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Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα (απόσπασμα) 

[…] 

Και τώρα να τον απόψε να κάθεται πάνω απ’ το γεφύρι και να κοιτάζει το 

μεγάλο σκολειό. Από κει άρχιζε η παλιά πόλη, με τη μούχλα της, με τα πηχτά της 

σπίτια και τα καλντερίμια της. 

Κάθισε στο πεζούλι του γεφυριού και φόρεσε τα παπούτσια του. Πήρε και λίγο 

νερό να ξεπλυθεί απ’ τη σκόνη. Ύστερα έριξε στον ώμο το σακουλάκι του και χάθηκε 

μέσα στα στενά. 

Πού πήγαινε; Αυτό ακόμη δεν το ’χε ξεκαθαρισμένο ούτε κι αυτός. Ένα σπίτι 

γύρευε. Ένα σπίτι φτωχικό, με καλόβολη νοικοκυρά και χαμηλό νοίκι, που να το 

παίρνει και να μην ξινίζει τη μύτη της. 

Μα πώς μπορούσε να γίνει αυτό; Μήπως το γράφει το κάθε σπίτι στην πόρτα 

του τι είναι, ποιος είν’ ο νοικοκύρης. και τι λογής είν’ η γνώμη του; Όλα έχουν πέτρες 

απέξω, σκούρα σανίδια και πέτρες, και παράθυρα παλιά και ξεβαμμένα. Όλα έχουν 

γέρικη θωριά κι όλα είναι τούτη την ώρα βουβά. 

Σφυροκοπούσε, λοιπόν, με τις καινούργιες του σόλες τα λιθόστρωτα κι έψαχνε 

με τα μάτια τις πόρτες, μη βρει καμιά ανοιχτή, μη φανεί καμιά κυρά με φιλικά μάτια 

στο κατώφλι. Ανώφελη ελπίδα. Τούτες οι πολιτείες, που χτίστηκαν στα βουνά, το 

φοβούνται το κρύο, σαν τις γάτες. Με τις πρώτες δροσιές του φθινοπώρου, 

ρημάζουνε. Αδειάζουν οι δρόμοι, σαν να τους ρούφηξαν. Και, σαν πέσει ο ήλιος, όλα 

τα σπίτια κλειδαμπαρώνονται, λες και τα ’χουν καραντίνα. 

Ο καημένος ο Μέλιος κλωθογύριζε στα σοκάκια πάνου κάτου και δεν του έκανε 

καρδιά να χτυπήσει. Μα πού θα πήγαινε αυτό; Σε λίγο θα νύχτωνε για καλά και θα 

τον παίρναν το κατόπι τα σκυλιά του δρόμου. Κάπου είδε ν’ ασπρίζει ένα ντουβάρι 

και σίμωσε. Η πόρτα ήταν κλειστή, σα στόμα πεθαμένου. Μην ήταν νεκροταφείο 

τούτη η πόλη; Κάτι φάνηκε να κυλά στο δρόμο. Ο Μέλιος στάθηκε εκεί που βρέθηκε. 

Σε λίγο μια φαρδιά γυναίκα ήρθε και ορθώθηκε κοντά του. 

- Τι καρτεράς; του λέει. 

Τα μάτια της ήταν στρογγυλά, λίγο πρησμένα στο κάτω βλέφαρο. Δεν έδειχνε 

να ’ναι πολύ βολικιά. 

- Καλοβράδυ... είπε το παιδί. 

Κείνη στάθηκε να το καλοδεί. 

- Α... Καλοβράδυ... Τι καρτεράς, λοιπόν; 

- Σπίτι. Ψάχνω για σπίτι. 

- Για σπίτι; Και γιατί το θέλεις το σπίτι; 

- Θέλω ένα καμαράκι, με νοίκι. 

-Α, καμαράκι... Με νοίκι... Χμ... Και... με τι θα το πλερώνεις το νοίκι; 

- Με τον παρά μου... 

Κούνησε την τσέπη του. 

- Α, με τον παρά σου... Ε... δεν ξέρω. 

Έφυγε. Δε θέλεις να ήταν φάντασμα; 

Ο Μέλιος άρχισε να τρέχει. Δε θέλεις, τώρα, να πέσουν απάνω του ένα κοπάδι 

φαντάσματα και να του πάρουν τη μιλιά; Το ’χε ακουστά αυτό από κάτι μεγάλους. 



Τίποτα. Έπρεπε να μπει σ’ ένα σπίτι. Το γληγορότερο. Ας ήταν άγνωστο, ας ήταν 

κλειστό. 

Σφίγγει τα μάτια του και πέφτει απάνω σε μια πόρτα... Από μέσα ακούστηκαν 

κάτι βήματα. 

- Ποιος είναι; ρώτησε μια φωνή. 

- Εγώ... είπε ο Μέλιος. 

Πέρασε μισό λεπτό. 

- Ποιος εσύ; 

- Να, εγώ... Να, ένας ξένος. Άνοιξε, θεια! 

Πίσω απ’ την πόρτα έγινε ησυχία. Κάποιος σκεφτότανε. 

- Παιδί είσαι; 

-Παιδί... 

Κι άλλη ησυχία έγινε πίσω απ’ την πόρτα. Ύστερα τα βήματα έφτασαν πιο 

κοντά. 

- Στέκα... 

