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Η Αννιώ (απόσπασμα) 

 

[...] Συνηθίζουνε στα χωριά μας —έτσι κάπως άρχισε— και μας ξενιτεύουνε μικρούς. 

Στη Βλαχιά και στη Ρουσία και τώρα ύστερα και στην Αμερική. [...] Δε βγάζει τίποτες η 

γης, δε μας φτάνει να ζήσουμε. Και γω, σαν έμαθα δύο τρία γράμματα, έπρεπε να φύγω.  

[...] 

Και τη Λαμπρή και του Χριστού που κλείναμε το μαγαζί, άλλαζα, στολιζόμουνα και γω 

κι έβγαινα γύρω στους δρόμους. Περνούσα κι από κείνον, όπου σεργιάνιζε
1
 

γιορτοφορεμένα κι η Αννιώ και μου φαινότανε πως ήμουν εγώ τώρα ο λιμοκοντόρος
2
, που 

την κυνηγούσε μια φορά. Μα τώρα πάλι δεν μπορούσα να πηγαίνω πάντα στο πηγάδι για 

νερό· ήταν το μικρότερο παιδί του μαγαζιού γι’ αυτό, κι έτσι δε μπορούσα πια να βλέπω 

κάθε μέρα την Αννιώ. Την αυλή του σπιτιού της τη χώριζε από την αυλή του μαγαζιού μας 

ένα στενό, και κει πετιόμουνα καμιά στιγμή κι αλλάζαμε δυο τρία λόγια, όταν τύχαινε να 

πεταχτεί κι αυτή την ίδια ώρα, και κει αρχίσαμε να σμίγουμε και το βράδυ αργά, όταν 

κλείναμε το μαγαζί κι έβρισκε κι αυτή καιρό να ξεκλεφτεί από τη μάνα της.  

Εκεί, ένα βράδυ που είχε αρρωστήσει κάποιος δικός της, κι η μάνα της πήγε να τον 

ξενυχτίσει, έτρεξε η Αννιώ και μου είπε να πάω αργότερα να κρυφτώ μέσα στο πλυσταριό 

της και να την περιμένω. Στην αρχή φοβήθηκα, μα μια και της το έταξα, πήρα θάρρος 

ύστερα και πήγα. Ήταν χειμώνας και θυμούμαι φυσούσε κι έβρεχε. Το ρέμα, που 

περνούσε δίπλα εκεί, βούιζε κατεβασμένο, σε μιαν άκρη του πλυσταριού κοιμόντανε κι οι 

κότες· κι από κάτω από τη σκεπή σ’ ένα πέταυρο
3
 καρφωμένο στην αστρέχα

4
 κούρνιαζαν 

τα παγόνια, που έθρεφε η μάνα της Αννιώς. Κι αυτά κι οι κότες ταραζόντανε κάθε στιγμή 

και μας ξαφνίζαν. Από το πίσω μέρος συνόρευε το πλυσταριό με το στάβλο του διπλανού 

σπιτιού και τ’ άλογα δίναν και κείνα ώρες ώρες βαριές κλωτσιές στο ξύλινο το χώρισμα. Ο 

τρόμος δε με άφησε ούτε μια στιγμή κι
 
έφυγα αποφασισμένος να μην ξεγελαστώ να ’ρθω 

άλλο βράδυ. Μα όταν ξαναέλειψε η μάνα της Αννιώς, ήρθα και δεύτερο και τρίτο και μια 

κι έγινε η αρχή, η Αννιώ ξακολούθησε κι ύστερα που ήταν η μάνα της στο σπίτι να της 

ξεκλέβεται και τότε πού και πού. Όσο που τη μυρίστηκε κι άξαφνα μια νύχτα, καθώς 

πήδησα τον τοίχο βρέθηκα μπροστά στον ίσκιο της. 

Τα ’χασα και σταμάτησα. Και κείνη την πρώτη στιγμή φάνηκε πως τρόμαξε, μα όταν 

με γνώρισε, χύμησε και με άδραξε από το αφτί και με πέταξε έξω από την αυλόπορτα 

χωρίς να χάσει πολλά λόγια. 

Την άλλη μέρα ήρθε στον αφεντικό μου και κείνος με πήρε πίσω από τα σακιά και με 

άρχισε στις κατακεφαλιές. 

Του ’ταξα πως δεν το ξανακάνω για να γλυτώσω εκείνη τη στιγμή. Μα γλήγορα ξέχασα 

το τάξιμο και γλήγορα ξέχασε κι η Αννιώ το ξύλο που έφαγε κι αυτή απ’ τη μάνα της. 

                                                           
1
 σεργιανίζω: κάνω βόλτες 

2
(ο)  λιμοκοντόρος: δανδής, κομψευόμενος νέος 

3
 (το) πέταυρο:  λεπτή σανίδα που χρησιμοποιείται σε διάφορες οικοδομικές εργασίες 

4
 (η) αστρέχα: το γείσο της στέγης 



Δεν πέρασε καιρός, και μας ξανάπιασαν πάλι να κρυφομιλούμε μέρα μεσημέρι κάτω 

από την καμάρα του γεφυριού. Η μάνα της έστειλε τώρα ένα δικό της και μ’ έκραξε στην 

αυλή του μαγαζιού και μου είπε να πάψω να ντροπιάζω το σπίτι της ξαδέρφης του. 

«Δε θέλω να ντροπιάσω κανένα σπίτι» του αποκρίθηκα· «έχω καλό σκοπό για το 

κορίτσι.» 

«Για τα μούτρα σου είναι», θύμωσε και μου άστραψε και κείνος δυο στα μάγουλα και 

με φοβέριζε πως αν ξαναμάθει πως μίλησα με την Αννιώ, θα βάλει τον αστυνόμο να με 

κάμει εξορία. 

