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Θέρος –Έρος 

Ειδύλλιον της Πρωτομαγιάς (απόσπασμα) 

 

  Περί την χαραυγήν, η γραία Φωτεινή εξύπνισε τα παιδία, και αφού τα ένιψε
1
  και τα 

εκτένισε επιμελώς τους έδωσε παξιμαδάκια να μασήσουν, «για να μην τα μπουκώσ᾽ ο 

γάδαρος» . Είτα
2
  έλαβε το κομψόν, εύπλεκτον καλάθιόν της, έθεσε εντός την ρόκαν

3
, 

την μανδήλαν της και ολίγα τρόφιμα διά πρωινόν πρόγευμα, και εξήλθε μετά της 

συνοδίας της. 

  Δεν ήτο η πρώτη φορά καθ᾽ ην η γραία Φωτεινή εξύπνα τόσον πρωί. Η μόνη διαφορά 

ήτο ότι σήμερον, ένεκα του εξαιρετικού της ημέρας, ωδήγει μαζί της τα μικρά παιδία, 

και όχι μόνον αυτά. […] 

  Σήμερον […], επειδή ήτο ελληνική εορτή, η εορτή της Ανθούς
4
, η πομπή συνωδεύετο 

και από την μεγάλην κόρην της κυρίας της, την περικαλλή
5
  Ματήν.[…] 

  Η Φωτεινή ενέβαλε το κλειδίον εις το κρεμαστόν κλείθρον
6
 και ήνοιξε την θύραν του 

περιβόλου. Τα παιδία εισώρμησαν σκιρτώντα εις τον ελαιώνα. Ήτο καλόν κτήμα, 

περιποιημένον πολύ. Ο καπετάν Λιμπέριος, αν και ουδέποτε αυτός επάτει, δεν εφείδετο 

χρημάτων
7
 προς καλλιέργειαν. Η δε Φωτεινή δεν έλειπε ποτέ εκείθεν. Εκαυχάτο ότι 

εκεί, εις την Δραγασιάν, «την είχαν αφαλοκόψει». 

  Ο Σταθάκης, ο Μανώλης και τα άλλα παιδία, έτρεξαν αμέσως εις το μέρος του 

κτήματος, το διευθετημένον εις κήπον, και ήρχισαν να δρέπωσι  ρόδα
8
  και κρίνους. 

Είχαν κόψει αγραμπελιά καθ᾽ οδόν, και ήρχισαν να πλέκωσι στεφάνους και να τους 

φορώσιν εις την κεφαλήν, μετά τόσου ενθουσιασμού, μεθ᾽ όσου μικρόν πρότερον 

ανεζήτουν τον Μάην και το λυσοχόρταρον μικροί ακούσιοι ειδωλολάτραι, διασώζοντες 

κατόπιν τόσων αιώνων ασυνείδητον την λατρείαν της φύσεως. 

  Η Ματή έκοψε λευκόν ρόδον κι εκόσμησε το παρθενικόν στήθος της. Η αηδών, η 

λιγεία
9
 ψάλτρια, βλέπουσα το ωραίον εκείνο άνθος επί τοιαύτης γάστρας  φυτευθέν, θα 

ηρωτεύετο με διπλούν έρωτα το χαριτωμένον εκείνο ρόδον. […] 

  Εκεί είχον προπορευθή τα άλλα παιδία, ο δε Σταθάκης κύψας
10

 παρά την ρίζαν του 

                                                           
1
 τα έπλυνε 

2
 έπειτα 

3
 ειδική ράβδος πάνω στην οποία στερεώνουν το μαλλί ή το μπαμπάκι για να το γνέσουν με το χέρι  

4
 γιορτή των λουλουδιών, Πρωτομαγιά 

5
 την πανέμορφη 

6
 κλειδαριά 

7
 δεν τσιγκουνευόταν τα χρήματα 

8
 να μαζεύουν τριαντάφυλλα 

9
 καλλίφωνη 

10
 αφού έσκυψε 



τοίχου του περιβόλου, αντί να κόψη αγκινάραν, εύρε λευκόν χαρτίον κείμενον, το 

ανέλαβε, κι έτρεξε προς την αδελφήν του κράζων: 

– Ματούλα! Ματούλα! ιδέ τι ηύρα εκεί πέρα, στις αγκιναριές. 

