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ΣΟ ΑΜΑΡΣΗΜΑ ΣΗ ΜΗΣΡΟ ΜΟΤ  

 Ἄλλην‖ἀδελφήν‖δέν‖εἴχομεν παρά‖μόνον‖τήν‖Ἀννιώ.‖ 

 Ἦτον‖ἡ‖χαϊδεμμένη‖τῆς‖μικρᾶς‖ἡμῶν‖οἰκογενείας‖καί‖ τήν‖ἠγαπῶμεν‖ὅλοι.‖Ἀλλ’‖ἀπ’‖ ὅλους‖

περισσότερον‖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.‖ 

 Ἐξαιρέσεις‖ τοιαῦται‖ ἔπρεπε,‖φυσικῷ‖τῷ‖λόγῳ,‖νά‖γεννήσουν‖ζηλοτυπίας‖βλαβεράς‖μεταξύ‖

παιδίων,‖ μάλιστα‖ μικρῶν,‖ ὅπως‖ ἤμεθα‖ καί‖ ἐγώ‖ καί‖ οἱ‖ ἄλλοι‖ δύο‖ μου‖ ἀδελφοί,‖ καθ’‖ ἥν‖

ἐποχήν‖συνέβαινον‖ταῦτα.‖ 

 Ἀλλ’‖ἡμεῖς‖ ἐγνωρίζαμεν,‖ ὅτι‖ ἡ‖ ἐνδόμυχος‖ τῆς‖μητρός‖ἡμῶν‖στοργή‖ διετέλει‖ἀδέκαστος‖καί‖

ἴση‖πρός‖ὅλα‖της‖τά‖τέκνα.‖Ἤμεθα‖βέβαιοι,‖ὅτι‖αἱ‖ἐξαιρέσεις‖ἐκεῖναι‖δέν‖ἦσαν‖παρά‖μόνον‖

ἐξωτερικαί‖ ἐκδηλώσεις‖ φειστικωτέρας
1
 τινός‖ εὐνοίας‖ πρός‖ τό‖ μόνον‖ τοῦ‖ οἴκου‖ μας‖

κοράσιον.‖Καί‖ὄχι‖μόνον‖ἀνειχόμεθα‖τάς‖πρός‖αὐτήν‖περιποιήσεις‖ἀγογγύστως,‖ἀλλά‖καί‖

συνετελοῦμεν‖πρός‖αὔξησιν‖αὐτῶν,‖ὅσον‖ἠδυνάμεθα.‖ 

 ∆ιότι‖ἡ‖Ἀννιώ,‖ἐκτός‖ὅτι‖ἦτον‖ἡ‖μόνη‖μας‖ἀδελφή,‖ἦτο‖κατά‖δυστυχίαν‖ἀνέκαθεν‖καχεκτική‖

καί‖φιλάσθενος.‖Ἀκόμη‖καί‖αὐτός‖ὁ‖ὑστερότοκος‖τοῦ‖οἴκου,‖ὁ‖ὁποῖος,‖ὡς‖«κοιλιάρφανος»,‖

ἐδικαιοῦτο‖ νά‖ καρποῦται‖ πλέον‖ παντός‖ ἄλλου‖ τάς‖ μητρικάς‖ θωπείας,‖ παρεχώρει‖ τά‖

δικαιώματά‖ του‖ εἰς‖ τήν‖ ἀδελφήν‖ τόσῳ‖ μᾶλλον‖ ἀσμένως,‖ καθόσον‖ ἡ‖ Ἀννιώ‖ οὔτε‖

φιλόπρωτος‖οὔτε‖ὑπεροπτική‖ἐγίνετο‖διά‖τοῦτο.‖ 

 Ἀπ’‖ἐναντίας‖ἦτο‖πολύ‖προσηνής‖πρός‖ἡμᾶς‖καί‖μᾶς‖ἠγάπα‖μετά‖περιπαθείας.‖Καί‖−πρᾶγμα‖

περίεργον−‖ ἡ‖ πρός‖ ἡμᾶς‖ τρυφερότης‖ τοῦ‖ κορασίου,‖ ἀντί‖ νά‖ ἐλαττοῦται‖ προϊούσης‖ τῆς‖

ἀσθενείας‖του,‖ἀπεναντίας‖ηὔξανεν.‖ 

 Ἐνθυμοῦμαι‖τούς‖μαύρους‖καί‖μεγάλους‖αὐτῆς‖ὀφθαλμούς,‖καί‖τά‖καμαρωτά‖καί‖σμιγμένα‖

