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  Φιλαρέσκεια
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(απόσπασμα) 

 

—Εγνώρισα δύο αδελφάς διδύμους· ήσαν καλλιτεχνήματα του Θεού. Τελειοτέραν 

καλλονήν δεν συνήντησα ακόμη, αν και το ακροατήριόν μου αποτελείται από καλλονάς 

διαφόρων τύπων. 

Ηγαπώντο και ως αδελφαί δίδυμοι πολύ, αλλά και ως πανομοιότυπα αλλήλων ακόμη 

περισσότερον. Ο χρόνος προσέθετε νέας χάριτας και το κάτοπτρον
2
 εδείκνυεν την 

καλλιτεχνικήν μορφήν των καθ’ ημέραν με νέαν λάμψιν. 

Η Σοφία τόσω πολύ ηγάπα την καλλονήν της, ώστε ενώ εκτένιζε την μακράν κόμην 

της, ελησμονείτο προ του κατόπτρου και την αφύπνιζον πολλάκις μετά δυσκολίας από 

της εκστάσεως εκείνης. 

Ποτέ ο συρμός
3
 δεν τας παρέσυρεν εις τας γελοίας ιδιοτροπίας του, εκείναι 

ενεδύοντο κατά την ιδικήν των καλαισθησίαν· εκ των ιδιοτροπιών του Πρωτέως
4
 

συρμού λαμβάνουσαι μόνον όσα συνεφώνουν με τας κλίσεις των. 

Εις τας συναναστροφάς, η μία εθώπευε
5
 την άλλην και παρετηρούντο ως να 

κατωπτρίζοντο. 

Θ’ αγαπήσουν ποτέ!!! εσκεπτόμην, διότι πάντοτε φοβούμαι γυναίκαν αυτάρεσκον
6
 . 

Η Σοφία ηγάπησεν επί τέλους μεταξύ των τόσων θαυμαστών της —μεταξύ των 

οποίων συγκατελεγόμην και εγώ, με 20 έτη ολιγώτερα— έναν νέον περιηγητήν 

ταξιδεύοντα εντός πολυτελούς θαλαμηγού. 

Άλλοι είπον ότι ηγάπησε την θαλαμηγόν, άλλοι τα ταξείδια διά των οποίων θα 

καθίστατο γνωστοτέρα η καλλονή της και άλλοι τέλος, ανθρωπινώτερα σκεπτόμενοι, 

απεφάσισαν να ψιθυρίσουν πολύ σιγά «ότι πιθανόν να ηγάπησε τον περιηγητήν». 

Ποτέ η νυμφική εσθής
7
, η οποία και τας ασχήμους ωραΐζει, δεν εστόλισεν νύμφην 

ωραιοτέραν. 

Η παράνυμφος δεν απέσπα τους οφθαλμούς από την αδελφήν της. 

—Ναι, κι εγώ τοιαύτη νύμφη θα γείνω, έλεγε, μειδιώσα θριαμβευτικώς. 

Απεφασίσθη μια μακρά γαμήλιος περιοδεία. 

Η Ελένη ελυπήθη διά τον χωρισμόν, αλλά θα ήρχετο τόσον γρήγορα η αδελφή της, 

ώστε παρηγορήθη. 

Μετ’ ολίγας ημέρας, τηλεγράφημα ανήγγειλε «την καταβύθισιν της θαλαμηγού 

κατόπιν συγκρούσεως και ότι εσώθη ο υποπλοίαρχος και εις ναύτης μόνον. Ο σύζυγος 

                                                           
1
 η επιθυμία και η προσπάθεια κάποιου να αρέσει, να φαίνεται ωραίος 

2
ο καθρέπτης 

3
 η μόδα 

4
 Ο Πρωτέας ήταν θαλάσσια θεότητα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, η οποία άλλαζε συχνά μορφές. 

Η συγγραφέας αποκαλεί Πρωτέα τη γυναικεία μόδα επειδή υπαγορεύει συχνές αλλαγές στη γυναικεία 

αμφίεση. 
5
 κολάκευε 

6
  που της αρέσει να θαυμάζει τον εαυτό της 

7
 φόρεμα 



της Σοφίας ηρώτησεν αν εσώθη η σύζυγός του και λαβών απάντησιν αρνητικήν 

ερρίφθη πάλι εις τα κύματα». 

Ήτο φοβερόν το κτύπημα διά την δυστυχή Ελένην. Δεν έτρωγε, δεν εκοιμάτο... μίαν 

ημέρα την είδον εις το παράθυρον ωχράν και ατημέλητον· ωμοίαζε φάσμα
8
 εαυτής. Το 

ζήτημα της ημέρας ήτο η κατάστασις της Ελένης. Ελησμόνησαν την ατυχή νεκράν και 

όλοι εσκέπτοντο και εθλίβοντο διά την ζώσαν. 

—Θα ζήση; διηρωτώντο όλοι φρίσσοντες
9
. 

—Δεν πιστεύω· έλεγον οι άλλοι απηλπισμένοι. 

