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   Αυτό έγινε έτσι, σιγά σιγά, χωρίς να το νιώσουν. Ήρθαν από τη χώρα της Αφρικής, με 

τις βαριές φοινικιές, με τις γυναίκες τις μεγαλομάτες, όλες κορμί και τραγούδι. Έπιασαν 

ένα σπίτι παλιό, σε μια γειτονιά, με το νοίκι, ανάμεσα σε πολλούς αποκαμωμένους 

ανθρώπους. Βάλθηκαν να γεμίσουν το σπίτι βιβλία, φωτογραφίες και ζωγραφιές. Η 

γυναίκα ζωγράφιζε, πάντα με φρεσκάδα και μαστοριά. Ο άντρας, απόμαχος, διάβαζε. 

Σαν έπεφτε το πρώτο σκοτάδι, άνοιγαν την εξώπορτα, έπαιρναν το δρόμο, όπου τους 

βγάλει, να περπατήσουν. 

  Εκεί πέρα, σιμά στο μεγάλο ποτάμι, με το νερό το θολό, με τα πλεούμενα που 

ανεβοκατέβαιναν νωθρά, είτε προς τη θάλασσα είτε προς τις πολιτείες του νοτιά με τα 

μεθυστικά ονόματα, ας πούμε τώρα το Ουάντι Χάλφα έζησαν τη ζωή τους γεμάτη, μέσα 

σε λάμψη. Είχαν κι ένα παιδί να θυμούνται. Ήταν αγόρι. Άνοιξε τα μάτια του, κοίταξε 

ξαφνιασμένο τον κόσμο, την αλλόκοτη πλάση, έμαθε μια προσευχή, δυο τραγούδια, δεν 

πρόφτασε τίποτες άλλο να μάθει. Ύστερα, ήρθαν οι αγγέλοι, το τύλιξαν στις φεγγερές 

τους φτερούγες, το πήραν στην πικρή ξενιτιά. Άκουγαν, μέσα σε μακριές σιωπές, τη 

φωνή του, καθώς κελάδημα σπίνου. Συλλογιούνταν το πρόσωπό του, όλο απορία, τα 

χέρια του, το κορμί του, ένιωθαν την ανάσα του σιμά στο στόμα τους. Κι ολοένα 

παραπονιοὐνταν, πως δεν είχαν προφτάσει να το φιλήσουν πολύ. Έτσι έκαμαν την 

καρδιά τους μια κούνια στρωμένη γιασεμιά κι εκεί να κοιμάται το νεκρό αγόρι. 

  Σαν άφησαν την Αφρική, πήραν μαζί τους και τα θυμητικά του παιδιού: τις κεντημένες 

του τραχηλιές
1
, τα χνουδάτα ζιπούνια

2
 και τ' αποκαμωμένα του παπουτσάκια, ένα 

ζευγάρι μποτίνια, με φαρδιά κορδόνια, καταζαρωμένα, καταφρονεμένα, αξιολύπητα. 

Απάνου τους είχαν απομείνει όλοι οι δρόμοι, που πρόφτασε να περπατήσει το παιδί, 

όλα τα παιγνίδια που είχε παίξει, μια σύναξη τρεχάματα, που είχαν σβήσει κι εκείνα 

μαζί του. Κάθε βράδυ, σιμά στα δικά τους παπούτσια έβαζαν κι εκείνα τα παπουτσάκια 

τα κουρασμένα, να τα βλέπουν, να νιώθουν, πως ο τρίτος δεν είχε λείψει. 

  Κι ύστερα, πως τους πήραν καταπόδι τα χρόνια! Έτσι, σιγά σιγά, χωρίς να το νιώσουν. 

Ο άντρας έριχνε τη ματιά του όλη αγάπη και καημό στη γυναίκα κι από τα σπλάχνα του 

ανέβαινε λυγμός βαθύς. Οι καιροί σχεδίαζαν τη γεωμετρία τους απάνου στο πρόσωπό 

της, στο κορμί της, στα χέρια της. Αυτό το πρόσωπο, αυτό το κορμί, ήταν κάποτες η 

μεγάλη λαχτάρα του. Ήταν οι μέρες του, οι νύχτες του, οι αγρύπνιες του, οι παράδεισοί 

του. Δεν είχαν συλλογιστεί ποτέ το θάνατο. Ακόμα και τότε, που έχασαν το παιδί. 

  Μια μέρα, εκεί που διάβαζε, ένιωσε ο άντρας να θαμπώνουν τα μάτια του, να χορεύει 

το βιβλίο στα χέρια του. Μια μέρα, εκεί που ζωγράφιζε, ένιωσε η γυναίκα τα δικά της 

τα χέρια, τα πολυαγαπημένα, να τρέμουν. Άνοιξε το στόμα του ο άντρας και είπε: 

  «Μου φαίνεται πως γεράσαμε!» 

Άνοιξε το στόμα της η γυναίκα και του αποκρίθηκε: 

  «Όχι, ακόμα δεν έχουμε γεράσει, καλέ μου». 

