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Χωρίς Στεφάνι (απόσπασμα) 

 

Τάχα δεν ήτον οικοκυρά κι αυτή στο σπίτι της και στην αυλήν της; Τάχα δεν ήτο κι αυτή, 

έναν καιρόν, νέα με ανατροφήν; Είχε μάθει γράμματα εις τα σχολεία. Είχε πάρει το δίπλωμά της από 

το Αρσάκειον. Κι ετήρει όλα τα χρέη της τα κοινωνικά, και μετήρχετο
1
 τα οικιακά έργα της, 

καλύτερ’ από καθεμίαν. Είχε δε μεγάλην καθαριότητα εις το σπίτι της, κ’ εις τα κατώφλιά της, 

πρόθυμη ν’ ασπρίζη και να σφουγγαρίζη, χωρίς ποτέ να βαρύνεται, και χωρίς να δεικνύη την 

παραξενιάν εκείνην ήτις είναι συνήθης εις όλας τας γυναίκας, τας αγαπώσας μέχρις υπερβολής την 

καθαριότητα. Και όταν έμβαινεν η Μεγάλη Εβδομάς, εδιπλασίαζε τ’ ασπρίσματα και τα πλυσίματα, 

τόσον οπού έκαμνε το πάτωμα ν’ αστράφτη, και τον τοίχον να ζηλεύη το πάτωμα. 

Ήρχετο η Μεγάλη Πέμπτη και αυτή άναφτε την φωτιάν της, έστηνε την χύτραν της, κι 

έβαπτε κατακόκκινα τα πασχαλινά αυγά. […] Και το βράδυ, όταν ενύχτωνε, δεν ετόλμα να πάγη ν’ 

ανακατωθή με τας άλλας γυναίκας διά ν’ ακούση τα Δώδεκα Ευαγγέλια. Ήθελε να ήτον τρόπος να 

κρυβή οπίσω από τα νώτα καμμιάς υψηλής και χονδρής, ή εις την άκραν ουράν όλου του στίφους 

των γυναικών, κολλητά με τον τοίχον, αλλ’ εφοβείτο μήπως γυρίσουν και την κοιτάξουν. 

Την Μεγάλην Παρασκευήν όλην την ημέραν ερρέμβαζε
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 κ’ έκλαιε μέσα της, κ’ 

εμοιρολογούσε τα νιάτα της, και τα φίλτατά της, όσα είχε χάσει, και ωνειρεύετο ξυπνητή, κ’ 

εμελετούσε να πάγη κι αυτή το βράδυ πριν αρχίση η Ακολουθία ν’ ασπασθή κλεφτά-κλεφτά τον 

Επιτάφιον, και να φύγη, […]. Αλλά την τελευταίαν στιγμήν, όταν ήρχιζε να σκοτεινιάζη, της έλειπε 

το θάρρος, και δεν απεφάσιζε να υπάγη. […]  

Μόνον το απόγευμα της Λαμπρής, όταν εσήμαινον οι κώδωνες των ναών δια την Αγάπην, 

την Δευτέραν Ανάστασιν καλουμένην, μόνον τότε ετόλμα να εξέλθη από την οικίαν, αθορύβως και 

ελαφρά πατούσα, τρέχουσα τον τοίχον-τοίχον, κολλώσα από τοίχον εις τοίχον, με σχήμα και με 

τρόπον τοιούτον ως να έμελλε να εισέλθη διά τι θέλημα εις την αυλήν καμμιάς γειτονίσσης. Και από 

τοίχον εις τοίχον έφθανεν εις την βόρειον πλευράν του ναού, και διά της μικράς πλαγινής θύρας, 

κρυφά και κλεφτά έμβαινε μέσα. 

Εις τας Αθήνας, ως γνωστόν, η πρώτη Ανάστασις είναι για τες κυράδες, η δευτέρα για τις 

δούλες. Η Χριστίνα η Δασκάλα εφοβείτο τας νύκτας να υπάγη εις την Εκκλησίαν, μήπως την 

κοιτάξουν, και δεν εφοβείτο την ημέραν, να μην την ιδούν. Διότι οι κυράδες την εκοίταζαν, οι 

δούλες την έβλεπαν απλώς. Εις τούτο δε ανεύρισκε μεγάλην διαφοράν. Δεν ήθελε ή δεν ημπορούσε 

να έρχεται εις επαφήν με τας κυρίας, και υπεβιβάζετο εις την τάξιν των υπηρετριών. Αυτή ήτο η 

τύχη της. […] 

Από τον καιρόν οπού είχεν ανάγκην από τας συστάσεις των κομματαρχών διά να διορίζεται 

δασκάλα, εις
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 των κομματαρχών τούτων, ο Παναγής ο Ντεληκανάτας, ο ταβερνάρης, την είχεν 

εκμεταλλευθή. Άμα ήλλαξε το υπουργείον, και δεν ίσχυε πλέον να την διορίση, της είπεν: -Έλα να 

ζήσουμε μαζί, κι αργότερα θα σε στεφανωθώ. -Πότε; -Μετ’ ολίγους μήνας, μετά έν εξάμηνον, μετά 

ένα χρόνον. 