  Ευτυχώς η γραία Φωτεινή δεν ήτο εκεί πλησίον. Είχεν εμβή μέσα εις το «καλύβι», τον 

λευκόν ασβεστωμένον οικίσκον, διά να ξαποστάση
11

 ολίγον εκεί, να αποθέση 

προσωρινώς το καλάθι της. […] 

  Η Ματή ηρυθρίασε
12

 . Το ευρεθέν κατά γης χαρτίον ήτο διπλωμένον, ενσφράγιστον. 

Ήτο επιστόλιον
13

 . 

– Σιώπα, μην το πης της Φωτεινής! είπε με το νεύμα μάλλον ή με την φωνήν η 

Ματούλα. 

– Δεν το λέω, απήντησεν ο εξαέτης Σταθάκης, ως να ενόησε την αγωνίαν της. 

  Η κόρη έλαβε το δελτάριον, και αποχωρήσασα ολίγα βήματα το ήνοιξε. Το επιστόλιον, 

επί κομψού κοκκινωπού χάρτου γεγραμμένον, έλεγε τα εξής: 

  «Ω Ματούλα, Ματούλα μου, που μου μάτωσες την καρδούλα μου, μου είπεν η 

μάγισσα ότι τρέχεις κίνδυνον, και απεφάσισα να σε φυλάγω από πλησίον, όπως 

στενάζω
14

 τόσους χρόνους τώρα διά σε από μακράν». 

– Κίνδυνον! εψιθύρισε τεταραγμένη η νεάνις· τι λέει; 

  Είτα, αφού περιέφερεν εναγώνιον περί αυτήν βλέμμα, εξηκολούθησε την ανάγνωσιν. 

  «Αν το εύρης, Ματούλα μου, το γράμμα, καλά, μη θυμώνης πολύ, αρκεί ότι δεν 

ελπίζω ποτέ, αλλοίμονον! να σε απολαύσω». 

  Η Ματή εμειδίασεν αόριστον μειδίαμα. Ήτο συνάμα οίκτος, πόνος, ακούσιος
15

 

συμπάθεια και μικρά ειρωνεία. 

  «Εάν το εύρη η Φωτεινή, Ματούλα μου, ειπέ της, αν δεν θέλης να ψευσθής λέγουσα 

ότι δεν είναι ιδικόν μου, ειπέ της την αλήθειαν, ότι συ δεν με αγαπάς, και ότι εγώ είμαι 

παράτολμος, αυθάδης και άθλιος.» 

  Έως εδώ ετελείωνεν η πεζογραφία του επιστολίου τούτου. Είτα ήρχιζαν στίχοι. Ίσως 

να ήσαν σύρραμμα του ιδίου επιστολογράφου, πιθανόν να ήσαν συγκολλημένοι και 

παραποιημένοι αλλαχόθεν
16

.Οι στίχοι έλεγαν: 

                    Εικόν᾽ αχειροποίητη, που στην καρδιά μου σ᾽ είχα, 

                    κ᾽ είχα για μόνο φυλαχτό… 

  Την στιγμήν εκείνην εφάνη η γρια-Φωτεινή εξερχομένη του οικίσκου και βαίνουσα 

προς τα εδώ.  Η Ματή έσπευσε να κρύψη το γράμμα […]. 

(1891) 

(Άπαντα, δεύτερος τόμος, κριτική έκδοση Ν.Δ.Τριανταφυλλόπουλου)  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α 

α1. Να αναφέρετε τα ονόματα των προσώπων, τα οποία εμπλέκονται στην ιστορία και 

να προσδιορίσετε τις μεταξύ τους σχέσεις. (15 μονάδες) 
                                                           
11

 να ξεκουραστεί 
12

 κοκκίνισε 
13

 μικρή επιστολή 
14

 υποφέρω 
15

 παρά τη θέλησή της 
16

 από αλλού 



α2. Να περιγράψετε συνοπτικά τον τόπο στον οποίο διαδραματίζονται τα γεγονότα της 

αφήγησης. (10 μονάδες) 

ΣΥΝΟΛΟ:25 ΜΟΝΑΔΕΣ 

β 

β1. Να περιγράψετε το κύριο γεγονός της αφήγησης. (10 μονάδες) 

β2. Να σχολιάσετε την πράξη του νέου  και να την εντάξετε στα κοινωνικά στερεότυπα 

εκείνης  της εποχής για τις σχέσεις των δύο φύλων. (15 μονάδες) 

ΣΥΝΟΛΟ:25 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

 


