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Ο Πατούχας (απόσπασμα) 

[…] 

 

Δύνασθε να φαντασθήτε την έκπληξιν των γονέων του, όταν τον είδαν μίαν 

εσπέραν να φθάση, χωρίς να προηγηθούν προσκλήσεις και παρακλήσεις εκ μέρους 

των. Η μητέρα του έκαμε τον σταυρόν της, δοξάζουσα τον Θεόν που τον εφώτισε. 

Βέβαια θαύμα ήτο αυτό το ανέλπιστο. Ο Σαϊτονικολής όμως εφοβήθη ότι συνέβη 

τίποτε κακόν, ότι ζωοκλέπται ίσως επέδραμον εις την μάνδραν, και τον ηρώτησε με 

ανησυχίαν πώς ήτονε κι εκατέβηκε. 

— Ήρθα να σας εδώ, απήντησεν απλώς ο Μανώλης. 

Αλλ’ αφού εκάθησεν εις την σκοτεινοτέραν γωνίαν του σπιτιού, ως συνήθιζεν, 

είπε κάτι τι καταπληκτικόν: 

— Θα κάτσω κι εγώ στο χωριό δυο τρεις μέρες. Όλο στα βουνά θα ζω, 

σαν αγρίμι; 

Και το είπε με τοιούτον πείσμα εις την φωνήν, ως να του είχαν απαγορεύσει οι 

γονείς του την επάνοδον εις το χωριό. 

Ο Σαϊτονικολής αντήλλαξε με την γυναίκα του βλέμμα εκπλήξεως και χαράς. 

— Να κάτσης, παιδί μου, όσο θέλεις, είπεν η μητέρα του. Και πάντα να θέλης να 

μείνης, καλλίτερα· μεγάλη μας χαρά. Κι εμείς αυτό θέμε, κανακάρη μου. 

— Εμείς δε σε θέλαμε να γενής βοσκός, μοναχός σου γίνηκες, είπε και ο 

Σαϊτονικολής. Κιά θες εσύ ένα να ’σαι κοντά μας, εμείς το θέμε χίλια, παιδί μου. 

[…] 

Ο δε Σαϊτονικολής, όστις διά γενναίων σπονδών εώρτασεν εις την τράπεζαν το 

ευχάριστον γεγονός του οίκου του, ωμίλησεν ευθύμως, θέλων να ενθαρρύνη τας 

ημέρους διαθέσεις του ημιαγρίου υιού του, και έκρινεν επιεικώς την μέχρι τούδε 

απείθειάν του. Δεν ήτο τίποτε· όλα τα παιδιά τέτοια είναι, μα σα μεγαλώσουν, 

συμμορφώνουνται κι ακούνε τους γονείς των. Δεν μπορούν να γίνουν κι όλοι 

γραμματισμένοι. 

[...]. 

Ο Μανώλης[..]εξεθαρρεύθη ολίγον με τον πατέρα του, από τον οποίον τον 

εχώριζεν αίσθημα ψυχρότητος και φόβου. 

Το μικρόν δ’ εκείνο ξεθάρρευμα επωφελήθη ο Σαϊτονικολής διά να του 

παραστήση ότι ήτο καιρός πλέον ν’ αφήση τα πρόβατα, διά να έμβη κι αυτός εις την 

τάξιν των ανθρώπων. Διά τα πρόβατα είχον τους βοσκούς των· διά την επίβλεψιν 

όμως και την καλλιέργειαν των κτημάτων δεν ήρκει μόνος ο γέρος· θα πης ότι δεν 

ήτο γέρος ακόμη, αλλά δεν ήτο και νέος και τα γεράματα επλησίαζαν. Έπειτα ο 

Μανώλης έπρεπε να φροντίση και για δικό του σπίτι. Ήτο άνδρας πια. Και τι άνδρας! 

Αν όλοι οι νέοι σαν κι αυτόν έπαιρναν τ’ ανάπλαγα
1
 να ζουν σαν αγριόγιδα, τι θα 

εγίνοντο η κοπελιές; Καλόγρηες; Κ’ είχε τώρα τώρα κάτι κορίτσια το χωριό, κάτι νέα 

βλαστάρια, που δεν ήξερε κανείς να διαλέξη. 

— Αι, μωρέ παιδί, ανεφώνησεν ο Σαϊτονικολής ευθύμως, να μην έχω ’γώ τη νιότη 

σου! 

                                                 
1
 ανάπλαγα: κατά μήκος και πλάτος της πλαγιάς 



— Έφαες το κουλούρι σου, κάτω τη μούρη σου! του είπε γελώσα η σύζυγός του, 

ήτις ισταμένη πλησίον του υιού της, τον περιέβαλε με ακτινοβολίαν στοργής και 

εγίνετο διερμηνεύς της σιωπής του. Εδά ’ν’ άλλου αράδα. 