της‖ ὀφρύδια, τά‖ ὁποῖα‖ ἐφαίνοντο‖ τόσῳ‖ μᾶλλον‖ μελανότερα,‖ ὅσῳ‖ ὠχρότερον‖ ἐγίνετο‖ τό‖

πρόσωπόν‖ της.‖ Πρόσωπον‖ ἐκ‖ φύσεως‖ ρεμβῶδες
2
 καί‖ μελαγχολικόν,‖ ἐπί‖ τοῦ‖ ὁποίου‖ τότε‖
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μόνον‖ἐπεχύνετο‖γλυκεῖά‖τις‖ἱλαρότης,‖ὅταν‖μᾶς‖ἔβλεπεν‖ὅλους‖συνηγμένους‖πλησίον‖της.‖ 

 υνήθως‖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.‖∆ιότι‖ἡ‖μήτηρ‖μας‖ἐθύμωνε,‖καί‖δέν‖ἔστεργε‖νά‖καταβροχθίζωμεν‖

ἡμεῖς‖ὅ,τι‖ἐπεθύμει‖νά‖εἶχε‖γευθῆ‖κἄν‖ἡ‖ἀσθενής‖της‖κόρη.‖ 

 Ἐν‖ τούτοις‖ ἡ‖ ἀσθένεια‖ τῆς‖ Ἀννιῶς‖ ὁλονέν‖ ἐδεινοῦτο‖ καί‖ ὁλονέν‖ περισσότερον‖

συνεκεντροῦντο‖περί‖αὐτήν‖τῆς‖μητρός‖μας‖αἱ‖φροντίδες.‖ 

 Ἀφ’‖ὅτου‖ἀπέθανεν‖ὁ‖πατήρ‖μας,‖δέν‖εἶχεν‖ἐξέλθει‖τῆς‖οἰκίας.‖∆ιότι‖ἐχήρευσε‖πολύ‖νέα‖καί‖

ἐντρέπετο‖νά‖κάμῃ‖χρῆσιν‖τῆς‖ἐλευθερίας,‖ἥτις,‖καί‖ἐν‖αὐτῇ‖τῇ‖Σουρκίᾳ,‖ἰδιάζει
3
 εἰς‖πᾶσαν‖

πολύτεκνον‖μητέρα.‖Ἀλλ’‖ἀφ’‖ἧς‖ἡμέρας‖ἔπεσεν‖ἡ‖Ἀννιώ‖σπουδαίως‖εἰς‖τό‖στρῶμα,‖ἔβαλε‖

τήν‖ἐντροπήν‖κατά‖μέρος.‖ 

 Κἄποιος‖ εἶχεν‖ἄλλοτε‖παρομοίαν‖ἀσθένειαν,‖ −‖ ἔτρεχε‖ νά‖τόν‖ἐρωτήσῃ,‖πῶς‖ἐθεραπεύθη.‖ −‖

Κάπου‖ μία‖ γραῖα‖ κρύπτει‖ βότανα‖ θαυμασίας‖ ἰατρικῆς‖ δυνάμεως,‖ −‖ ἔσπευδε‖ νά‖ τά‖

ἐξαγοράσῃ.‖−‖Κάποθεν
4
 ἦλθε‖ξένος‖τις,‖παράδοξος‖τό‖ἐξωτερικόν

5
,‖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‖δυνάμεων.‖ 

 Ὁ‖χονδρός‖ τῆς‖ συνοικίας‖ κουρεύς,‖ 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».‖∆ιότι‖ποτέ‖δέν‖ἐπλησίαζε‖τήν‖

ἀσθενῆ,‖πρίν‖ἤ‖καταπίῃ‖τοὐλάχιστον‖πενῆντα‖δράμια‖ρακῆς.‖ 

−‖Εἶμαι‖γέρος,‖μωρή,‖ἔλεγε‖πρός‖τήν‖ἀνυπόμονον‖μητέρα,‖εἶμαι‖γέρος,‖καί‖ἄν‖δέν‖τό‖«τσούξω»‖

