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Παιδική Πασχαλιά (απόσπασμα) 

 

  Τον υιόν της τον καπετάν Κομνιανόν τον επαντρολογούσεν ήδη η γρια-

Κομνιανάκαινα, αν 〈και〉 δεν είχε χρονίσει ακόμη η νύμφη της, η μακαρίτις. Τα δύο 

ορφανά, μία κόρη οκταέτις και εν τετραετές παιδίον, εφόρουν μαύρα, κατάμαυρα, οπού 

εστενοχώρουν κι εχλώμιαιναν τα πτωχά κάτισχνα
1
 κορμάκια των, και ήτον καημός 

καρδιάς να τα βλέπη τις. Ενθύμιζαν το δημώδες δίστιχον: 

Βαρύτερ᾽ απ᾽ τα σίδερα είναι τα μαύρα ρούχα, 

γιατί τα φόρεσα κι εγώ για μιάν αγάπη που ᾽χα. […] 

  Ο καπετάν Κομνιανός έλειπε με το γολετί
2
, κι επεριμένετο να έλθη. Είχε μαζί του, με 

το γολετί, και τον πρωτότοκον υιόν του, τον Γεώργην, δωδεκαετή παίδα. Τούτο ήτο 

ένας από τους καημούς της γραίας, ότι έμελλε ν᾽ αποθάνη, ως έλεγε, χωρίς να επανίδη 

τον υιόν της, και τον εγγονόν της τον μεγάλον, όστις ωμοίαζε τόσον με τον μακαρίτην 

τον πάππον του. Και ποίος να της σφαλήση τα μάτια; Αι ανεψιαί της, υπανδρευμέναι 

και αι δύο, της εβαστούσαν κακίαν διά κάτι κληρονομικάς διαφοράς, και δεν έσπασαν 

το πόδι «οι λαχταρισμένες, οι αχρόνιαστες!» να έλθουν να την ιδούν. Ούτω της ήρχετο 

και αυτής ν᾽ αποθάνη εις το πείσμα των, ν᾽ αποθάνη χωρίς να της φιλήσωσι την 

χείρα.[..] 

  Ως τόσον επεθύμει να ήρχετο ο υιός της διά να τον νυμφεύση, να του δώση και την 

ευχήν της. Σαράντα χρόνων άνθρωπος, κι ο κόσμος είναι πέλαγο, σαν εκείνο που 

αρμένιζε τώρα. Πώς να περάση τη ζωήν του χωρίς να έλθη εις δεύτερον γάμον; Και τα 

ορφανά, και αυτά θα εύρισκαν μητέρα, μίαν καλήν οικοκυρά, ήτις από τώρα 

επροσφέρετο μάλιστα να έλθη να την υπηρετήση εις την ασθένειάν της. Αλλ᾽ η γραία 

Κομνιανάκαινα, μη θέλουσα να παραβή την αρχήν της, δεν εδέχθη την εκδούλευσιν. 

  Το βέβαιον είναι ότι εκ των δύο ορφανών, η Μόρφω, ήτις είχεν ήδη αίσθησιν, αν δεν 

επεθύμει ν᾽ αποκτήση μητέρα, ενθυμείτο κι ελυπείτο την μητέρα της. Ο Ευαγγελινός, 

νήπιον τριετίζον εν καιρώ της συμφοράς, ούτε ήξευρε τίποτε ούτε ενθυμείτο. Έκλαιε 

μόνον όταν η μάμμη
3
  τον εβίαζε να φορέση τον κατάμαυρον σάκκον του. Η Μόρφω, 

λευκή και ωχρά
4
 με τα μαύρα φουστανάκια της, και με το μαύρον μανδήλιον το 

σκεπάζον τα ξανθά της μαλλιά, ήτο κατηφής
5
, κι ενθυμείτο το περυσινόν Πάσχα, όταν 

έζη η μήτηρ της. Η ατυχής γυνή είχεν αποθάνει από την γένναν της, το παρελθόν θέρος, 

και το βρέφος μετ᾽ αυτής. Τώρα η κορασίς είχεν αντί της καλής και πονετικής μητρός 

την μάμμην με την αφόρητον παραξενιά της, ήτις, ενώ εβεβαίου ότι όλα της επόνουν, 

