐξέφραζον 

μίαν ἀπερίγραπτον θλῦψιν! 

—  Ὤ! εἶπε μετ' ἀπελπιστικῆς 

ἐκφράσεως. Ἐνόμισα ὅτι σύ θά 

ἀγαπήσῃς τό Κατερινιώ περισσό-

τερον ἀπό τούς ἄλλους, ἀλλά, 

ἀπατήθηκα! Ἐκεῖνοι δέν θέλουν 

διόλου ἀδελφήν, καί σύ θέλεις μί-

αν ἄλλην! Καί τί φταίγει τό φτωχό, 

σάν ἔγινεν ὅπως τό ἔπλασεν ὁ 

Θεός. Ἄν εἶχες μίαν ἀδελφήν 

ἄσχημην καί μέ ὀλίγον νοῦν, θά 

τήν ἔβγαζες δι' αὐτό μέσα στούς 

δρόμους, γιά νά πάρῃς μιάν 

ἄλλην, εὔμορφην καί γνωστικήν. 

— Ὄχι, μητέρα! Βέβαια ὄχι! 

ἀπήντησα ἐγώ. Μά ἐκείνη θά ἦτο 

παιδί σου, καθώς καί ἐγώ. Ἐνῷ 

αὐτή δέν σοῦ εἶναι τίποτε. Μᾶς 

εἶναι ὅλως διόλου ξένη. 

— Ὄχι! ἀνεφώνησεν ἡ μήτηρ μου 
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μετά λυγμῶν, ὄχι! Δέν εἶναι ξένο 

τό παιδί! Εἶναι δικό μου! Τό 

ἐπῆρα τριῶν μηνῶν ἀπό πάνω 

ἀπό τό λείψανο τῆς μάνας του· καί 

ὁσάκις ἔκλαιγε, τοῦ ἔβαζα τό βυζί 
μου στό στόμα του, γιά νά τό πλα-

νέσω· καί τό ἐτύλιξα μέσ' στά 

σπάργανά σας, καί τό ἐκοίμησα 

μέσ' στήν κούνια σας. Εἶναι δικό 

μου τό παιδί, καί εἶναι ἀδελφή 
σας!  

Μετά τάς λέξεις ταύτας, τάς 

ὁποίας ἐπρόφερεν ἰσχυρῶς καί 

μετ' ἐπιβλητικοῦ τρόπου, ὕψωσε 

τήν κεφαλήν αὑτῆς καί μέ παρε-

τήρησεν ἀσκαρδαμυκτί.
93 

Ἐ-

περίμενε προκλητικῶς τήν ἀπά-

ντησίν μου. Ἀλλ' ἐγώ δέν ἐτόλμη-

σα νά προφέρω λέξιν. Τότε ἐχαμή-

λωσε πάλιν τούς ὀφθαλμούς καί 

82 /146 



ἐξηκολούθησε μέ ἀσθενῆ φωνήν 
καί θλιβερόν τόνον.  

— Ἔ! τί νά γίνῃ! Κ' ἐγώ τό 

ἤθελα καλλίτερο, μά — ἡ ἁμαρτία 

μου, βλέπεις, δέν ἐσώθηκεν 

ἀκόμη. Καί τό ἔκαμεν ὁ Θεός τέ-

τοιο, διά νά δοκιμάσῃ τήν 

ὑπομονή μου, καί νά μέ σχωρέσῃ. 

Εὐχαριστῶ σε, Κύριε!   

     Καί ταῦτα λέγουσα, ἔθηκε τήν 

δεξιάν ἐπί τοῦ στήθους, ὕψωσε 

τούς ὀφθαλμούς αὑτῆς πλήρεις 
δακρύων πρός τόν ουρανόν, καί 

ἔμεινεν οὕτως ἐπί τινας στιγμάς 

σιγῶσα. 

— Κἄτι θά ἔχῃς στήν καρδιά, μη-

τέρα, εἶπον τότε μετά τινος δειλί-

ας. Μή θυμώνῃς!  

    Καί λαβών ἐφίλησα τήν παγε-

ράν αὑτῆς χεῖρα πρός ἐξιλέωσιν.  
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— Ναί! εἶπεν ἐκείνη ἀπο-

φασιστικῶς. Ἔχω κἄτι ἐδῶ μέσα 

βαρύ, πολύ βαρύ, παιδί μου! Ὥς 

τώρα τό γνωρίζει μόνον ὁ Θεός 

καί ὁ πνευματικός μου. Ἐσύ εἶσαι 

διαβασμένος καί συντυχαίνεις
94

 

καμμιά φορά σάν τόν ἴδιο τόν 
πνευματικό, καί καλύτερα. Σήκω, 

κλεῖσε τή θύρα, καί κάτσε νά σέ τό 

πῶ, ἴσως μέ παρηγορήσῃς ὀλίγο, 

ἴσως μέ λυπηθῇς, καί ἀγαπήσῃς 

τό Κατερινιώ, σάν νἆταν ἀδελφή 
σου.  

Οἱ λόγοι οὗτοι, καί ὁ τρόπος μέ 

τόν ὁποῖον τούς ἐπρόφερεν, 

ἐνέβαλον τήν καρδίαν μου εἰς με-

γάλην ταραχήν. Τί εἶχε νά μ' 

ἐμπιστευθῇ ἡ μήτηρ μου χωριστά 

ἀπό τούς ἀδελφούς μου; Ὅλας τάς 

κατά τήν ἀπουσίαν μου δυστυχίας 

της μοί τάς εἶχεν ἀφηγηθῆ. Ὅλον 
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τόν προτοῦ της βίον τόν 

ἐγνώριζον ὡσάν παραμῦθι. Τί ἦτο 

λοιπόν αὐτό πού μᾶς ἀπέκρυπτε 

μέχρι τοῦδε; πού δέν ἐτόλμησε νά 

φανερώσῃ εἰς κανένα πλήν τοῦ 

Θεοῦ καί τοῦ πνευματικοῦ της; 

    Ὅταν επανῆλθον νά καθίσω 

πλησίον της, ἔτρεμον τά γόνατά 

μου ἐξ ἀορίστου ἀλλ' ἰσχυροῦ τι-
νος φόβου.  

Ἡ μήτηρ μου ἐκρέμασε τήν κε-

φαλήν, ὡς κατάδικος, ὅστις 

ἵσταται ἐνώπιον τοῦ κριτοῦ του μέ 

τήν συναίσθησιν τρομεροῦ τινος 

ἐγκλήματος. 

— Τό θυμᾶσαι τό Ἀννιώ μας; μέ 

ἠρώτησε μετά τινας στιγμάς 

πληκτικῆς σιωπῆς.  

