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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (1851-1911)  

 

Η Βλαχοπούλα (απόσπασμα) 

  

 –  Θα πανδρευθήτε, παιδιά, ή να πανδρευτώ; 

     Τοιαύτην τινά νουθεσία
1
 μετ’ απειλής απηύθυνεν επανειλημμένως εις τους δύο 

υιούς του ο γερο-Σαράντος, πάρεδρος
2
 του ωραίου και μαγευτικού χωρίου, γέρων 

εξηνταπέντε ετών, με κόκκινα μάγουλα και με σιδηράν υγείαν. Και ήτο ικανός, αν δεν 

τον ήκουαν, να το κάμει. Εις τας χωρικάς οικίας, βλέπεις, η γυνή δεν χρησιμεύει μόνον 

ως γυνή, ως οικοκυρά και ως μήτηρ, αλλ’ ο προορισμός της ευρύνεται όσον είναι ευρύς 

ο ορίζων του δροσερού χωρίου, κειμένου εις το κέντρον γοητευτικού οροπεδίου 

ανάμεσα εις τέσσαρας εξεχούσας ράχεις, όπου ευωδιάζει ο θύμος
3
, η φασκομηλιά και 

το ύσσωπον
4
, και όπου τα πεύκα, ως χειροκρατούμενα

5
 παιδία, σείονται όλα ομού με 

μίαν ομοιόμορφον κίνησιν από την αυτήν ριπήν του βορρά, του καταφερομένου από 

του ύψους της επιβλητικής Πεντέλης. Εκεί η γυνή τρέχει κατόπιν του ανδρός εις το 

χωράφι, τον βοηθεί εις όλας τας εργασίας, με την αριστεράν κρατούσα εις την αγκάλην 

το τελευταίον της τρίμηνον νεογνόν, με την δεξιάν συλλέγουσα χόρτα διά την 

προβατίναν ή λάχανα διά το εσπερινόν δείπνον, και πολλάκις αποκοιμίζουσα το βρέφος 

επί της χλόης, υπό την αμυγδαλέαν ανθούσαν ή υπό την μηλέαν φυλλορροούσαν, 

ασχολείται αυτή να βοτανίζει
6
, να σκαλίζει ή και να σκάπτει ενίοτε. Χωρική δε οικία 

χωρίς γυναίκα θα ήτο ως ερημία χωρίς όασιν. 

     Ήκουαν την νουθεσίαν
7
 του γέροντος ο Στάμος και ο Ζήσος, οι δύο αδελφοί, και δεν 

επίστευον ότι ήτο ικανός να πραγματοποιήσει την απειλήν του, και ανέβαλλον από 

ημέρας εις ημέραν την περί γάμου σκέψιν. Αλλ’ ο Ζήσος, ο νεώτερος, εκλήθη κατά το 

έτος εκείνο να υπηρετήσει εις τον στρατόν, ο δε Στάμος, μένων εις το χωρίον και 

γεωργών, υπέσχετο εις τον πατέρα του ότι, άμα αφεθεί ο Ζήσος και επιστρέψει, τότε 

αυτός θα υπανδρευθεί. Αλλ’ ένεκα της απουσίας του Ζήσου η μοναξία της οικίας 

εφαίνετο μεγαλυτέρα και η ανάγκη του βοηθού ήτο μάλλον επαισθητή
8
. Κατά δε την 

Μεγάλην Εβδομάδα, ότε λαβών άδειαν απουσίας ο Ζήσος, ήλθε να τους ιδεί, 

παραδόξως ο γέρων είχε παύσει να ομιλεί περί γάμου εις τον Στάμον. 

     Ο Στάμος εικοσιτετραέτης, ήτο υψηλός, ευτραφής, αφρόξανθος την τρίχα, ήσυχος, 

απονήρευτος, με αόριστον βλέμμα και με άχρουν του προσώπου την έκφρασιν. Ο 

Ζήσος εικοσιδιέτης, ήτο ολίγον τι βραχύτερος
9
 το ανάστημα, λιγνός, με καστανήν 

κόμην
10

, πονηρός το βλέμμα, γοργός κι ευκίνητος. Την εσπέραν της Μεγάλης Πέμπτης, 

τρεις ημέρας μετά την άφιξιν του Ζήσου ελθόντος επ’ αδεία, είχον καθίσει περί την 
                                                           
1
συμβουλή  

2
αυτός που αναπληρώνει, που αντικαθιστά κάποιον δημόσιο λειτουργό σε ορισμένα καθήκοντά του.  

3
 θυμάρι 

4
αρωματικό φυτό, είδος μέντας  

5
 τα παιδιά που δεν έχουν ακόμη περπατήσει 

6
 καθαρίζει από τα ζιζάνια την καλλιεργημένη γη· ξεβοτανίζει, ξεχορταριάζει 

7
 συμβουλή 

8
 αισθητή, αντιληπτή 

9
 κοντύτερος 

10
μαλλιά  



τράπεζάν των, σταυροπόδι κ’ οι τρεις επί του εδάφους της καλύβης, του αμαυρού και 

μη επιχρισθέντος πλέον με ασβέστην από του θανάτου της γρια-Σαράνταινας (ήτον 

καλή νοικοκυρά και προκομμένη πολύ, η μακαρίτισσα, Θεός σχωρέσ’ την!) και 

συνωμίλουν περί των αγρών των, περί των τελευταίων βροχών, προμηνυουσών 

ευφορίαν κατά το έτος εκείνο. 

     Αίφνης εισέρχεται η γραία Σιδερή, χωρική χήρα, με δύο υιούς εγγάμους, οίτινες την 

είχαν αφήσει εις την τύχην της, και με κόρην άγαμον, και καλησπερίζει τους τρεις 

άνδρας. Ο γέρων πάρεδρος της έδειξε σκαμνίον να καθίσει, και η γραία, εξηκοντούτις, 

εύρωστος, με κολπούμενα
11

 στήθη, διατηρούσα ίχνη καλλονής, ήρχισε, θαρρετή, να 

ομιλεί ελληνοαλβανιστί προς τον μπαρμπα-Σαράντην. 

(1892) 

 

                      (Από την κριτική έκδοση του Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου) 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α 

α1. Να κατονομάσετε τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο απόσπασμα και να 

προσδιορίσετε τις σχέσεις ανάμεσα σε αυτά. (15 μονάδες) 

α2. Να περιγράψετε το χώρο, στον οποίο διαδραματίζεται η ιστορία. (10 μονάδες) 

                                                    

                                            ΣΥΝΟΛΟ:25 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

β 

β1. Να περιγράψετε τον γερο-Σαράντο. (10 μονάδες) 

β2. –Θα πανδρευθήτε, παιδιά, ή να πανδρευτώ;: Να ερμηνεύσετε την ερώτηση αυτή του 

γερο-Σαράντου, αφού μελετήσετε όσα λέγονται από τον αφηγητή στη συνέχεια της 

αφήγησης. (10 μονάδες) 

β3. Να εντάξετε τις αντιλήψεις του ήρωα στα αντίστοιχα κοινωνικά στερεότυπα της 

εποχής του. (5 μονάδες) 

  

                                            ΣΥΝΟΛΟ:25 ΜΟΝΑΔΕΣ 
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 φουσκωμένα 


