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Η αναζήτηση (απόσπασμα) 

 

[…] 

Την άλλη μέρα ξύπνησα νωρίς, σαν να είχα μέσα μου όλη νύχτα βάσανο να 

φύγω γρήγορα απ’ το σπίτι, να πάω στου κυρ Βαγγέλη. Έφυγα, ίσως χωρίς να ’χουν 

ξυπνήσει ακόμη όλοι, αναζήτησα με αγωνία την πόρτα του σπιτιού του, με αγωνία αν 

θα τον έβρισκα εκεί ή αν θα είχε φύγει για ταξίδι. Ο κυρ Βαγγέλης έλειπε, ήταν η 

γυναίκα και η κόρη του, η πιο μικρή. Η μεγάλη έλειπε. 

Η γυναίκα του κυρ Βαγγέλη είχε βάλει μπουγάδα και τα σεντόνια ολόλευκα 

ανέμιζαν σε τεντωμένα σκοινιά απ’ άκρη σ’ άκρη στην αυλή τους. Περνώντας με 

απλωτές ανάμεσά τους ένιωθα να πλησιάζω σιγά σιγά στην αλήθεια. Περνώντας 

άσπρο το άσπρο, ένιωθα να μου αποκαλύπτεται όλο πιο καθαρή η αλήθεια. Ένιωθα 

πως πλησίαζα κάτι που πίσω απ’ το άσπρο θ’ ανοιγόταν ολοφάνερα τα μάτια μου. 

Έσερνα τις παλάμες μου πάνω στα σεντόνια που φούσκωναν στον αέρα και με 

τύλιγαν όλο, τ’ άφηνα να πέφτουνε στο πρόσωπό μου, να πλαταγιάζουν στ’ αυτιά 

μου, να φωλιάζουν κάτω από τα χέρια μου, να σέρνονται στον ώμο μου, να με 

πιέζουν προς τα πίσω κι εγώ να περνάω απ’ το ένα στο άλλο σεντόνι. 

Χωρίς να το καταλάβω έπεσα επάνω στην Αυγή. Τρόμαξε που με είδε μπρος 

της και το ’βαλε στα πόδια. Ανέβηκε γρήγορα τις σκάλες σαν να είδε αυτόν που δεν 

έπρεπε να δει, σαν να έφτασε αυτός που δεν έπρεπε να φτάσει, σαν να μπορούσε ν’ 

αποφύγει τη συνάντηση που ήταν αναπόφευκτη. 

Στο λιακωτό φάνηκε ξάφνου η Βαγγέλαινα. Έβαλε το ένα χέρι στη μέση 

τσακίζοντας την προς τα μπρος, το άλλο πάνω απ’ τα μάτια της κόντρα στον ήλιο, 

προσπαθώντας να διακρίνει ποιος είναι. Με κοίταξε για μια στιγμή, δίστασε και μετά 

μ’ ένα πλατύ χαμόγελο άρχισε να κατεβαίνει τις σκάλες. Με πήρε στην αγκαλιά της 

και μου ’πε: «Αγόρι μου, πώς μεγάλωσες! Σωστό αντράκι. Έλα κάθισε εδώ». Πήρε 

μια καρέκλα και κάτσαμε δίπλα δίπλα. «Αυγή, βάλε ένα βύσσινο», φώναξε, «Δεν 

είναι ανάγκη», είπα εγώ. «Ένα βύσσινο γεμάτο γεμάτο», ξανάπε και ρώτησε πώς 

βρέθηκα από κει. Της είπα πως ήρθαμε να δούμε τη θεια μας. Δεν ήξερε ότι ήταν θεια 

μας. Τόσα χρόνια μας γνώριζε κι άλλα τόσα την κυρα-Μαρία, δυο σπίτια δίπλα της, 

αλλά πως ήταν θεια μας, της φάνηκε κι αυτής παράξενο. Μετά μου ’πε: «Αφού φας 

το γλυκό σου, σύρε και φέρε τη μάνα σου. Φέρ’ τη να πιούμε καφέ, να μείνετε μαζί 

μας». Την ίδια στιγμή που το ξεστόμισε, νομίζω πως μετάνιωσε αμέσως, σαν να 

σκέφτηκε κάτι οδυνηρό. «Άσε καλύτερα, φάε το γλυκό σου και θα ’ρθω εγώ στης 

κυρα-Μαρίας να τη δω». 