κομμάτι,‖δέν‖βλέπουν‖καλά‖τά‖μάτια‖μου.‖ 

Καί‖φαίνεται,‖ὅτι‖δέν‖ἐψεύδετο.‖∆ιότι‖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‖τακτικά‖καί‖ἀγογγύστως.‖Σοῦτο‖μέν,‖διά‖νά‖μή‖τόν‖δυσαρεστήσῃ,‖τοῦτο‖δέ,‖διότι‖

πολύ‖ συχνά‖ διϊσχυρίζετο‖ παρηγορῶν‖ αὐτήν,‖ ὅτι‖ ἡ‖ πορεία‖ τῆς‖ ἀσθενείας‖ εἶναι‖ καλή,‖ καί‖

ἀκριβῶς‖τοιαύτη,‖ὁποίαν‖ἐδικαιοῦτο‖νά‖τήν‖περιμένῃ‖ἡ‖ἐπιστήμη‖ἀπό‖τάς‖συνταγάς‖του.‖ 

Σό‖τελευταῖον‖τοῦτο‖ἦτο‖δυστυχῶς‖λίαν‖ἀληθές.‖Ἡ‖κατάστασις‖τῆς‖Ἀννιῶς‖ἔβαινεν‖ἀργά‖μέν‖

καί‖ἀπαρατηρήτως,‖ἀλλ’‖ὁλονέν‖ἐπί‖τά‖χείρω.‖Καί‖ἡ‖παράτασις‖αὕτη‖τῆς‖ἀορίστου‖καχεξίας‖

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‖ τοῦ‖ τόπου‖γνώσεις,‖ ἤ‖ νά‖ ἐπιφέρῃ‖ ἐντός‖ ὀλίγου‖

τόν‖ θάνατον.‖ Εὐθύς‖ ὡς‖ παραταθῇ‖ καί‖ χρονίσῃ‖ ἀποδίδεται‖ εἰς‖ ὑπερφυσικάς‖ αἰτίας,‖ καί‖

χαρακτηρίζεται‖ὡς‖«ἐξωτικόν».‖ 

Ὁ‖ἀσθενής‖ἐκάθησεν‖εἰς‖ἄσχημον‖τόπον.‖Ἐπέρασε‖νύκτα‖τόν‖ποταμόν,‖καθ’‖ἥν‖στιγμήν‖αἱ‖

Νηρηΐδες‖ἐτέλουν‖ἀόρατοι‖τά‖ὄργιά‖των.‖Ἐδιασκέλισε‖μαῦρον‖γάτον,‖ὁ‖ὁποῖος‖ἦτο‖κυρίως‖

«ὁ‖ἔξω‖ἀπό‖ἐδῶ»‖μεταμορφωμένος.‖ 
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Ἡ‖ μήτηρ‖ μου‖ ἦτο‖ μᾶλλον‖ εὐλαβής‖ παρά‖ δεισιδαίμων.‖ Κατ’‖ ἀρχάς‖ ἀπετροπιάζετο‖ τάς‖

τοιαύτας‖διαγνώσεις,‖καί‖ἠρνεῖτο‖ νά‖ἐφαρμόσῃ‖τάς‖προτεινομένας‖γοητείας
6
,‖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‖θρησκεία‖ἔπρεπε‖νά‖συμβιβασθῇ‖μέ‖τήν‖δεισιδαιμονίαν.‖ 

Πλησίον‖ εἰς‖ τόν‖ σταυρόν,‖ ἐπί‖ τοῦ‖ στήθους‖ τῆς‖ Ἀννιῶς,‖ ἐκρέμασεν‖ ἕν‖ «χαμαγλί», μέ‖

μυστηριώδεις‖ἀραβικάς‖λέξεις.‖ 

Σά‖ ἁγιάσματα‖ διεδέχθησαν‖ αἱ‖ γοητεῖαι,‖ καί‖ μετά‖ τά‖ εὐχολόγια‖ τῶν‖ ἱερέων‖ ἦλθον‖ τά‖

«σαλαβάτια»
7
 τῶν‖μαγισσῶν.‖ 

Ἀλλ’‖ὅλα‖παρήρχοντο‖εἰς‖μάτην.‖ 

Σό‖παιδίον‖ἐχειροτέρευεν‖ἀδιακόπως,‖καί‖ἡ‖μήτηρ‖μας‖ἐγίνετο‖ὁλονέν‖ἀγνώριστος.‖Ἐνόμιζες,‖