— Μάλιστα, μητέρα! Πῶς δέν τό 

θυμοῦμαι! Ἦταν ἡ μόνη μας 
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ἀδελφή, κ' ἐξεψύχησεν ἐμπρός 
στά μάτια μου.  

— Ναί! μέ εἶπεν, ἀναστενάξασα 

βαθέως, ἀλλά δέν ἦτο τό μόνο μου 

κορίτσι! Ἐσύ εἶσαι τέσσαρα χρό-

νια μικρότερος ἀπό τό Χρηστάκη. 

Ἕνα χρόνο κατόπι του ἔκαμα τήν 
πρώτη μου θυγατέρα.  

Ἦταν τότε κοντά, πού 

ἐπαντρολογιέτο ὁ Φωτής ὁ 

Μυλωνᾶς. Ὁ μακαρίτης ὁ πατέρας 

σου παράργησε τό γάμο τους, ὥς 

πού ν' ἀποσαραντήσω ἐγώ, γιά 
νά τους στεφανώσουμε μαζί. 

Ἤθελε νά μέ βγάλῃ καί μένα στόν 

κόσμο, γιά νά χαρῶ σάν παν-

δρευμένη, ἀφού κορίτσι δέν μ' 

ἄφηκεν ἡ γιαγιά σου να χαρῶ. 
     Τό πρωί τούς στεφανώσαμε, 

καί τό βράδυ ἦταν οἱ καλεσμένοι 

στό σπίτι τους· καί ἐπαῖζαν τά βιο-
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λιά, καί ἔτρωγεν ὁ κόσμος μέσα 

στήν αὐλή, κι ἐγύρνα ἡ κανάτα μέ 

τό κρασί ἀπό χέρι σέ χέρι. Καί 

ἔκαμεν ὁ πατέρας σου κέφι, σάν 

διασκεδαστικός πού ἦταν ὁ μακα-

ρίτης, καί μ' ἔρριψε τό μανδήλι  

του, νά σηκωθῶ νά χορέψουμε. 

Σάν τόν ἔβλεπα νά χορεύῃ, μοῦ 

ἄνοιγεν ἡ καρδιά μου, καί σάν νέα 

πού ἤμουνε, ἀγαποῦσα κ' ἐγώ τό 

χορό. Κ' ἐχορέψαμε λοιπόν· κ' 

ἐχόρεψαν καί οἱ ἄλλοι καταπόδι
95

 

μας. Μά ἐμεῖς ἐχορέψαμε καί κα-
λύτερα καί πολύτερα.  

Σάν ἐκοντέψανε τά μεσάνυχτα, 

ἐπῆρα τόν πατέρα σου παράμερα 

καί τόν εἶπα· Ἄνδρα, ἐγώ ἔχω πα-

ιδί στήν κούνια καί δέν μπορῶ πιά 

νά μείνω. Τό παιδί πεινᾷ· ἐγώ 

ἐσπάργωσα.
96

 Πῶς νά τό βυζάξω 

μέσ' στόν κόσμο καί μέ τό καλό 
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μου τό φόρεμα! Μεῖνε σύ, ἄν 

θέλῃς νά διασκεδάσῃς ἀκόμα. 

Ἐγώ θά πάρω τό μωρό νά πάγω 
στό σπίτι.  

— Ἔ, καλά, γυναῖκα! εἶπεν ὁ 

σχωρεμένος, καί μ' ἐπαπάρισε
97

 

πά στόν ὦμο. Ἔλα, χόρεψε κι 

αὐτό τό χορό μαζί μου, καί ὕστερα 

πηγαίνουμε κ' οἱ δύο. Τό κρασί 

ἄρχισε νά μέ χτυπᾷ στό κεφάλι, 

καί ἀφορμή γυρεύω κι ἐγώ νά φύ-
γω. 

    Σάν ἐξεχορέψαμε κ' ἐκεῖνο τό 

χορό, ἐπήραμε τή στράτα.  

Ὁ γαμβρός ἔστειλε τά παιχνί-

δια
98

 καί μᾶς ἐξεπροβόδησαν ὥς 

τό μισό τό δρόμο. Μά εἴχαμε 

ἀκόμη πολύ ὥς τό σπίτι. Γιατί ὁ 

γάμος ἔγινε στόν Καρσιμαχαλά.
99

 

Ὁ δοῦλος ἐπήγαινε μπροστά μέ 

τό φανάρι. Ὁ πατέρας σου 

88 / 148 



ἐσήκωνε τό παιδί, καί βαστοῦσε 

καί μένα ἀπό τό χέρι.  

— Κουράσθης, βλέπω, γυναῖκα! 
—  Ναί, Μιχαλιό. Κουράσθηκα. 

— Ἄιντε βάλ' ἀκόμα κομμάτι δύ-

ναμι, ὥς πού νά φθάσουμε στό 
σπίτι. Θά στρώσω τά στρώματα 

μοναχός μου. Ἐμετάνοιωσα πού 

σ' ἔβαλα κ' ἐχόρεψες τόσο πολύ. 

—  Δέν πειράζει, ἄνδρα, τοῦ εἶπα. 

Τό ἔκαμα γιά τό χατῆρί σου. Αὔριο 
ξεκουράζουμαι πάλι.  

Ἔτσι ἤρθαμε στό σπίτι. Ἐγώ 

ἐφάσκιωσα
100

 κ' ἐβύζαξα τό παιδί, 

κ' ἐκεῖνος ἔστρωσε. Ὁ Χρηστάκης 

ἐκοιμᾶτο μαζί μέ τήν Βενετιά, πού 

τήν ἀφῆκα νά τόν φυλάγῃ. Σέ λίγο 

ἐπλαγιάσαμε καί μεῖς. Ἐκεῖ, μέσα 

στόν ὕπνο μου, μ' ἐφάνηκε πώς 

ἔκλαψε τό παιδί. Τό καϋμένο!, 

εἶπα, δέν ἔφαγε σήμερα χορταστι-
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κά. Καί ἀκούμβησα στήν κούνια 

του νά τό βυζάξω. Μά ἤμουν πολύ 

κουρασμένη καί δέν μποροῦσα νά 

κρατηθῶ. Τό ἔβγαλα λοιπόν, καί 

τό ἔβαλα κοντά μου, μέσ' τό 

στρῶμα, καί τοῦ ἔδωσα τή ρόγα 

στό στόμα του. Ἐκεῖ μέ ξαναπῆρεν 

ὁ ὕπνος.  

Δέν ἠξεύρω πόσην ὥρα ἤθελεν 

ὥς τό πουρνό.
101

 Μά σάν ἔν-

νοιωσα νά χαράζῃ — ἄς τό βάλω, 

εἶπα, τό παιδί στόν τόπο του. 