Τα άνθη του παλκονιού της εμαράνθησαν. Δεν εξήρχετο πλέον να τα ποτίση με τας 

φανταστικάς πρωινάς εσθήτας της. Επότιζε και εδρόσιζε τα άνθη και εφλόγιζεν 

εκείνους, οι οποίοι δεν ήθελον να χάσουν την μαγικήν οπτασίαν. 

Η εξαδέλφη μου ήτο στενή των δύο αδελφών φίλη, αλλά αν και επεσκέπτετο 

συνεχώς την Ελένην, σπανιώτατα όμως ωμίλει περί αυτής. 

Μετά ένα μήνα εις τον περίπατον μετ’ εκπλήξεως είδον όλοι την Ελένην 

στηριζομένην επί του βραχίονος του πατρός της. Ωραίαν εντός της πενθίμου εσθήτος 

της, ροδόχρουν με την συμμετρικήν ευσαρκίαν της, να χαιρετά μειδιώσα τους φίλους 

και τας φίλας της. 

Έμειναν όλοι έκπληκτοι, και εγώ όστις την είδον ωχράν ως πτώμα, περισσότερον 

έκπληκτος των άλλων. 

Ηρώτησα την εξαδέλφην μου, η οποία είπε με θρησκευτικόν σεβασμόν. 

—Την έσωσεν η φιλαρέσκεια. Πρέπει να ηξεύρης ότι είνε δύναμις επιβλητική η 

φιλαρέσκεια. Δεν ήκουε τας παρακλήσεις του γέροντος πατρός της, ούτε τας 

παρηγορητικάς της φιλίας λέξεις... τίποτε... δεν έτρωγεν ούτε εκοιμάτο... ούτε ήθελε να 

λάβη τα φάρμακα του ιατρού· επεζήτει τον θάνατον. Είχε στιγμάς παραφροσύνης, 

συνωμίλει μετά της νεκράς μεγαλοφώνως και όταν συνήρχετο, επεκαλείτο τον θάνατον, 

ο οποίος θα την έσωζεν από τα βάσανα της ζωής. 

Μίαν ημέραν επλησίασε το κάτοπτρον, παραμέρισε τον μαύρον πέπλον, όστις το 

εκάλυπτε κατά διαταγήν της και είδε την φθοράν της καλλονής της. 

Εμειδίασε παραδόξως και εζήτησε να φάγη, εδέχθη τα ιατρικά και έκτοτε δεν είπε 

λέξιν διά την νεκράν. 

—Ν’ αποθάνω, το εννοώ, μου είπεν μίαν ημέραν, αλλά να χάσω θεληματικώς την 

καλλονήν μου... είνε ιεροσυλία. 

Την βαθείαν θλίψιν της μόνον η φιλαρέσκεια ηδυνήθη να την επουλώση. Είνε 

λοιπόν δύναμις η όχι; ηρώτησεν η εξαδέλφη μου. 

Την ιδίαν ερώτησιν σας αποτείνω: είνε δύναμις η όχι; 

—Ναι, αυτή η ανθρωπίνη αδυναμία πολλάκις καθίσταται και δύναμις· είπε μία εκ 

των κυριών. 

—Δύναμις!!! βέβαια και δύναμις μάλιστα ευεργετική. 

—Άγγελος παρήγορος!!! 

—Δαίμων καταστρεπτικός... είπεν εις σύζυγος, του οποίου τα θυλάκια
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 πολλάκις 

ηλάφρυνε η δύναμις αύτη της συζύγου του. 

—Πταίομεν ημείς; τοιαύτας μας θέλετε, απήντησεν η χαριεστάτη, αληθώς, σύζυγός 

του· η φιλαρέσκειά μας, εν αμυντικόν όπλον εναντίον της απιστίας σας. 

—Και μία δύναμις! Αυτό δεν θέλω να το λησμονήτε, είπεν ο κομψευόμενος κύριος. 

 

Κόρη ευπειθής και άλλα διηγήματα, Εκδ. Νεφέλη,1993 (α΄ δημοσίευση 1893). 

 

                                                           
8
 φάντασμα 
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 γεμάτοι φρίκη 
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 τσέπες 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α 

α1. Να ονομάσετε τα πρόσωπα  για τα  οποία γίνεται λόγος στο κείμενο (6 μονάδες) 

και να προσδιορίσετε τη σχέση ανάμεσα σε αυτά.(4 μονάδες)  

 α2. Να εντοπίσετε τον αφηγητή της ιστορίας και να αναφέρετε πληροφορίες σχετικά 

με αυτόν. (15 μονάδες) 

 

ΣΥΝΟΛΟ:25 ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

β 

β1. Να περιγράψετε την κοινή ζωή των δύο βασικών προσώπων, όπως αυτή δίνεται 

στην αρχή της ιστορίας. (10 μονάδες) Να αναφέρετε το γεγονός, το οποίο ανατρέπει 

την αρχική κατάσταση. (5 μονάδες) 

β2. Να σχολιάσετε τον τίτλο του διηγήματος σε σχέση με το περιεχόμενό του 

λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο που παίζει το στερεότυπο της γυναικείας φιλαρέσκειας 

στην εξέλιξη της ιστορίας. (10 μονάδες) 

                                                ΣΥΝΟΛΟ:25 ΜΟΝΑΔΩΝ 

 
 