                                                 
1
 τις σαλιάρες 

2
 λεπτά εσώρουχα για βρέφη 



Και χαμογέλασε. Μα, καθώς χαμογέλασε, συμμαζώχτηκαν στ' ακρόχειλά της λυπημένοι 

ίσκιοι. Και το χαμόγελο είχε πίκρα πολλή. Από τότες, άρχισε να βαθαίνει, σιγά σιγά, 

τούτος ο λόγος μέσα τους, πως είχαν γεράσει. Μετρούσαν τα χρόνια, δεν ήταν και λίγα. 

Μετρούσαν τα χρόνια, και πάλι δεν ήταν πολλά. Ήρθαν οι ήσυχες χαρές της ζωής. Τι 

απίστευτα τρομερές, που είναι οι ήσυχες χαρές της ζωής! Οι φίλοι τούς άφηναν ένας 

ένας. Οι συνομήλικοι είχαν κι εκείνοι ανακαλύψει τις ήσυχες χαρές της ζωής! Οι πιο 

νέοι αλάργευαν
3
 σιγά σιγά. Ερχόταν η μοναξιά, η σιωπή. Χειμώνα καιρό, η πολυθρόνα 

σιμά στο τζάκι. Το ραδιόφωνο βαλμένο πολύ χαμηλά, να μην ενοχλεί. Οι τσόχινες 

παντούφλες. Το τίλιο
4
. Η κούραση. Ν' αποκοιμιέσαι με την εφημερίδα στα χέρια. Να 

είσαι ευτυχισμένος, που δεν πονείς. Ο άντρας άπλωνε το χέρι, της άγγιζε τα μαλλιά, 

κοίταζε το δέρμα που είχε σταφιδιάσει στα δάχτυλά του. Κι όλο τούτο χωρίς καμία δική 

του ευθύνη, κανένα φταίξιμο. Έτσι, μόνο και μόνο γιατί πέρασε ο καιρός. Τα μάτια τους 

είχαν σακκουλιάσει. Εκείνα τα μάτια τα ζωντανά, τα λαμπρά. Η γυναίκα ήταν ένα 

μαραμένο ρόδο. Χώνεψαν τα μάγουλά της, λίγνεψαν τα πόδια της, έγιναν καθώς τα 

καλάμια, η ράχη της πήρε να γέρνει, έλιωσε ο κόρφος της, ο στρογγυλός, ο κρουστός. 

  «Τι λίγη που είναι η ζωή!» έλεγε ο άντρας. «Τι λίγη που είναι!» 

  «Δεν είναι λίγη», αποκρινόταν ήσυχα ήσυχα ή γυναίκα. «Η ανθρώπινη δίψα τη 

λιγοστεύει». 

  «Όταν έρχεται το τέλος», έλεγε και πάλι ο άντρας, «είναι σα να μην έχει υπάρξει 

τίποτε». 

  «Κι η θύμηση;» αποκρινόταν ή γυναίκα. «Δεν είναι κι η θύμηση τίποτε;» 

  «Όχι, δεν είναι! Η θύμηση είναι τιμωρία!» 

Τον κοίταξε με συμπόνια. 

  «Τι παιδί που απόμεινες!» 

  «Όλη την ώρα συλλογιέμαι. Ζω με τη θύμηση. Την έχω μισήσει! Σαν αντικρίζω το 

πρόσωπό σου, θυμούμαι τα είκοσι χρόνια σου». 

  «Μια θάλασσα χρόνια. Βαριέται πια να τα περπατήσει κανείς, να πισωστρέψει».[…] 

                                              

(Ανθρώπινη δίψα, Ίκαρος, 1957) 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α 

α1. Να αναφέρετε τα βασικά πρόσωπα της ιστορίας (5 μονάδες) και  τη μεταξύ τους 

σχέση. (5 μονάδες) 

α2. Να επισημάνετε τον τόπο, ο οποίος συνδέεται με το παρελθόν των προσώπων 

αυτών. (5 μονάδες) 

α3. Να αναφέρετε τις βασικές αλλαγές που ο χρόνος έχει επιφέρει στη ζωή αυτών των 

προσώπων. (10 μονάδες) 

                                                 ΣΥΝΟΛΟ:25 ΜΟΝΑΔΕΣ 

β  

β1. Να αναφέρετε το γεγονός, το οποίο έχει σημαδέψει τη ζωή των ηρώων της ιστορίας. 

(5 μονάδες) 
β2. Να περιγράψετε τη ζωή των ηρώων μετά από αυτό το γεγονός. (10 μονάδες) 

β3. Ο άντρας άπλωνε το χέρι.... ο στρογγυλός, ο κρουστός. Να σχολιάσετε το απόσπασμα 

και να διατυπώσετε τις απόψεις σας σε σχέση με τα στερεότυπα περί γυναικείας 

ομορφιάς. (10 μονάδες) 

                                                 ΣΥΝΟΛΟ:25 ΜΟΝΑΔΕ 

                                                 
3
 απομακρύνονταν 

4
 ζεστό ρόφημα που γίνεται από φύλλα ή άνθη φλαμουριάς και έχει καταπραϋντικές ιδιότητες. 