Μας ξανάπιασαν πίσω στο στενό, και την άλλη μέρα ήρθε ο αστυνόμος και μ’ έδειρε 

και με φοβέριξε πως θα μ’ εξορίσει για λωποδύτη
5
. 

Μα το άκουσε ο αφεντικός μου και πήρε το μέρος μου, γιατί δεν του έπεφτε τόσο 

εύκολο να βρει αμέσως άλλο παιδί στο πόδι μου. 

Ήταν κιόλας με το άλλο κόμμα και κόντεψε να γίνει σούσουρο
6
. Μα οι δικοί της 

Αννιώς το σωπάσανε. Για μένα όμως ήταν η Αννιώ χαμένη. Φτωχοκόριτσο ήταν κι αυτή, 

μα μια φορά ο πατέρας της ήταν καλός, η μάνα της κρατούσε από γωνιά και γυρεύανε να 

βρούνε κάποιο νοικοκύρη να τη σιγουρέψουν. Την κλείσαν μέσα και δεν μπορούσα να την 

ξαναδώ. Δε μου έμενε άλλο παρά να την κλέψω. Μα με τι και πώς; Αφού δεν μπορούσα 

να το κάμω αυτό, μου ήρθε στο νου κάτι άλλο· θυμήθηκα πόσοι φύγανε από το χωριό μου 

και πήγανε και κάμανε κατάσταση στην ξενιτιά. Κι αποφάσισα να ξενιτευτώ και γω, να 

πάω να καζαντίσω
7
 και να ’ρθω να πάρω την Αννιώ με το σπαθί μου. 

Είπα λοιπόν του αφεντικού μου πως θα φύγω και του ζήτησα να μου πληρώσει τους 

μιστούς. Είχα να λάβω κάπου δυο εκατοστάρικα. Σε μια τρύπα κάτω από την καμάρα του 

γεφυριού είχα κρυμμένα κι όσα σούφρωνα στο μεταξύ από τον μπεζαχτά
8
 δεκάρα τη 

δεκάρα, όταν έβρισκα καιρό. 

Ο αφεντικός μου θέλησε να μου γυρίσει το κεφάλι, μα δεν μπόρεσε. Με πλήρωσε κι 

ετοιμάστηκα να φύγω. Μα πριν φύγω, ήθελα να σμίξω την Αννιώ· ας ήτανε και μια 

στιγμή. 

Σηκώθηκα λοιπόν πρωί θαμπά και καθώς ήξερα πως ξυπνά πρωτύτερα από τη μάνα 

της, τράβηξα και μπήκα στην αυλή. 

Τη βρήκα μπρος στην πόρτα. Καθότανε σ’ ένα κασόνι
9
 και τάγιζε τις όρνιθες και τα 

παγόνια. Πήγα τόσο σιγά που με κατάλαβε μόνο άμα έφτασα μπροστά της. Ξαφνίστηκε 

που με είδε και μου έριξε μια φοβισμένη ματιά χωρίς να κουνηθεί. 

«Ήρθα να σου αφήσω γεια», της είπα «φεύγω σήμερα.» 

«Πού πας;» ψιθύρισε ανήσυχα και φοβισμένα. 

«Στην ξενιτιά.» 

«Και δε θα ξαναρθείς;» 

«Σαν καζαντίσω. Θα ’ρθω να σε πάρω· θα με περιμένεις;» 

«Ναι, θα σε περιμένω», είπε και με κοίταξε θολά. 

Έσκυψα, της έπιασα το χέρι και χωριστήκαμε. 

Καθώς έβγαινα, γύρισα κι είδα την αυλή. Έμπαινε η άνοιξη κι οι μηλιές και μια 

ροδακινιά μπρος στο πηγάδι ήταν όλες φορτωμένες με άνθια. Στάθηκα μια στιγμή ακόμα 

και ξαναείδα την Αννιώ που με κοίταζε κι αυτή απ’ την πόρτα δίχως να σαλέψει. 

Ύστερα έκλεισα την πόρτα κι έφυγα. 

(Η Αννιώ και άλλα διηγήματα, Ελευθερουδάκης, 1923) 

 

                                                           
5
 (ο) λωποδύτης: κλέφτης, απατεώνας 

6
 (το) σούσουρο: διαδόσεις, φήμες 

7
 καζαντίζω: κερδίζω, πλουτίζω 

8
 (ο) μπεζαχτάς: το συρτάρι των εισπράξεων 

9
 (το) κασόνι: κιβώτιο από σανίδες 



  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α 

α.1. Να αναφέρετε τα  πρόσωπα του κειμένου (10 μονάδες) και να προσδιορίσετε τις 

μεταξύ τους σχέσεις. (5 μονάδες) 

α.2. «Και τη Λαμπρή και του Χριστού ... βρέθηκα μπροστά στον ίσκιο της»: στο 

απόσπασμα αυτό να αναφέρετε δύο (2) διαφορετικούς τόπους συνάντησης των δύο 

ηρώων. (10 μονάδες)  

        ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ: 25 

β 

β.1. Να χαρακτηρίσετε τη μάνα λαμβάνοντας υπόψη τη συμπεριφορά της απέναντι 

στους δύο ήρωες. (10 μονάδες) Να σχολιάσετε το κοινωνικό στερεότυπο που 

αντιπροσωπεύει. (5 μονάδες) 

β.2. «Ήρθα να σου αφήσω γεια», της είπα «φεύγω σήμερα.»....είπε και με κοίταξε 

θολά.: Να εντοπίσετε στον παραπάνω διάλογο το κοινωνικό στερεότυπο που αφορά 

τις σχέσεις των δύο φύλων και να το σχολιάσετε συνοπτικά.(10 μονάδες) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ: 25 

 
 