    Μά κεῖ πού πῆγα νά τό σηκώ-

σω, τί νά διῶ! Τό παιδί δέν 

ἐσάλευε! 

    Ἐξύπνησα τόν πατέρα σου· τό 

ξεφασκιώσαμε, τό ζεστάναμε, τοῦ 

ἐτρίψαμε τό μυτοῦδί του, τίποτε! 

— Ἦταν ἀπεθαμένο!  

— Τό πλάκωσες, γυναῖκα, τό πα-

ιδί μου! — εἶπεν ὁ πατέρας σου, 
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καί τόν ἐπῆραν τά δάκρυα. Τότε 

ἄρχισα ἐγώ νά κλαίγω στά δυνατά 

καί νά ξεφωνίζω. Μά ὁ πατέρας 

σου ἔβαλε τό χέρι του στό στόμα 

μου καί — Σοῦς! μέ εἶπε. Τί φωνά-

ζεις ἔτσι, βρέ βῶδι; — Αὐτό μέ τό 

εἶπε. Θεός σχωρέσ' τονε. Τρία 

χρόνια εἴχαμε πανδρευμένοι, κακό 

λόγο δέν μέ εἶπε. Κ' ἐκείνη τή 

στιγμή μέ τό εἶπε. — Ἔ; Τί φωνά-

ζεις ἔτσι; Θέλεις νά ξεσηκώσῃς τή 

γειτονιά, νά πῇ ὁ κόσμος πώς 

ἐμέθυσες κ' ἐπλάκωσες τό παιδί 
σου;  

— Καί εἶχε δίκῃο, πού ν' 

ἁγιάσουν τά χώματα πού κοίτεται! 

Γιατί, ἄν τό μάθαινεν ὁ κόσμος, 

ἔπρεπε νά σχίσω τή γῆ νά ἔμβω 

μέσα ἀπό τό κακό μου.  

Ἀλλά, τί τά θέλεις! Ἡ ἁμαρτία 

εἶναι ἁμαρτία. Σάν τό ἐθάψαμε τό 
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παιδί, κ' ἐγυρίσαμεν ἀπό τήν 

ἐκκλησία, τότε ἄρχισε τό θρῆνος 

τό μεγάλο. Τότε πιά δέν ἔκλαιγα 

κρυφά. — Εἶσαι νέα, καί θά κάμῃς 

κι ἄλλα, μ' ἔλεγαν. Ὡς τόσον ὁ 

καιρός περνοῦσε, καί ὁ Θεός δέν 

μᾶς ἔδιδε τίποτε. Νά! ἔλεγα μέσα 

μου. Ὁ Θεός μέ τιμωρεῖ, γιατί δέν 

ἐστάθηκα ἄξια νά προφυλάξω τό 

παιδί πού μ' ἔδωκε! Καί 

ἐντρεπόμουνα τόν κόσμο, καί 

ἐφοβούμην τόν πατέρα σου. Γιατί 

κ' ἐκεῖνος ὅλο τόν πρῶτο χρόνο 

ἔκαμνε τάχα τόν ἀλύπητο καί μ' 

ἐπαρηγοροῦσε, γιά νά μέ δώσῃ 

θάρρος. Ὕστερα ὅμως ἄρχισε νά 
γίνεται σιγανός καί συλλογισμέ-
νος.  

Τρία χρόνια ἐπέρασαν, χωρίς 

νά φάγω ψωμί νά πάγῃ στήν καρ-

διά μου. Στά τρία χρόνια κ' ὕστερα 
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γεννήθηκες ἐσύ. — Ἦταν οἱ πολ-

λαίς οἱ χάραις πού ἐπῆγα. 

     Σάν ἐγεννήθηκες ἐσύ ἐκατά-

κατσεν ἡ καρδιά μου, μά δέν 

ἡμέρεψε. Ὁ πατέρας σου σέ ἤθελε 

κορίτσι. Καί μιάν ἡμέρα μέ τό εἶπε. 

— Κι αὐτό καλῶς μᾶς ὥρισε, 

Δεσποινιώ, μά γώ τό ἤθελα κο-
ρίτσι. 

   Ὅταν ἐπῆγεν ἡ γιαγιά σου στόν 

Ἁγιοντάφο, ἔστειλα δώδεκα που-

κάμισα καί τρία Κωνσταντινάτα,
102

 
γιά νά μέ βγάλῃ ἕνα σχωροχάρτι. 

Καί, διές ἐσύ! Ἴσα ἴσα ἐκεῖνο τό 

μῆνα, πού ἐγύρισεν ἡ γιαγιά σου 

ἀπό τή Γερουσαλή
103

 μέ τό σχω-

ροχάρτι, ἐκεῖνο τό μῆνα ἐκακο-

ψυχοῦσα τήν Ἀννιώ.  

Κάθε λίγο καί λιγάκι ἐφώναζα 

τή μανίτσα. — Ἔλα δά, κυρά, νά 

διοῦμε· κορίτσι εἶναι; — Ναί, θυ-
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γατέρα, ἔλεγεν ἡ μαμή. Κορίτσι. Δέ 

βλέπεις; Δέ σέ χωροῦν τά ροῦχά 

σου! — Καί νά πιά χαρά ἐγώ, σάν 

τό ἄκουγα!  

Σάν ἐγεννήθηκε τό παιδί καί 

βγῆκεν ἀληθινά κορίτσι, τότε πιά 

ἦρθεν ἡ καρδιά στόν τόπο της. Τό 

ὠνομάσαμεν Ἀννιώ, τό ἴδιο τό 

ὄνομα πού εἶχε τό σχωρεμένο, γιά 

νά μήν ποφαίνεται
104

 πώς μᾶς λε-

ίπει κανείς ἀπό τό σπίτι. — 

Ευχαριστῶ σε, Θεέ μου! ἔλεγα 

νύχτα καί μέρα. Εὐχαριστῶ σε ἡ 

ἁμαρτωλή, πού ἐσήκωσες τήν 

ἐντροπή καί ἐξάλειψες τήν ἁμαρ-
τία μου!  