Επειδή δε ίσως οι υπαινιγμοί του πατρός ήσαν σκοτεινοί διά τον τραγίσιον 

εγκέφαλον του υιού της, έσκυψε και του εψιθύρισε: 

— Η αράδα του Μανώλη μου, που θα τόνε παντρέψωμε με μια όμορφη κοπελιά. 

Ο Μανώλης είχεν ήδη εννοήσει αρκετά, ως εφανέρωσε το ερύθημα του προσώπου 

του, αλλ’ όταν ήκουσε και την τελευταίαν εξήγησιν, εις τοιαύτην αμηχανίαν τον 

έφερεν η χαρά και η εντροπή, ώστε απώθησε την μητέρα του λέγων: 

— Δε θέλω παντριγιές κι άφησέ με, ναι! 

Αλλ’ ενώ ήθελε να φανή θυμωμένος, προδότης γέλως έλαμπεν εις το πρόσωπόν 

του. 

— Δε θέλεις λέει; ανεφώνησε γελών ο Σαϊτονικολής. Για ξαναπέ το, 

κατεργάρη! 

Ο Μανώλης έκρυψε το πρόσωπόν του και είπε με πείσμα, εις το οποίον εχόρευεν η 

χαρά: 

— Δε θέλω, δε θέλω, δε θέλω! 

— Καλά, μη θες. Άφησε να δης τση κοπελιές και τότε τα λέμε πάλι. 

Ο Σαϊτονικολής ήτο κατευχαριστημένος, διότι είχε σχηματίσει πεποίθησιν ότι ο 

Μανώλης, και να τον έδιωχναν, δεν θάφευγε πλέον από το χωριό. Και από τον 

ενθουσιασμόν του εφώναζε την νοικοκυράν του να φέρη κρασί, καρύδια, αμύγδαλα, 

ό,τι καλόν είχαν στα πιθάρια, Επειδή δε ήτο θησαυρός ανεκδότων, ενίοτε 

παρατόλμων, διηγήθη και το αρμόζον εις την προκειμένη περίστασιν. Κάποιος μια 

φορά, διά να σώση το γυιό του από κακές συναναστροφές, αποφάσισε να τον 

αναθρέψη μακράν από τους ανθρώπους σ’ ένα έρημο πύργο. Ο νέος εμεγάλωσε, έγινε 

άνδρας, χωρίς να δη ποτέ γυναίκες. Τότε τον επήρε ο πατέρας του κι επήγαν στην 

πολιτεία και τον εγύρισε δεξιά κι αριστερά. Ο νέος, σα μικρό παιδί ακάτεχο, 

ερωτούσε τον πατέρα του για κάθε πράμα πού ’βλεπε τ’ είναι τούτο και τ’ είναι κείνο. 

Όταν είδε και τις γυναίκες, εξεστάθηκε
2
 κι αρώτησε τον πατέρα του τι ήσαν. «Αυτοί, 

παιδί μου, είν’ οι δαιμόνοι», του ’πε ο πατέρας του, για να τον φοβίση, γιατ’ είδε πως 

του ’καμαν μεγάλην εντύπωσιν. Όταν εγύρισαν πίσω στον πύργον των, ο πατέρας του 

είπε: «Απ’ όλα τα πράματα που είδες στην πολιτεία, γυιέ μου, ποια σου άρεσαν 

καλλίτερα, για να σου τα φέρω;» — «Οι δαιμόνοι», αποκρίθηκε ο νέος αμέσως.[…] 

 (Ο Πατούχας, 1892) 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

α 

α.1. Να εντοπίσετε τα τρία βασικά πρόσωπα της ιστορίας (9 μονάδες) και να 

προσδιορίσετε τις μεταξύ τους σχέσεις . (6 μονάδες) 

α.2. Να διακρίνετε το κύριο γεγονός της αφήγησης. (5 μονάδες) 

α.3. Στο κείμενο χρησιμοποιείται ένα ανέκδοτο ως εγκιβωτισμένη αφήγηση 

(εγκιβωτισμός: μια ιστορία παρεμβάλλεται και ολοκληρώνεται μέσα στη βασική 

αφήγηση). Να εντοπίσετε την αρχή και το τέλος της αφήγησης αυτής. (5 μονάδες) 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ: 25 

                                                 
2
 έμεινε εκστατικός 



β 

β.1. Να περιγράψετε τους γονείς του βασικού ήρωα, ως προς τον χαρακτήρα και τη 

συμπεριφορά τους. (20 μονάδες) 

β.2. Με βάση την απάντησή σας στο β.1., να επισημάνετε σε ποια αντίστοιχα 

κοινωνικά στερεότυπα ανταποκρίνονται. (5 μονάδες) 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ: 25 

 

 