Έκτοτε παρήλθον χρόνοι και χρόνοι, κι εκείνος ακόμη είχε μαύρα τα μαλλιά, κι αυτή είχεν 
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 μετήρχετο: ασκούσε, έκανε.  

2
 ερρέμβαζε: ονειροπολούσε.  

3
εις: ένας  
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ασπρίσει. Και δεν την εστεφανώθη ποτέ. Αυτή δεν εγέννησε τέκνον. Εκείνος είχε και άλλας 

ερωμένας. Κι εγέννα τέκνα με αυτάς.[…] 

 Και τα ανέσταινε, κ’ επάσχιζε να τα μεγαλώση. Και όταν εγίνοντο δύο ή τριών ετών, και τα 

είχε πονέσει πλέον ως τέκνα της, τότε ήρχετο ο Χάρος, συνοδευόμενος από την οστρακιάν, την 

ευλογιάν
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, και άλλας δυσμόρφους συντρόφους… και της τα έπαιρνεν από την αγκαλιάν της. 

Τρία ή τέσσερα παιδία τής είχαν αποθάνει ούτω εντός επτά ή οκτώ ετών.  

Κι αυτή επικραίνετο. Εγήρασκε και άσπριζε. Κ’ έκλαιε τα νόθα του ανδρός της, ως να ήσαν 

γνήσια ιδικά της. Κι εκείνα τα πτωχά, τα μακάρια, περιίπταντο
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 εις τα άνθη του παραδείσου, εν 

συντροφία με τ’ αγγελούδια τα εγχώρια εκεί.  

Εκείνος ουδέ λόγον της έκαμνε πλέον περί στεφανώματος. Κι αυτή δεν έλεγε πλέον τίποτε. 

Υπέφερεν εν σιωπή. Κι έπλυνε κι εσυγύριζεν όλον τον χρόνον. Την Μεγάλην Πέμπτην έβαπτε τ’ 

αυγά τα κόκκινα. Και τας καλάς ημέρας δεν είχε τόλμης πρόσωπον να υπάγη κι αυτή εις την 

εκκλησίαν. 

Μόνον το απόγευμα του Πάσχα, εις την ακολουθίαν της Αγάπης, κρυφά και δειλά εισείρπεν
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εις τον ναόν, διά ν’ ακούση το «Αναστάσεως ημέρα» μαζί με τις δούλες και τις παραμάνες.  

Αλλ’ Εκείνος, όστις ανέστη «ένεκα της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των 

πενήτων
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», όστις εδέχθη της αμαρτωλής τα μύρα και τα δάκρυα και του ληστού το Μνήσθητί μου, θα 

δεχθή και αυτής της πτωχής την μετάνοιαν, και θα της δώση χώρον και τόπον χλοερόν, και 

άνεσιν και αναψυχήν εις τη βασιλείαν Του την αιωνίαν. 

 

(1896) 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

α 

α.1. Να προσδιορίσετε την εποχή του χρόνου κατά την οποία διαδραματίζεται η ιστορία με 

αναφορές στο κείμενο. (10 μονάδες) 

α.2. Να σχολιάσετε τον τίτλο του διηγήματος σε σχέση με το περιεχόμενό του. (15 μονάδες) 

 

ΣΥΝΟΛΟ:25 ΜΟΝΑΔΕΣ 

  

 

β 

β.1. Να χαρακτηρίσετε τη Χριστίνα τη δασκάλα, κάνοντας αναφορές στο κείμενο. (10 μονάδες)  

β.2. Από τον καιρόν οπού είχεν ανάγκην από τας συστάσεις των κομματαρχών… Εκείνος είχε και 

άλλας ερωμένας. Κι εγέννα τέκνα με αυτάς.: Να σχολιάσετε το απόσπασμα λαμβάνοντας υπόψη σας 

τα κοινωνικά στερεότυπα στα οποία αναφέρεται. (15 μονάδες) 

 

ΣΥΝΟΛΟ:25 ΜΟΝΑΔΕΣ 

        

 

 

 

                                                           
4
 οστρακιά και ευλογιά: λοιμώδεις εξανθηματικές ασθένειες 

5
 περιίπταντο: πετούσαν.  

6
εισείρπεν: σερνόταν, έμπαινε κρυφά 

7
 πένης:ο φτωχός 