Καί εἴχαμε πιά τήν Ἄννιώ σάν 

τά μάτια μας. Καί ἐζούλευες ἐσύ, 

καί ἔγινες τοῦ θανατᾶ ἀπό τή ζού-
λια σου.  
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Ὁ πατέρας σου σέ ἔλεγε «τό 

ἀδικημένο του», γιατί σ' ἀπό-

κοψα
105

 πολύ νωρίς, καί μ' 

ἐμάλωνε καμμιά φορά, γιατί σέ 

παραμελοῦσα. Κ' ἐμένα ἡ καρδιά 

μου ἐρράγιζε, σάν σ' ἔβλεπα νά 

χαλνᾷς. Μά, ἔλα πού δέν 

ἐμποροῦσα ν' ἀφήσω τήν Ἀννιώ 

ἀπό τά χέρια μου! Ἐφοβούμην 

πώς κάθε στιγμή μπορεῖ νά τῆς 

συμβῇ τίποτε. Καί ὁ πατέρας σου 

ὁ μακαρίτης, ὅσο καί ἄν μάλωνε κ' 

ἐκεῖνος, τήν ἤθελε πιά νά μή 

στάξῃ καί τήν βρέξῃ!  

Μά ἐκεῖνο τό εὐλογημένο, ὅσο 

περισσότερα χάδια, τόσο ὀλι-

γώτερην ὑγεία. Ἔλεγες πώς ἐμε-

τάνοιωσεν ὁ Θεός γιατί μᾶς τό 

ἔδωκε. Ἐσεῖς ἤσασθε κόκκινα 
κόκκινα, καί ζωηρά καί σερπετά.

 

106
 Ἐκεῖνο, ἥσυχο καί σιγανό καί 
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ἀρρωστιάρικο! Ὅταν τό ἔβλεπα ἔ-
τσι χλωμό χλωμό, μοῦ ἤρχετο εἰς 

τόν νοῦ μου τό πεθαμένο, καί ἡ 

ἰδέα πώς ἐγώ τό ἐθανάτωσα 

ἄρχισε νά ξανακυριεύῃ μέσα μου. 

Ὥς πού μιάν ἡμέρα ἀπέθανε καί 
τό δεύτερο!  

Ὅποιος δέν τό ἐδοκίμασε μο-

ναχός του, παιδί μου, δέν ξεύρει τἰ 
πικρό ποτῆρι ἦταν ἐκεῖνο. Ἐλπίδα 

νά κάνω ἄλλο κορίτσι δέν ἦταν 

πλέον. Ὁ πατέρας σου εἶχ' 

ἀποθάνει. Ἄν δέν εὑρίσκετο ἕνας 

γονιός νά μέ χαρίσῃ τό κορίτσι 

του, ἤθελα πάρω τά βουνά νά φύ-
γω.  

Ἀλήθεια πού δέν ἐβγῆκε καλό-

γνωμο. Μά ὅσο τό εἶχα καί τό κή-

δευα
107

 καί τό κανάκευα, θαρ-

ροῦσα πώς τό εἶχα δικό μου, καί 
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ξεχνοῦσα κεῖνο πὤχασα, κ' ἡμέ-
ρωνα τή συνείδησί μου.  

Καθώς τό λέγ' ὁ λόγος, ξένο 

παιδί 'ναι παίδεψι. Μά γιά μένα ἡ 

παίδεψι αὐτή εἶναι παρηγοριά κ' 

ἐλαφροσύνη. Γιατί ὅσο περισσό-

τερο τυραννηθῶ καί χολοσκάσω, 

τόσο λιγώτερο θά μέ παιδέψῃ ὁ 
Θεός γιά τό παιδί πού πλάκωσα. 

    Γι' αὐτό — νἄχῃς τήν εὐχή μου 
— μή μέ γυρεύεις νά διώξω τώρα 

τήν Κατερινιώ γιά νά πάρω ἕνα 
παιδί καλόγνωμο καί προκομμέ-
νο. 

— Ὄχι, ὄχι, μητέρα! ἀνέκραξα δια-

κόψας αὐτήν ἀκρατήτως. Δέν γυ-

ρεύω τίποτε. Ὕστερα ἀπ' ὅσα μ' 

ἀφηγήθης, σέ ζητῶ συγχώρησι 

διά τήν ἀσπλαγχνίαν μου. Σέ 

ὑπόσχομαι ν' ἀγαπῶ τό Κατερινιώ 

σάν τήν ἀδελφή μου, καί νά μή τῆς 

97 / 151 



εἴπω τίποτε πλέον, τίποτε δυσά-
ρεστο. 

— Ἔτσι νἄχῃς τήν εὐχή τοῦ 

Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας! εἶπεν ἡ 

μήτηρ μου ἀναπνεύσασα. Γιατί, 

βλέπεις, τό πόνεσε ἡ καρδιά μου 
τό πολλακαμμένο, καί δέν θέλω νά 

τό κακολογοῦνε. Ξέρω κ' ἐγώ, μα-

θές; Τῆς Τύχης ἤτανε; τοῦ Θεοῦ 

ἤτανε; Τόσο κακή καί ἀνεπιδέξια 

πού είναι — τήν πῆρα στό λαιμό 

μου, ἐτελείωσε.  

Ἡ ἐκμυστήρευσις αὕτη ἔκαμε 

βαθυτάτην ἐπ' ἐμοῦ ἐντύπωσιν. 

Τώρα μοῦ ἠνοίγησαν οἱ ὀφθαλμοί, 

καί ἐκατάλαβα πολλάς πράξεις 

τῆς μητρός μου, αἱ ὁποῖαι πότε 

μέν ἐφαίνοντο ὡς δεισιδαιμονία, 

πότε δέ ὡς αὐτόχρημα 
108

 μονο-

μανίας ἀποτελέσματα. Τό φοβε-

ρόν ἐκεῖνο δυστύχημα ἐπηρέασε 
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τόσον πολύ τόν βίον της ὅλον, 

ὅσῳ μᾶλλον ἁπλῆ καί ἐνάρετος 

καί θεοφοβουμένη ἦτον ἡ μήτηρ 

μου. Ἡ συναίσθησις τοῦ ἁμαρ-

τήματος, ἠ ἠθική ἀνάγκη τῆς ε-

ξαγνίσεως καί τό ἀδύνατον τῆς 

ἐξαγνίσεως αὐτοῦ — τί φρικτή καί 

ἀμείλικτος Κόλασις! Ἐπί εἰκοσι-

οκτώ τώρα ἔτη βασανίζεται ἡ τά-

λαινα γυνή χωρίς νά δυνηθῇ νά 

κοιμήσῃ τόν ἔλεγχον τῆς συνει-

δήσεώς της, οὔτε ἐν ταῖς δυστυχί-

αις οὔτε ἐν ταῖς εὐτυχίαις της!  