Τρώγοντας το βύσσινό μου είδα την Αυγή που είχε έρθει και είχε κάτσει δίπλα 

στη μάνα της. Με κρυφοκοιτούσε, με παραμόνευε κρυμμένη στο πλάι της. Ήτανε δυο 

χρόνια πιο μικρή από μένα, αλλά φαινόταν πιο μεγάλη. Παίζαμε από μικρά μαζί, μα 

τσακωνόμασταν συχνά. Για κουτά πράγματα. Εγώ πάντα υποχωρούσα. Είχα 

καρφώσει τα μάτια μου στα γυμνά της χέρια, στο ξανθό τους χνούδι πάνω στο 

σταρένιο δέρμα της που φώτιζε ο ήλιος. Έκλεψα μια δυο φορές με τη ματιά μου τον 

γυμνό αστράγαλό της. Το βύσσινο για πρώτη φορά δεν είχε γεύση. «Να βγάλω την 

ποδιά μου και έφτασα», είπε η Βαγγέλαινα και μπήκε μέσα, τραβώντας τη μαντίλα 

απ’ τα μαλλιά της και πετώντας με το άλλο χέρι την ποδιά στην άκρη. Ανάμεσα στη 



μια στιγμή που μπήκε μέσα και την άλλη που γύρισε, η Αυγή πρόλαβε και μου πέταξε 

μια φράση, σαν να παραφύλαγε όλη εκείνη την ώρα να βρει τη χαραμάδα για να την 

ξεφουρνίσει, για να το ξέρω μια για πάντα: «Εμένα δε θα με πάρεις μαζί σου!». Η 

αλήθεια κρυμμένη στην απόρριψη. 

Έκανα πως δεν άκουσα, σηκώθηκα και έσκυψα πάνω από το πηγάδι 

κοιτάζοντας βαθιά στη μαύρη τρύπα, σα να υπολόγιζα το βάθος του, σα να μετρούσα 

το μαγνητισμό του. Είδα τη σκιά μου να καθρεφτίζεται στο βάθος. Αντιστηρίχτηκα 

με τα χέρια και έγειρα χώνοντας το κεφάλι μου μέσα στο στόμα του, ακίνητος, 

αφήνοντας να τρέχουν σκέψεις και ιδέες ανάκατα. Θυμήθηκα ακόμα και το Νεύτωνα. 

«Πάμε», άκουσα από πάνω τη φωνή της κυρα-Βαγγέλαινας να προπορεύεται στην 

εξώπορτα και καθώς την πλησίαζα από πίσω να λέει: «Έγινες κι εσύ σωστό αντράκι». 

Περάσαμε το κατώφλι και με βήμα γρήγορο, σαν να μας κυνηγούσαν, φτάσαμε στο 

σπίτι της κυρα-Μαρίας. 

[…] 

(Η αναζήτηση, 1998) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

α 

α.1. Να διακρίνετε τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην αφήγηση. (9 μονάδες) 

α.2. Nα εντοπίσετε το κύριο γεγονός της αφήγησης. (6 μονάδες) 

α.3. Να δώσετε τα κύρια χαρακτηριστικά του χώρου στον οποίο αναπτύσσεται η 

αφήγηση. (10 μονάδες) 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ: 25 

 

β 

β.1. Να περιγράψετε το χαρακτήρα της κόρης, όπως εμφανίζεται στο κείμενο. (10 

μονάδες) 

β.2. Να διακρίνετε σε ποιο κοινωνικό στερεότυπο ανταποκρίνεται ο χαρακτήρας της 

μάνας. (5 μονάδες) 

β.3. Ο ήρωας συναντάται με δύο πρόσωπα. Σε κάθε μια απ’ αυτές  τις συναντήσεις 

αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο. Να επαληθεύσετε την άποψη αυτή 

παραπέμποντας σε αντίστοιχα στο κείμενο χωρία. (10 μονάδες) 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ: 25 

 

 

 

 