κεφαλή, λαιμός, χείρες, πόδες, πλάται, κοιλία, μέση και τα λοιπά, πνιγομένη δε από τον 

βήχα και γογγύζουσα
6
  δυνατά και βάλλουσα κραυγάς αγρίας, εφείδετο

7
 να δώση εις 

                                                           
1
σκελετωμένα  

2
 γολέτα, δικάταρτο ιστιοφόρο καράβι 

3
 η γιαγιά 

4
 χλωμή 

5
 μελαγχολική 

6
 γογγύζω: εκφράζω δυσφορία ή αγανάκτηση 



ιατρούς και φάρμακα, αίφνης ηγείρετο
8
, υποβαστάζουσα την κοιλίαν της, εξήρχετο 

μέχρι της θύρας, έρριπτε βλέμμα εις τον εκτός κόσμον, κι έλεγεν: 

― Αχ! τι γλυκιά που ᾽ν᾽ η ζωή![…] 

  Εφέτος, δηλαδή κατά το έτος εκείνο της δυστυχίας διά τα δύο ορφανά, δεν ήτο πλέον 

εκεί ούτε ο πατήρ των, όστις έλειπεν, ούτε η μήτηρ των, ήτις επήγε μακρύτερα ακόμη. 

Αντί των δύο ήτο η γηραιά μάμμη, ρογχάζουσα
9
 επί της κλίνης και γογγύζουσα. Αντί 

των κοκκίνων αυγών, ήσαν αι φλέγουσαι εκ του πυρετού παρειαί
10

  της. Αντί των 

επιχρύσων λαμπάδων, ήσαν οι δύο τρεμοσβήνοντες και βλοσυροί οφθαλμοί της. Αντί 

της αθώας χαράς, αντί της αφάτου
11

 ευτυχίας του παιδικού Πάσχα, ήτο η λύπη η 

βαρεία, η ανεπανόρθωτος συμφορά. 

  Ευτυχώς η γρια-Κομνιανάκαινα δεν απέθανε, και ο υιός της έφθασεν απόπασχα με το 

γολετί, και ήρχισε να καλλωπίζηται και να στρίβη τον μύστακα αποβλέπων εις δεύτερον 

γάμον. Αλλά, διά τα δύο παιδία, τάχα θα επανήρχετο πάλιν η χαρά εκείνη, θ᾽ ανέτελλεν 

εκ νέου γλυκεία η παιδική Πασχαλιά; Διά τον Ευαγγελινόν ίσως, διά την Μόρφω όμως 

ποτέ. Αύτη ησθάνετο την απουσίαν της μητρός της και ήξευρεν ότι δεν έμελλε να την 

επανίδη πλέον επί της γης. 

  Γλυκεία Πασχαλιά, η μήτηρ της χαράς! Γλυκεία μήτηρ, της Πασχαλιάς η ενσάρκωσις! 

 (1891) 

                     

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

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α 

α1. Να αναφέρετε τα ονόματα των προσώπων της ιστορίας και να προσδιορίσετε τις 

μεταξύ τους σχέσεις. (15 μονάδες) 

α2. Να καταγράψετε το γεγονός, το οποίο αλλάζει τη ζωή αυτών των προσώπων. (4 

μονάδες) 

α3.  Να εντοπίσετε τα τρία (3) χρονικά επίπεδα της αφήγησης. (6 μονάδες) 

                                          ΣΥΝΟΛΟ:25 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

β 

β1. Ως τόσον επεθύμει… δεν εδέχθη την εκδούλευσιν: Να αναφέρετε τα θέματα τα οποία 

απασχολούν την γρια-Κομνιανάκαινα στο απόσπασμα λαμβάνοντας υπόψη τα 

κοινωνικά στερεότυπα της εποχής. (10 μονάδες) 

β2. Εφέτος, … η ανεπανόρθωτος συμφορά.: Να περιγράψετε σε μία παράγραφο τη ζωή 

των δυο παιδιών, όπως φαίνεται στο απόσπασμα. (15 μονάδες) 

                                            ΣΥΝΟΛΟ:25 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

                                                                                                                                                                          
7
 τσιγκουνευόταν 

8
 σηκωνόταν 

9
 ροχαλίζοντας 

10
 τα μάγουλά της 

11
 απερίγραπτης 