Ἀφ' ἧς στιγμῆς ἔμαθον τήν θλι-

βεράν της ἱστορίαν, συνεκέντρω-

σα ὅλην μου τήν προσοχήν εἰς τό 

πῶς ν' ἀνακουφίσω τήν καρδίαν 

της, προσπαθῶν νά παραστήσω 

εἰς αὐτήν ἀφ' ἑνός μέν τό 

ἀπρομελέτητον καί ἀβούλητον 

τοῦ ἁμαρτήματος, ἀφ' ἑτέρου δέ 
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τήν ἄκραν τοῦ Θεοῦ εὐσπλαγ-

χνίαν, τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ, 

ἥτις δέν ἀνταποδίδει ἴσα ἀντί 

ἴσων, ἀλλά κρίνει κατά τούς δια-
λογισμούς καί τάς προθέσεις μας. 

Καί ὑπῆρξε καιρός καθ' ὅν 

ἐπίστευον, ὅτι αἱ προσπάθειαί 

μου δέν ἔμειναν ἀνεπιτυχεῖς.  

Ἐν τούτοις ὅταν μετά δύο ἐτῶν 

νέαν ἀπουσίαν ἦλθεν ἡ μήτηρ μου 

νά μέ ἰδῇ ἐν Κωνσταντινουπόλει, 

ἐθεώρησα καλόν νά κάμω ὑπέρ 

αὐτῆς κάτι τι ἐπιβλητικώτερον.  

 Ἐξενιζόμην τότε ἐν τῷ 

περιφανεστέρῳ τῆς Πόλεως οἴκῳ, 

ἐν ᾧ ἔσχον ἀφορμήν νά 

γνωρισθῶ μέ τόν Πατριάρχην, 

Ἰωακείμ τόν δεύτερον. Ἐνῷ μίαν 

ἡμέραν συνεβαδίζομεν μόνοι ὑπό 

τάς ἀμφιλαφεῖς
109

 τοῦ κήπου σκι-

άς, τῷ ἐξέθηκα τήν ἱστορίαν
110

 κ' 
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ἐπεκαλέσθην τήν ἐπικουρίαν του. 

Τό ὕψιστον αὐτοῦ ἀξίωμα, τό 

ἐξαίρετον κῦρος, μεθ' οὗ περιβάλ-

λεται πᾶσα θρησκευτική του ρή-

τρα,
111

 ἔμελλεν ἀναμφιβόλως νά 

ἐμπνεύσῃ εἰς τήν μητέρα μου τήν 

πεποίθησιν τῆς ἀφέσεως του κρί-

ματός της. Ὁ ἀείμνηστος ἐκεῖνος 

γέρων ἐπαινέσας τόν περί τά 

θρησκευτικά ζῆλον μου, μοί 

ὑπεσχέθη τήν πρόθυμον σύμπρα-
ξίν του.  

Οὕτω λοιπόν ὡδήγησα μετ' 

ὀλίγον τήν μητέρα μου εἰς τό 

Πατριαρχεῖον διά νά εξομολογηθῇ 

εἰς τήν Παναγιότητά του.  

Ἡ ἐξομολόγησις διήρκεσε πολ-

λήν ὥραν καί ἐκ τῶν νευμάτων καί 

ἐκ τῶν ρημάτων τοῦ Πατριάρχου 

ἐννόησα, ὅτι ἐχρειάσθη νά δια-

θέσῃ ὅλην τήν δύναμιν τῆς ἁπλής 
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καί εὐλήπτου ρητορικῆς του, 

ὅπως ἐπιφέρῃ τό ποθητόν ἀπο-
τέλεσμα.  

Ἡ χαρά μου ἦτον ἀπερίγρα-

πτος. Ἡ μήτηρ μου ἀπεχαιρέτησε 
τόν γεραρόν Ποιμενάρχην μετ' 

εἰλικρινοῦς εὐγνωμοσύνης καί ἐ-
ξῆλθε τῶν Πατριαρχείων τόσον 

εὐχαριστημένη, τόσον ἐλαφρά, ὡς 

ἐάν ἤρθη ἀπό τῆς καρδίας αὐτῆς 
μία μεγάλη μυλόπετρα.  

Ὅταν ἐφθάσαμεν εἰς τό κατάλυ-

μά της, ἐξήγαγεν ἐκ τοῦ κόλπου 

της ἕνα σταυρόν, δῶρον τῆς Πα-

ναγιότητός του, τόν ἐφίλησε καί 

ἤρχισε νά τόν περιεργάζεται, βυ-

θιζομένη ὀλίγον κατ' ὀλίγον εἰς 
σκέψεις. 

— Καλός ἄνθρωπος, τῇ εἶπον, 

αὐτός ὁ Πατριάρχης. Ὁρίστε; Τώ-
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ρα πιά πιστεύω, ὅτι ἦλθεν ἡ καρ-
διά σου στόν τόπον της.  

Ἡ μήτηρ μου δέν ἀπεκρίθη. 
—  Δέν λέγεις τίποτε, μητέρα; τήν 

ἠρώτησα μετά τίνος δισταγμοῦ. 

— Τί νά σέ πῶ, παιδί μου! ἀπή-

ντησε τότε σύννους καθώς ἦτον· ὁ 

Πατριάρχης εἶναι σοφός καί ἅγιος 

ἄνθρωπος. Γνωρίζει ὅλαις ταῖς 

βουλαῖς καί τά θελήματα τοῦ Θε-

οῦ, καί συγχωρνᾷ ταῖς ἁμαρτίαις 

ὅλου τοῦ κόσμου. Μά, τί νά σέ 

πῶ! Εἶναι καλόγερος. Δέν ἔκαμε 

παιδιά, γιά νά μπορῇ νά γνωρίσῃ, 

τί πρᾶγμα εἶναι τό νά σκοτώσῃ 

κανείς τό ἴδιο τό παιδί του!  

Οἱ ὀφθαλμοί της ἐπληρώθησαν 

δακρύων καί ἐγώ ἐσιώπησα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 
 
     * Το κείμενο παρατίθεται ό-

πως στην έκδοση: Γ.Μ. Βιζυηνός, 
Νεοελληνικά Διηγήματα (Επιμέλεια 
Παν. Μουλλάς), ΝΕΒ, Ερμής, Αθήνα, 
1980, με κάποιες αναγκαίες ορθο-
γραφικές παρεμβάσεις.  

1. αδέκαστος· αμερόληπτος. 
2. φειστικοτέρα· ευσπλαχνι-

κότερη (φείδομαι: συνεκδ. Ευ-
σπλαχνίζομαι, οικτίρω). 

3. κοιλιάρφανος· ορφανός από 
πατέρα αφότου βρισκόταν στην κο-
ιλιά της μητέρας. 

4. θωπεία· χάδι. 
5. ασμένως· με χαρά. 

6. προσηνής· καταδεχτική, κα-
λωσυνάτη. 
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7. μετά περιπαθείας· με πά-
θος, σφοδρά. 

8. προϊούσης· [προέρχομαι = 
εξελίσσομαι, χειροτερεύω]. 