Σύρτηκαν κάτι μάνταλα. Ύστερα χάραξε η πόρτα. Ένα ζευγάρι γέρικα μάτια 

βγήκαν απ’ τη χαραματιά και στάθηκαν να τον ξετάζουν. Σαν βελονιές τον 

τρυπούσαν κείνα τα μάτια, σαν να ’ταν ο δύστυχος κάνα ρουχαλάκι και τον έραβαν. 

-Κάνει κρύο... λέει το παιδί απ’ έξω, με την ψιλή του φωνή. 

-Ναι. Κάνει... αποκρίνεται η γυναίκα. Μα τι να του φτιάσω; Είμαι μοναχή. 

Λείπει ο άντρας μου, στ’ όργωμα. 

-Να ’ρτω μέσα θεια. Να τον περιμένω. Με το χρήμα μου να κάτσω. Θέλω μια 

κάμαρη με νοίκι. Δεν είμαι κλέφτης. Ήρτα για το σκολειό. 

-Καλά... λέει ανόρεξα η γυναίκα. Μπες, ώσπου να ’ρτει. Μα δεν έχουμε 

καμαράκι για νοίκιασμα. Έλα, μπες. Μα, για να έχουμε καλή συνεννόηση, δε σόδωκα 

κανένα λόγο. Μπροσώρας σου είπα να μπεις, για να μην κρυώνεις όξω σαν το τσόνι
1
. 

Κατέβασ’ το μπόγο σου. Να, ακούμπα τον εκεί. Και κάτσε. Όπου να είναι έρχεται. 

Ναι, ναι κει. Αν θες πάλι... Άκου, αν θες, να, έλα δω. Να, μπες σ’ αυτή την 

καμαρίτσα, πάρ’ και το μπόγο σου. Έτσι. Κάτσε κει μπροσώρας, και βλέπουμε. Εγώ 

πάω για το μαγέρεμα. Καμιά συμφωνία δεν κάναμε. Ε; 

Ο Μέλιος χώθηκε στο καμαράκι που του έδειχνε. Δεν είχε φως. Μόνο δυο 

τρεις κλωστές μπαίναν απ’ τη λάμπα της κουζίνας. Έστρωσε το σακούλι του σε μια 

κόχη και κάθισε. Ήταν κουρασμένος. Κι η καρδιά του χτυπούσε, σαν να του την 

κοπανούσαν από μέσα με σφυράκι. Ένα τριζόνι έτρωγε κάποιο παλιό ξύλο της 

σκεπής. Ας ήταν καλά κι αυτό. Του ’κανε λίγη συντροφιά. Τυχερό ήταν, αφού 

μπορούσε να τρώει όσο ήθελε και να κοιμάται σε στεγνό μέρος. Ενώ αυτός... ποιος 

ξέρει πού θα ξεπαγιάζει αύριο. 

Η κερά ήταν δαγκαμένη, μια στο “ναι”, μια στο “όχι”. Και πού το ξέρουμε 

ποιος είν’ ο άντρας της; Ζευγάς είναι, είπε. Ναι. Βέβαια, άκαρδο σόι δεν είναι οι 

ζευγάδες, μα, πάλι, πού τους ξέρεις τους ζευγάδες της πόλης; Α, να ’ταν, η γυναίκα 

καμιά κερά πονετική, θα τον έπαιρνε με το καλό, θα του έκανε κάνα δυο παρακάλια, 

με φοβισμένα μάτια. Τι καλοσύνη να κάνει; Πού να τη βρει, για να της περισσέψει 

και για τον άλλονε; Εδώ είδε μανάδες να πετάνε τα παιδιά τους στο δρόμο σαν 

αποπλύματα. Εδώ είδε αδέλφια να τρώνε ο ένας του αλλουνού το αυτί, να βγάζουν ο 

ένας τ’ αλλουνού το μάτι. 

Ξένο σπίτι είν’ αυτό, κι ο μουσαφίρης του νυχτιάτικος. Καλά καλά ούτε τα 

μάτια του δεν πρόκανε να δει η κερά. Γιατί τάχα να τον καλοδεχτεί; Τον ήξερε κι απ’ 
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 τσόνι: το πουλί σπίνος. 



τα πέρσι; Πάλι καλά, που δεν τον κυνήγησε και με κάνα δαυλί. Να σου πω. Πάλι 

καλά... 

[…] 

(Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα, 1956-7) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α 

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

α.2. Να επισημάνετε τις αλλαγές στον τόπο της αφήγησης κάνοντας τις αντίστοιχες 

αναφορές στο κείμενο. (6 μονάδες) 

α.3. Να ξεχωρίσετε το κύριο γεγονός της αφήγησης. (10 μονάδες) 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ: 25 

 

β 

β.1. Να περιγράψετε το χαρακτήρα της δεύτερης γυναίκας που εμφανίζεται στο 

κείμενο (10 μονάδες) και να διακρίνετε σε ποιο κοινωνικό στερεότυπο 

ανταποκρίνεται ο χαρακτήρας. της. (5 μονάδες) 

β.3. Να παρακολουθήσετε τη συναισθηματική κατάσταση του κεντρικού ήρωα στο 

εξής απόσπασμα του κειμένου: «Ο Μέλιος άρχισε να τρέχει…θα ξεπαγιάζει αύριο». 

(10 μονάδες) 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ: 25 

 

 

 

 


