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Ο Έρωτας στα χιόνια (απόσπασμα) 

 

Καρδιά του χειμώνος. Χριστούγεννα, Άις-Βασίλης, Φώτα. 

Και αυτός εσηκώνετο το πρωί, έρριπτεν εις τους ώμους την παλιάν πατατούκα
1
 του, το 

μόνον ρούχον οπού εσώζετο ακόμη από τους προ της ευτυχίας του χρόνους, και 

κατήρχετο εις την παραθαλάσσιον αγοράν, μορμυρίζων
2
, ενώ κατέβαινεν από το 

παλαιόν μισογκρεμισμένον σπίτι, με τρόπον ώστε να τον ακούη η γειτόνισσα: 

― Σεβτάς
3
 είν᾽ αυτός, δεν είναι τσορβάς

4
…· έρωντας είναι, δεν είναι γέρωντας. 

Το έλεγε τόσον συχνά, ώστε όλες οι γειτονοπούλες οπού τον ήκουαν τού το εκόλλησαν 

τέλος ως παρατσούκλι: «Ο μπαρμπα-Γιαννιός ο Έρωντας». 

Διότι δεν ήτο πλέον νέος, ούτε εύμορφος, ούτε άσπρα
5
 είχεν. Όλα αυτά τα είχε φθείρει 

προ χρόνων πολλών, μαζί με το καράβι, εις την θάλασσαν, εις την Μασσαλίαν. 

Είχεν αρχίσει το στάδιόν του με αυτήν την πατατούκαν, όταν επρωτομπαρκάρησε 

ναύτης εις την βομβάρδαν
6
 του εξαδέλφου του. Είχεν αποκτήσει, από τα μερδικά του 

όσα ελάμβανεν από τα ταξίδια, μετοχήν επί του πλοίου, είτα είχεν αποκτήσει πλοίον 

ιδικόν του, και είχε κάμει καλά ταξίδια. Είχε φορέσει αγγλικές τσόχες, βελούδινα 

γελέκα, ψηλά καπέλα, είχε κρεμάσει καδένες χρυσές με ωρολόγια, είχεν αποκτήσει 

χρήματα· αλλά τα έφαγεν όλα εγκαίρως […], και άλλο δεν του έμεινεν ειμή η παλιά 

πατατούκα, την οποίαν εφόρει πεταχτήν επ᾽ ώμων, ενώ κατέβαινε το πρωί εις την 

παραλίαν, διά να μπαρκάρη σύντροφος με καμμίαν βρατσέραν
7
 εις μικρόν ναύλον

8
, η 

διά να πάγη με ξένην βάρκαν να βγάλη κανένα χταπόδι εντός του λιμένος. 

Κανένα δεν είχεν εις τον κόσμον, ήτον έρημος. Είχε νυμφευθή, και είχε χηρεύσει, είχεν 

αποκτήσει τέκνον, και είχεν ατεκνωθή. 

Και αργά το βράδυ, την νύκτα, τα μεσάνυκτα, αφού έπινεν ολίγα ποτήρια διά να 

ξεχάσει η διά να ζεσταθή, επανήρχετο εις το παλιόσπιτο το μισογκρεμισμένον, εκχύνων 

εις τραγούδια τον πόνον του: 

Σοκάκι μου μακρύ-στενό, με την κατεβασιά σου, 

κάμε κ᾽ εμένα γείτονα με την γειτόνισσά σου. 

Άλλοτε παραπονούμενος ευθύμως: 

                                                           
1
 είδος χοντρού και κοντού αντρικού παλτού 

2
 μουρμουρίζοντας 

3
 έρωτας 

4
σούπα  

5
 χρήματα 

6
εδώ, ιστιοφόρο πλοίο  

7
 μικρό ιστιοφόρο πλοίο 

8
μίσθωση πλοίου  



Γειτόνισσα, γειτόνισσα, πολυλογού και ψεύτρα, 

δεν είπες μια φορά κι εσύ, Γιαννιό μου έλα μέσα. […] 

Και είχε πέσει εις τον έρωτα, με την γειτόνισσαν την Πολυλογού, διά να ξεχάση το 

καράβι του, […], την θάλασσαν και τα κύματά της, τα βάσανά του, τας ασωτίας του, 

την γυναίκα του, το παιδί του. Και είχε πέσει εις το κρασί διά να ξεχάση την 

γειτόνισσαν.[…] 

Την άλλην βραδιάν, η χιών είχε στρωθή σινδών
9
, εις όλον τον μακρόν, στενόν 

δρομίσκον. 

― Άσπρο σινδόνι… να μας ασπρίση όλους στο μάτι του Θεού… ν᾽ ασπρίσουν τα 

σωθικά μας… να μην έχουμε κακή καρδιά μέσα μας.[…] 

Την άλλην βραδιάν, την τελευταίαν, νύκτα, μεσάνυκτα, επανήλθε μεθυσμένος 

πλειότερον
10

 παράποτε. 