9. ρεμβώδης· ονειροπόλος. 

10. ιλαρότης· ευθυμία, χαρά. 
11. στέργω ·ανέχομαι. 

12. (επι)δεινώ (-όω)· χειροτε-
ρεύω. 

13. (προς)ιδιάζω· αρμόζω, 
ταιριάζω. 

14. σπουδαίως· για τα καλά. 

15. Κάποθεν· από κάπου. 
16. παράδοξος το εξωτερι-

κόν· παράξενος στην εμφάνιση. 

17. επί τα χείρω· χειρότερα. 
18. Νηρηΐδες· οι 50 θυγατέ-

ρες του Νηρέα και της Δωρίδος, 
ωραιότατες νύμφες της θάλασσας. 

19. ο έξω από εδώ· ο διάβο-
λος. 

20. γοητεία· μαγεία, γητιά. 
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21. χαμαγλί ή χαϊμαλί· φυ-
λακτό. 

22. σαλαβάτια· προσευχές 
[salâvat: πληθ. του salât: (= προσε-
υχή), λ. Αραβικής προέλευσης]. 

23. Σοφίδες· χωριό που α-
νήκε στη γεωγραφική περιφέρεια 
της Βιζύης (στις Σοφίδες λειτουρ-
γούσε ελληνικό σχολείο). 

24. παρασιτώ· τρέφομαι και 
κατοικώ στο σπίτι άλλου. 

25. μαθουσάλειος· λίαν μα-
κρόβιος [Μαθουσάλας: όνομα μα-
κρόβιου στην Π. Διαθήκη]. 

26. εξωτικόν· δαιμόνιο της 
λαϊκής μυθολογίας· είχεν εξωτικόν· 
ήταν δαιμονισμένη. 

27. οικτιρμός· ευσπλαχνία, 
έλεος. 

28. εμφωλεύω· φωλιάζω, 
κρύβομαι μέσα σε κάτι. 
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29. ήλεθε... δέντρον· η μετα-
φορά από τη σχετική με τους Καλ-
λικαντζάρους παράδοση (που αλέ-
θουν το δέντρο της ζωής). 

30. κατησχυμένον· ντροπια-
σμένο, ατιμασμένο [από το ρ. κατα-
ισχύνω]. 

31. σφαδασμός· σπασμώδης 
κίνηση, σπαρτάρισμα. 

32. κερδαίνω· κερδίζω. 
33. ουχ ήττον· επίσης, εξί-

σου. 
34. περίφροντις· ο πλήρης 

φροντίδων. 
35. λαλώ· ομιλώ, λέγω. 

36. εξαρκώ· φθάνω, αρκώ 
πλήρως. 

37. βαθμίς -ίδος· σκαλί, σκα-
λοπάτι. 

38. ατενής· έντονος. 

39. ύελος (η) αντί του ύαλος· 
γυαλί. 

107 / 129-131 



40. μαγκάλι· ειδικό φορητό 
σκεύος μέσα στο οποίο ανάβεται 
φωτιά. 

41. χειραγωγώ· οδηγώ κά-
ποιον κρατώντας τον απ' το χέρι. 

42. χαμαί· χάμω, κατά γης. 

43. χράμι· μάλλινο σεντόνι, 
κροσσωτό κλινοσκέπασμα. 

44. πρόμυτα· μπρούμυτα. 
45. να «ξεφορέσει ο παπάς 

επάνω της»· να βγάλει το πετραχήλι 
και να το τοποθετήσει στο κεφάλι 
της. 

46. Λόγχη (αγία λόγχη)· ιερό 
σκεύος της εκκλησίας σε σχήμα 
λόγχης. 

47. ελκύω κ. έλκω. 

48. να δράμω· να τρέξω [τρέ-
χω, μέλλ. δραμούμαι, αόρ. β' έδρα-
μον]. 

49. αυτός· ο ίδιος. 
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50. υπέρ ποτε· περισσότερο 
από ποτέ. 

51. εξιλεώ (-οω), εξιλεώνω· 
εξευμενίζω, καταπραΰνω. 

52. καμμύω· κλείνω τα βλέ-
φαρα, τα μάτια, αποκοιμιέμαι. 

53. ένδοθεν· από μέσα. 

54. αύλειος θύρα· αυλόπορ-
τα, εξώπορτα. 

55. γανώνω· επαλείφω την 
εσωτερική επιφάνεια χάλκινων 
σκευών με κασσίτερο. 

56. καλύπτρα· κεφαλοπάνι. 
57. ρουμπιές· (τουρκ. λ.) πα-

λαιό τουρκικό νόμισμα που ισοδυ-
ναμεί με 10-12 γρόσια. 

58. παραθέτω· προσφέρω. 

59. προσφάγιον· κάθε τι που 
τρώγεται με ψωμί ως συμπλήρωμά 
του. 

60. ελεγείον· θρηνητικό ά-
σμα. 
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61. κατσίβελος· ατσίγγανος. 

62. σαλιβάρι και σαλβάρι· εί-
δος βράκας από των αρχαιοτάτων 
χρόνων εν χρήσει στην Ασία, που 
φοριέται ακόμα από χωρικούς ο-
ρισμένων περιοχών. 

63. νύφη· προσφώνηση σε 
νέα γυναίκα (χωρίς να υπονοείται 
συγγενική σχέση ή κυριολεξία). 

64. γονυπετής· γονατιστός. 
65. χρυσαλίς· η χρυσαλίδα, 

αλλιώς ψυχή. 
66. ιλαρός -ά -όν· χαρωπός. 

67. έξυπνος· ξυπνητός, α-
φυπνισμένος. 

68. τω όντι· πράγματι. 

69. ωλένη· το μέρος του χε-
ριού από τον αγκώνα μέχρι τον 
καρπό. 

70. κηλίμι· είδος λεπτού 
μάλλινου εγχώριου τάπητα ή 
στρωσιδιού. 
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71. γόης· μάγος, αγύρτης, 
τσαρλατάνος. 

72. προς επίμετρον· επιπλέ-
ον. 

73. ζωοτροφία (η)· τα προς 
το ζην χρήσιμα, τα τρόφιμα. 

74. δίκελλα· αξίνα. 

75. ξεσχολίζω ή ξεσκολίζω· 
παύω να φοιτώ στο σχολείο. 

76. ανοβρία· έλλειψη βρο-
χής, ξηρασία. 

77. γιορτερά· γιορτινά. 

78. περιεστώτος· [περίστα-
μαι: περικυκλώνω, περιστοιχίζω (οι 
περιεστώτες: οι θεατές, οι ακροα-
τές)]. 

79. εις επήκοον· σε απόστα-
ση ακοής. 