ὅτι‖ἐλησμόνησε‖πώς‖εἶχε‖καί‖ἄλλα‖τέκνα.‖‖ 

Ποῖος‖μᾶς‖ἔτρεφε,‖ποῖος‖μᾶς‖ἔπλυνε,‖ποῖος‖μᾶς‖ἐμβάλωνεν‖‖ἡμᾶς‖τά‖ἀγόρια,‖οὔτε‖ἤθελε‖κἄν‖

νά‖τό‖γνωρίζῃ.‖ 

Μία‖οφηδιώτισσα‖γραῖα,‖πρό‖πολλῶν‖ἤδη‖ἐτῶν‖παρασιτοῦσα‖ἐν‖τῷ‖οἴκῳ‖μας,‖ἐφρόντιζε‖περί‖

ἡμῶν,‖ἐφ’‖ὅσον‖τό‖ἐπέτρεπεν‖ἡ‖μαθουσάλειος‖αὐτῆς‖ἡλικία.‖ 

Σήν‖μητέρα‖μας‖δέν‖τήν‖ἐβλέπομεν‖ἐνίοτε‖ὁλοκλήρους‖ἡμέρας.‖ 

Πότε‖ ἐπήγαινε‖ νά‖ δέσῃ‖ μίαν‖ λωρίδα‖ ἀπό‖ τό‖ φόρεμα‖ τῆς‖ Ἀννιῶς‖ ἐπί‖ θαυματουργοῦ‖ τινος‖

τόπου,‖μέ‖τήν‖ἐλπίδα,‖ὅτι‖θά‖δεθῇ‖καί‖τό‖κακόν‖μακράν‖τῆς‖πασχούσης,‖πότε‖μετέβαινεν‖

εἰς‖ τάς‖ πλησιοχώρους‖ ἐκκλησίας,‖ τῶν‖ ὁποίων‖ κατά‖ τύχην‖ ἐτελεῖτο‖ ἡ‖ μνήμη,‖ κομίζουσα‖

λαμπάδα‖κιτρίνου‖κηροῦ,‖χυμένην‖ἰδίοις‖αὑτῆς‖χερσί,‖καί‖ἴσην‖ἀκριβῶς‖πρός‖τῆς‖ἀσθενοῦς‖

τό‖ ἀνάστημα.‖ Πλήν‖ ὅλα,‖ ὅλα‖ ταῦτα‖ ἀπέβαινον‖ ἀνωφελῆ.‖ Ἡ‖ ἀσθένεια‖ τῆς‖ πτωχῆς μας‖

ἀδελφῆς‖ἦτον‖ἀνίατος.‖ 

[...]  

       

1. ευσπλαχνικότερης‖ 

2. ονειροπόλο‖ 

3. αρμόζει,‖ταιριάζει‖ 

4. από‖κάπου‖ 

5. παράξενος‖στην‖εμφάνιση‖ 

6. μαγείες,‖γητιές‖ 

7. προσευχές‖‖‖ 

  

 

ΕΡΩΣΗΕΙ  

  

Α. Κύριο‖ χαρακτηριστικό‖ της‖ διηγηματογραφίας‖ του‖ Γ.‖ Βιζυηνού‖ είναι‖ το‖

αυτοβιογραφικό‖στοιχείο.‖Να‖γράψετε‖τρία‖παραδείγματα‖από‖το‖απόσπασμα‖
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που‖ σας‖ δόθηκε,‖ στα‖ οποία‖ εντοπίζονται‖ προσωπικές‖ και‖ οικογενειακές‖

μνήμες‖του‖συγγραφέα.‖ 

Μονάδες 15  

  

Β1. Ο‖Κ.‖Μπαλάσκας,‖αναφερόμενος‖στο‖έργο‖του‖Βιζυηνού,‖γράφει:‖«Σο‖έργο‖του‖Γ.‖Βιζυηνού‖

προκάλεσε‖ ζωηρές‖ εντυπώσεις‖ και‖ η‖ κριτική‖ το‖ υποδέχτηκε‖ πολύ‖ θετικά.‖ Ιδιαίτερα‖

τονίστηκε‖*...+‖το‖ψυχολογικό–ψυχογραφικό‖στοιχείο,‖του‖οποίου‖μπορούμε‖να‖πούμε‖ότι‖ο‖

Βιζυηνός‖είναι‖ο‖εισηγητής‖*...+.‖Κυρίως‖εντυπωσίασε‖η‖ικανότητά‖του‖να‖πλάθει‖ζωντανούς‖