Δεν έστεκε πλέον εις τα πόδια του, δεν εκινείτο ουδ᾽ ανέπνεε πλέον. 

Χειμών βαρύς, οικία καταρρέουσα, καρδία ρημασμένη. Μοναξία, ανία, κόσμος βαρύς, 

κακός, ανάλγητος
11

. Υγεία κατεστραμμένη. Σώμα βασανισμένον, φθαρμένον, σωθικά 

λυωμένα. Δεν ημπορούσε πλέον να ζήση, να αισθανθή, να χαρή. Δεν ημπορούσε να 

εύρη παρηγορίαν, να ζεσταθή. Έπιε διά να σταθή, έπιε διά να πατήση, έπιε διά να 

γλιστρήση. Δεν επάτει πλέον ασφαλώς το έδαφος. 

Ηύρε τον δρόμον, τον ανεγνώρισεν. Επιάσθη από το αγκωνάρι
12

. Εκλονήθη. 

Ακούμβησε τις πλάτες, εστύλωσε τα πόδια. Εμορμύρισε: 

― Να είχαν οι φωτιές έρωτα!… Να είχαν οι θηλιές χιόνια… 

Δεν ημπορούσε πλέον να σχηματίση λογικήν πρότασιν. Συνέχεε λέξεις και εννοίας. 

Πάλιν εκλονήθη. Επιάσθη από τον παραστάτην
13

 μιας θύρας. Κατά λάθος ήγγισε το 

ρόπτρον. Το ρόπτρον ήχησε δυνατά. 

― Ποιος είναι; 

Ήτο η θύρα της Πολυλογούς, της γειτόνισσας.[…] 

 Ο μπαρμπα-Γιαννιός ήτο ακριβώς υπό τον εξώστην, αόρατος άνωθεν. [...] 

Και το παράθυρον προ μιας στιγμής είχε κλεισθή. Και αν μίαν μόνον στιγμήν 

ηργοπόρει, ο σύζυγος της Πολυλογούς θα έβλεπε τον άνθρωπον να πέση επί της χιόνος. 

Πλην δεν τον είδεν ούτε αυτός ούτε κανείς άλλος. Κι επάνω εις την χιόνα έπεσε χιών. 

Και η χιών εστοιβάχθη, εσωρεύθη δύο πιθαμάς, εκορυφώθη. Και η χιών έγινε σινδών, 

σάβανον. 

Καί ο μπαρμπα-Γιαννιός άσπρισεν όλος, κι εκοιμήθη υπό την χιόνα, διά να μη 

παρασταθή γυμνός και τετραχηλισμένος
14

, αυτός και η ζωή του και αι πράξεις του, 

ενώπιον του Κριτού, του Παλαιού Ημερών
15

, του Τρισαγίου. 

                                                             (1896) 

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

                                                           
9
 σεντόνι 

10
περισσότερο  

11
 σκληρός, ανελέητος 

12
εδώ, η γωνία του τοίχου του σπιτιού  

13
 παραστάδα, το όρθιο δοκάρι που στηρίζει την πόρτα 

14
 από το ρήμα τραχηλίζομαι: φανερώνω, ανακαλύπτω  

15
όνομα του θεού στην Παλαιά Διαθήκη. 



 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α 

α1. Να αναφέρετε το πρόσωπο, το οποίο πρωταγωνιστεί στην ιστορία. (5 μονάδες) 

α2. Να προσδιορίσετε τον τόπο, ο οποίος συνδέεται με το παρελθόν του ήρωα. (5 

μονάδες) 

α3. Να επισημάνετε την εποχή του χρόνου κατά την οποία διαδραματίζεται η ιστορία (5 

μονάδες) και να τη συσχετίσετε με τον τίτλο του διηγήματος. (10 μονάδες) 

                                            ΣΥΝΟΛΟ:25 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

β  

β1. Να καταγράψετε τη σταδιακή επιδείνωση της κατάστασης του κεντρικού προσώπου 

του διηγήματος.(10 μονάδες) 

β2. Να βρείτε ένα σημείο στο κείμενο, όπου προοικονομείται, το τέλος του ήρωα και να 

το σχολιάσετε. (5 μονάδες) 

β3. Και είχε πέσει εις τον έρωτα, με την γειτόνισσαν την Πολυλογού, διά να ξεχάση το 

καράβι του, …διά να ξεχάση την γειτόνισσαν: Να σχολιάσετε το απόσπασμα. Σε ποιο 

κοινωνικό στερεότυπο, κατά τη γνώμη σας,  εντάσσεται η συμπεριφορά του ήρωα; (10 

μονάδες) 

                                            ΣΥΝΟΛΟ:25 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

 

  

  

  

 