80. πρωτόγερος· ο πρώτος 
γέρος, αυτός που τιμούν περισσό-
τερο σε μια κοινότητα. 
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81. Δεσποινιώ την Μηχαλιέσ-
σα· πρόκειται για τη μητέρα του Βι-
ζυηνού Δεσποινιώ (το όνομα του 
πατέρα του ήταν Μιχαήλος από το 
οποίο βγαίνει το «Μηχαλιέσσα», 
δηλ. η σύζυγος του Μιχαήλου). 

82. ξενίζω· φιλοξενώ. 
83. επιδαψιλεύω· παρέχω με 

αφθονία. 
84. ενεός· εμβρόντητος, ά-

ναυδος. 
85. αυθεντεία· η εξουσιαστι-

κή δύναμη. 
86. εύσχημος· ο επιφανειακά 

δικαιολογημένος. 
87. βαλάντιο· χρηματοφυλά-

κιο, πουγγί. 
88. αποποιούμαι· αρνούμαι 

κάτι προσφερόμενο ή ζητούμενο. 
89. δρομαίος· τρεχάτος, τα-

χύς, γρήγορος. 
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90. θενάκανε κατάστασι· έ-
κανε προκοπή. 

91. δύσνους· αυτός που 
δύσκολα καταλαβαίνει. 

92. παρειά (η)· μάγουλο. 

93. ασκαρδαμυκτί· με σταθε-
ρά προσηλωμένο βλέμμα, έντονα. 

94. συντυχαίνω· μιλώ, κουβε-
ντιάζω, συνομιλώ. 

95. καταπόδι κ. καταπόδας· 
αμέσως κατόπιν κάποιου. 

96. σπαργώ (-αω)· είμαι γε-
μάτος σφρίγος και ζωή. Το στήθος 
σπαργά (από το γάλα). 

97. επαπάρισε· χάιδεψε. 

98. παιχνίδια· μουσικά όργα-
να. 

99. Καρσί Μαχαλά· μία από 
τις 4 συνοικίες της Βιζύης, η πέρα 
συνοικία· κατοικείτο από Χριστια-
νούς και Οθωμανούς. 

113 / 144-148 



100. φασκιώνω· τυλίγω το 
βρέφος με πλατιά ταινία υφάσματος 
(φασκιά). 

101. πουρνό· το πρωί. 
102. Κωνστανινάτο· παλαιό 

χρυσό νόμισμα. 
103. Γερουσαλή· η Ιερουσα-

λήμ. 
104. ποφαίνομαι– αποφαίνομαι· 

γίνομαι αισθητός. 
105. αποκόβω· απογαλακτίζω 

βρέφος, παύω να τρέφω βρέφος με 
το μητρικό γάλα. 

106. σερπετός· κινητικός, ζω-
ηρός. 

107. κήδομαι· φροντίζω. 
108. αυτόχρημα· πράγματι. 

109. αμφιλαφής· άφθονος, 
πλουσιοπάροχος. 

110. εκθέτω την ιστορίαν· ε-
ξιστορώ, παρουσιάζω κάτι με λε-
πτομέρειες. 
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111. ρήτρα· λόγος με ισχύ 
νόμου, θρησκευτικός κανόνας. 

  
  Ερωτήσεις    

1. Αλλ' ημείς εγνωρίζαμεν, ότι 
η ενδόμυχος της μητρός ημών 
στοργή διετέλει αδέκαστος και 
ίση προς όλα της τα τέκνα... (σ. 
125):  
   Η βεβαιότητα του αφηγητή για 
τα αισθήματα της μητέρας διατη-
ρείται σ' όλο το αφήγημα; Ανα-
τρέπεται; Αποκαθίσταται; Πώς; 
Να αιτιολογήσετε την άποψή 
σας. 

2. Και είχαμε πια την Αννιώ 
σαν τα μάτια μας. Και εζούλευες 
εσύ, και έγινες του θανατά από τη 
ζούλια σου. Ο πατέρας σου σε έ-
λεγε «το αδικημένο του», γιατί σ' 
απόκοψα πολύ νωρίς, και μ' εμά-
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λωνε καμμιά φορά, γιατί σε παρα-
μελούσα (σ. 150):  
    Η οπτική γωνία της μητέρας 
συμπίπτει με την οπτική γωνία, 
του αφηγητή σε ό,τι αφορά τα 
συναισθήματα του προς την α-
δελφή του κατά την παιδική του 
ηλικία; Να τεκμηριώσετε την ά-
ποψή σας. 

3. Να αναζητήσετε σημεία του 
κειμένου τα οποία αποκαλύ-
πτουν τη διάσταση ανάμεσα 
στον ώριμο αφηγητή και στην 
παιδική συνείδηση που προ-
σλαμβάνει τα συμβάντα (στον 
αφηγητή-παιδί) π.χ. Ενθυμούμαι 
ακόμη οποίαν εντύπωσιν έκαμε επί 
της παιδικής μου φαντασίας η 
πρώτη εν τη εκκλησία διανυκτέ-
ρευσις. 

4. Ποιες είναι οι γλωσσικές 
επιλογές του αφηγητή α) ως ενή-
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λικα και πεπαιδευμένου β) ως 
παιδιού ή έφηβου. Αναζητήστε 
αντιπροσωπευτικά αποσπάσμα-
τα για να αναδείξετε την «ιδιότυ-
πη αυτή διγλωσσία». Διαπιστώ-
νετε άλλα κριτήρια με βάση τα 
οποία διαμορφώνονται οι γλωσ-
σικές ποικιλίες του αφηγηματι-
κού λόγου στο κείμενο; 

5. Σε ποια σημεία του διηγή-
ματος διακρίνετε την κοινωνική 
καταπίεση και τον κοινωνικό έ-
λεγχο που υφίσταται η γυναίκα 
του περασμένου αιώνα και πώς 
αντιμετωπίζει η Δεσποινιώ η 
Μηχαλιέσσα αυτή την πραγμα-
τικότητα; 

6. «...Ιδιαίτερα πρέπει να ε-
ξαρθεί η δραματική πυκνότητα 
και οι επεμβάσεις της μοίρας, 
που φέρνουν τους χαρακτήρες 
αντιμέτωπους, καθώς από ένα, 
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το αρχικό μοιραίο γεγονός, προ-
κύπτουν στη συνέχεια άλλες 
δραματικές συνέπειες, με αντί-
χτυπο πάνω σε όλους...» (Κ. 
Στεργιόπουλος).  
    Ποιο είναι το αρχικό γεγονός 
στο Αμάρτημα της μητρός μου 
και πώς δραματοποιούνται οι 
συνέπειές του; 