χαρακτήρες...».‖ Επαληθεύεται‖ η‖ παραπάνω‖ άποψη‖ για‖ την‖ ψυχογραφική‖ δύναμη‖ του‖ Γ.‖

Βιζυηνού‖στο‖απόσπασμα‖που‖σας‖δόθηκε;‖Να‖αιτιολογήσετε‖την‖απάντησή‖σας.‖‖ 

Μονάδες 20  

Β2. Ποια‖χαρακτηριστικά‖της‖γλώσσας‖του‖Γ.‖Βιζυηνού‖εντοπίζετε‖στο‖συγκεκριμένο‖

απόσπασμα;‖Να‖αιτιολογήσετε‖την‖απάντησή‖σας‖με‖αναφορές‖στο‖κείμενο.‖ 

Μονάδες 20  

Γ. «’Αφ’ ὅτου ἀπέθανεν ὁ πατήρ μας δέν εἶχεν ἐξέλθει τῆς οἰκίας. ∆ιότι ἐχήρευσε 

πολύ νέα καί ἐντρέπετο νά κάμῃ χρῆσιν τῆς ἐλευθερίας, ἥτις, καί ἐν αὐτῇ τῇ 

Σουρκίᾳ, ἰδιάζει εἰς πᾶσαν πολύτεκνον μητέρα. Ἀλλ’ ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἔπεσεν ἡ 

Ἀννιώ σπουδαίως εἰς τό στρῶμα, ἔβαλε τήν ἐντροπήν κατά μέρος.»  

Να‖σχολιάσετε‖το‖παραπάνω‖χωρίο‖σε‖ένα‖κείμενο‖120-140‖λέξεων.‖ 

Μονάδες 25  

∆. Να‖σχολιάσετε‖ως‖προς‖το‖περιεχόμενο‖το‖παρακάτω απόσπασμα‖από‖τη‖

«Υαρμακολύτρια»‖του‖Α.‖Παπαδιαμάντη‖συγκρίνοντάς‖το‖με‖το‖κείμενο‖του‖Γ.‖

Βιζυηνού.‖‖ 

Μονάδες 20  

[...]  

 Ἡ‖Ἁγία‖Ἀναστασία‖ἡ‖Υαρμακολύτρια‖εἶν’‖ἐκείνη,‖ἥτις‖χαλνᾷ‖τά‖μάγια,‖ἤτοι‖λύει‖πᾶσαν‖

γοητείαν‖καί‖μεθοδείαν‖πονηράν‖ὑπ’‖ἐχθρῶν‖γινομένην.‖Εἰς‖ἐμέ,‖παρευρεθέντα‖κατά‖

τύχην‖ἐκεῖ,‖τό‖πρᾶγμα‖ἐφαίνετο‖παράξενον,‖ὅσον‖ἤθελε‖φανῆ‖εἰς‖μαθητήν‖τῆς‖γ΄‖

τάξεως‖ἐπαρχιακοῦ‖γυμνασίου,‖δραπετεύσαντα‖ἅμα‖τῇ‖ἐνάρξει‖τῶν‖μαθημάτων,‖εἰς‖

τό‖μέσον‖τοῦ‖ἔτους.‖Ἀλλ’‖ἡ‖ἐξαδέλφη‖μου‖Μαχούλα‖ἤξευρε‖τί‖ἔκαμνεν.‖ 

Ἕνα‖υἱόν,‖μονάκριβον,‖τόν‖εἶχε.‖Καί‖εἶχε‖τέσσαρας‖κόρας‖μικράς,‖τῶν‖ὁποίων‖ἡ‖μεγαλυτέρα‖

ἦτον‖ἤδη‖δεκαέξ‖χρόνων.‖Καί‖ὁ‖υἱός‖της,‖πρωτότοκος,‖ἤγγιζεν‖ἤδη‖τό‖εἰκοστόν‖ἔτος.‖Καί‖ἤδη‖

ἔχανε‖τόν‖νοῦν‖του‖κ’‖ἐζητοῦσε‖νά‖νυμφευθῇ.‖ 

Σοῦ‖ εἶχαν‖ κάμει‖ μάγια,‖ αἱ‖ γυναῖκες,‖ ἀπό‖ τόν‖ Πέρα‖ Μαχαλᾶν.‖ Καί‖ τοῦ‖ εἶχαν‖ σηκώσει‖ τά‖