7. Όσο περισσότερο τυραννη-
θώ και χολοσκάσω, τόσο λιγώτερο 
θα με παιδέψει ο Θεός για το παι-
δί που πλάκωσα... (σ.151). 
Η συντριβή και η ενοχή είναι το 
μόνιμο ψυχικό κλίμα της μάνας. 
α) Η αυτοτιμωρία συνιστά πράξη 
εξιλέωσης απέναντι στο Θεό ή 
και απέναντι στον εαυτό της; 
β) Καθησυχάζει η μητέρα τη συ-
νείδησή της τελικά, ιδιαίτερα με-
τά τη συνάντηση της με τον Πα-
τριάρχη; 
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γ) Ενοχοποιείται η μητέρα στη 
συνείδηση σας; Ποια είναι η αί-
σθηση που σας αφήνει η τελική 
έκβαση της ιστορίας; 

8. Είναι γνωστό ότι ο Βιζυη-
νός συνθέτει την αφήγησή του 
βασισμένος στο αυτοβιογραφικό 
στοιχείο. Η ανάγνωση του συ-
γκεκριμένου διηγήματος σάς δί-
νει την εντύπωση ότι ο συγγρα-
φέας περιορίζεται στην αφήγηση 
της ατομικής του περιπέτειας και 
της οικογενειακής του ιστορίας; 

9. Υπάρχει μια φράση-κλειδί 
που αποτυπώνει την εξέλιξη 
στην πορεία της ασθένειας της 
Αννιώς και επαναλαμβάνεται 
παραλλαγμένη στις πρώτες σε-
λίδες του κειμένου.  
α) Αναζητήστε την και κατα-
γράψτε τις εκδοχές της. 
β) Γιατί ο αφηγητής την επανα-
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λαμβάνει; υπηρετεί η φράση αυ-
τή τη δομή του κειμένου; Πώς  
λειτουργεί μέσα στα ευρύτερα 
συμφραζόμενά της; 

10. Σου έφερα δύο παιδιά 
στα πόδια σου... χάρισε μου το 
κορίτσι! (σ. 133). Τι απήχηση είχε 
αυτή η προσευχή στην ψυχή του 
Γιωργή; 

11. Σε ορισμένα σημεία του 
κειμένου διακρίνουμε ειρωνικές 
αποχρώσεις στη «φωνή» του 
αφηγητή. 
α) Να τα εντοπίσετε και να τα κα-
ταγράψετε. 
β) Σε τι στοχεύει, κατά τη γνώμη 
σας, ο αφηγητής καταφεύγοντας 
στην ειρωνεία; 

12. Με ποια επιχειρήματα θα 
μπορούσατε να υποστηρίξετε 
την αληθοφάνεια των χαρακτή-
ρων του διηγήματος; 
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13. Αναζητήστε εκείνα τα 
στοιχεία που προσδίδουν στο 
κείμενο θεατρική λειτουργία. 

14. Έχει επισημανθεί ότι ο 
χώρος στα διηγήματα του Βιζυη-
νού λειτουργεί με συνεχείς αντι-
θέσεις π.χ. πόλη / χωριό, μέσα / 
έξω κ.ά. Μπορείτε να εντοπίσετε 
την αντίθεση «κλειστός χώρος / 
ανοιχτός χώρος» στο διήγημα 
που εξετάζουμε, υποδεικνύοντας 
τα αντίστοιχα σημεία; Πώς εγ-
γράφονται στη συνείδηση του 
αφηγητή οι χώροι αυτοί και με τι 
είδους περιστατικά συνδέονται; 

15. «Στο Αμάρτημα της μη-
τρός μου η ηρωίδα, πολύ πριν 
ομολογήσει τον ακούσιο φόνο 
της, υπαινίσσεται την "αμαρτίαν" 
της» (Παν. Μουλλάς): Να αναζη-
τήσετε τους σχετικούς υπαινιγ-
μούς. 
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16. «Έτσι ο αφηγητής-
πρόσωπο του Βιζυηνού (παρών 
μέσα στην αφήγηση) απέχει εξί-
σου από τον αφηγητή-
παντογνώστη (απόντα από την 
αφήγηση) και από τον αφηγητή 
πρωταγωνιστή (προνομιακό 
φορέα της αφήγησης)» [Παν. 
Μουλλάς]: Να αναζητήσετε μέσα 
από το κείμενο τα επιχειρήματα 
που δικαιολογούν μια τέτοια ά-
ποψη. 

17. Όπως γνωρίζετε, σε μια 
αφήγηση συχνά παρατηρούνται 
αναχρονίες όταν ο αφηγητής 
παραβιάζει τη χρονική σειρά κα-
τά την αφήγηση, αναφερόμενος 
άλλοτε σε γεγονότα προγενέ-
στερα από το σημείο της ιστορί-
ας στο οποίο βρισκόμαστε σε 
μια δεδομένη στιγμή (αναδρομι-
κές αφηγήσεις) και άλλοτε προ-
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λέγοντας γεγονότα τα οποία θα 
διαδραματιστούν αργότερα 
(πρόδρομες αφηγήσεις) [βλ. 
σχετικά στην Αφηγηματολογία, 
έκφραση-έκθεση Α ' τεύχος]. 
α) Να αναζητήσετε και να κατα-
γράψετε τις αναχρονίες του αφη-
γήματος.  
β) Τι επιτυγχάνει με τη χρήση 
τους ο αφηγητής; 

 
  Εργασίες    

1. Στο κείμενο, παράλληλα με 
την κυρίως διήγηση, δίνεται μια 
εικόνα της καθημερινής ζωής (έ-
θιμα, παραδόσεις, ήθη, προλή-
ψεις, λαϊκές δοξασίες κλπ.). Να 
εντοπίσετε και να σχολιάσετε τα 
λαογραφικά στοιχεία του κειμέ-
νου. 

2. Έχει επισημανθεί ότι ο Βι-
ζυηνός «βρίσκεται πολύ μακριά 
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από τους απλοϊκούς "ηθογρά-
φους" της γενιάς του...» και πως 
του χρωστούμε «την πρώτη γεν-
ναία προσπάθεια να λυτρωθεί η 
πεζογραφική μας παράδοση 
από τη ρηχή ηθογραφία και τη 
ρομαντική αφήγηση». Λαμβά-
νοντας υπόψη ότι ως απλοϊκή, 
ρηχή ή αφελής ηθογραφία χα-
ρακτηρίζεται η επιφανειακή α-
ναπαράσταση ηθών και εθίμων 
του χωριού, να επισημάνετε στο 
αφήγημα στοιχεία που δικαιώ-
νουν την παραπάνω κρίση για 
τον Βιζυηνό. 
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