μυαλά‖του.‖Ποῖος‖ἠξεύρει‖τί‖μαγγανείας‖τοῦ‖ἔκαμαν,‖καί‖τί‖τοῦ‖ἔδωκαν‖νά‖πίῃ.‖Ἐγνώριζαν‖

ἐκεῖναι‖ἀπό‖μαγείας...‖ 

Κι‖ἀγάπησε‖μίαν‖κόρην,‖ἥτις‖ἦτον‖μεγαλυτέρα‖ἀπ’‖αὐτόν‖στά‖χρόνια,‖καί‖ἤθελε‖νά‖τήν‖λάβῃ‖
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σύζυγον.‖ 

«Ἤ‖ θά‖ τήν‖ πάρω,‖ μάνα,‖ ἤ‖ θά‖ σκοτωθῶ».‖ Σό‖ εἶχε‖ πάρει‖ κατάκαρδα.‖ Ἦτον‖

«ἐρωτοχτυπημένος».‖Σώρα,‖τί‖νά‖κάμῃ‖ἡ‖ἐξαδέλφη‖μου‖Μαχούλα;‖Ν’‖ἀφήσῃ‖τόν‖υἱόν‖της‖

νά‖ ἐμβῇ‖ στά‖ βάσανα,‖ τόσον‖ νέος,‖ κι‖ αὐτή‖ νά‖ ἔχῃ‖ τέσσαρας‖ κόρας‖ ἀνυπάνδρους,‖ νά‖ τάς‖

καμαρώνῃ;‖Καί‖ποιός‖γονιός τό‖δέχεται‖αὐτό;‖ 

Λοιπόν‖ ἔπεσε‖ στά‖ θεωτικά‖ πράγματα.‖ Ἔκαμε‖ λειτουργίας‖ πολλάς,‖ καί‖ ἁγιασμούς,‖ καί‖

παρακλήσεις.‖ Ἐπῆρε‖ τά‖ ροῦχα‖ τοῦ‖ γυιοῦ‖ της,‖ καί‖ τά‖ ἔβαλε‖ νά‖ λειτουργηθοῦν‖ ὑπό‖ τήν‖

Ἁγίαν‖ Σράπεζαν.‖ Ἐπαίδευσε‖ τόν‖ ἑαυτόν‖ της‖ μέ‖ πολλάς‖ νηστείας,‖ ἀγρυπνίας,‖ καί‖

γονυκλισίας.‖ 

Σελευταῖον‖προσέφυγεν‖εἰς‖τήν‖χάριν‖τῆς‖Ἁγίας‖Ἀναστασίας‖τῆς‖Υαρμακολυτρίας.‖Αὕτη‖εἶχε‖

παρά‖Θεοῦ‖ τό‖ χάρισμα‖ νά‖ διαλύῃ‖ τάς‖ μαγείας‖ καί‖ γοητείας.‖ Ἐπῆγε,‖ τήν‖ ἐλειτούργησεν,‖

ἔζωσε‖ τόν‖ ναόν‖ της‖ ἑπτά‖φοράς‖ (τελοῦσα‖μόνη‖ της‖ ἰδιαιτέραν‖ λειτουργίαν‖περιπαθῆ‖ ἐκ‖

μητρικῆς‖στοργῆς)‖μέ‖κηρίον‖ἑκατονταόργυιον,‖τό‖ὁποῖον‖ἡ‖ἰδία‖εἶχε‖παρασκευάσει‖μέ‖τάς‖

χεῖράς‖της,‖καί‖παρεκάλει‖τήν‖Ἁγίαν‖νά‖χαλάσῃ‖τά‖μάγια,‖νά‖ἔλθῃ‖στόν‖νοῦν‖του‖ὁ‖υἱός‖

της,‖ὁ‖ἐρωτοχτυπημένος‖καί‖ποτισμένος‖ἀπό‖κακάς‖μαγγανείας,‖καί‖νά‖μή‖χάνῃ‖τά‖μυαλά‖

του‖ἄδικα...‖‖ 

(Α.‖ Παπαδιαμάντης,‖ Η Φαρμακολύτρια. Απάνθισμα διηγημάτων Α. Παπαδιαμάντη, 

Ανθολόγηση:‖Ν.∆.‖Σριανταφυλλόπουλο,‖Εκδόσεις‖∆όμος‖*Αθήνα,‖2001+,‖σσ.‖356-357.)  

ς   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


