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[…] Σήμερα όμως επερίμενα ένα σουβριάλι
1
. Ήτανε της πρωτοχρονιάς παραμονή και 

με πήρε μαζί του ο πατέρας στα μαγαζιά για να διαλέξω τα παιχνίδια μου. Δε μ’ άρεσε 

τίποτα. Οι πουλητάδες απελπισμένοι ξαναβάζουνε πίσω πάλι στη θέση τους τα πράματα 

που μου έδειξαν. Τι να τα κάνω εγώ … Τα ’ξερα όλα. Οι κούκλες όλες είχαν πάντα τα 

ίδια ματόφυλλα που παίζανε ανοιγοσφαλώντας, τα ξύλινα σπιτάκια απόξω γράφανε 

"Φαρμακείον", αλλά πού ήτανε λοιπόν τώρα τα φάρμακα κι ο φαρμακοποιός; ή 

γράφανε "Σιδηροδρομικός Σταθμός" κι άδικα θα περίμενες εσύ τα τρένα από την πόρτα 

τους να μπαινοβγούνε. "Δύσκολη, κύριε, η μικρή …" Και τότε εξέφευγε του πατέρα 

αγανάχτηση για τα χαϊδεμένα παιδιά που με το να ’χουνε απ’ όλα, δεν επιθυμούνε πια 

τίποτα. - Τόσα και τόσα σήμερα φτωχά που θα γιορτάσουνε με τίποτα τον άι - Βασίλη. 

Καθόλου εγώ δεν καταλάβαινα γιατί σήμερα να μην έχουν όλα τα παιδιά καινούρια 

παιχνίδια… Τάχατες, δεν είμαι κι εγώ, όσο κι εκείνα, πολύ δυστυχισμένη … Ό,τι δεν 

είχα, εκείνο πάντα ήθελα, κι αφού ό,τι ήθελα δεν είχα… 

Σήμερα θέλω λοιπόν ένα σουβριάλι. Να μην ξέρω αν είναι μεγάλο, αν είναι γυαλιστερό, 

να πάω στο σπίτι να το περιμένω όλη μέρα, έτσι - όχι, καλύτερο θα ήταν έτσι… να 

ιδρώνουν τα χέρια μου από την αγωνία, να περιμένω καρφωμένη ακούνητη δίπλα στο 

τζάμι του παραθυριού που βλέπει πέρα, απέναντι, μακριά, για να μη μου ξεφύγει ο 

άνθρωπος που θα ’ρχεται και θα το φέρνει, κι όλοι θα παραμερίζουνε να περνά, να το 

φέρνει, και ν’ ανεβαίνει τη σκάλα, ν’ ανοίγει την πόρτα της κάμαρας που κάθομαι και 

περιμένω και να μου το δίνει στα χέρια, ποτέ να μην είναι ακριβώς εκείνο που 

επερίμενα και τότε μόνο να το πιάνω μόνο για μια στιγμή κι αμέσως να το εγκαταλείπω 

χάμω, για να μην το ξαναγγίξω ποτέ πια. 

"Ετοίμασε τη μικρή να την πάρω μαζί μου", έλεγε η γιαγιά πολλές φορές. Είχα μια 

χαρά! Μου ’βαζε η νταντά τα ναυτικά με τα άσπρα σειρήτια και τις βαθιές 

καλοσιδερωμένες πιέτες γύρω που, όταν έστριβα το κορμί, ανοίγανε ψηλά ψηλά κι 

εφούσκωναν σαν τεντωμένη ομπρέλα. Τα βαριόμουνα εκείνα τα σκούρα ολόιδια μπλε 

φουστάνια πάντοτε το χειμώνα κι ολόιδια κάτασπρα το καλοκαίρι. Τ’ άλλα παιδιά 

φορούσανε χρωματιστά, ένα σωρό φιόγκους και κορδέλες και πράματα … Όλοι όμως 

λέγαν πως τα δικά μου ήτανε πάντα τα καλύτερα, αγορασμένα πάντα παραγγελιά απ’ 

τον "Παράδεισο των Παίδων" που δεν βρίσκονταν φαίνεται πολλοί να μπορούν να 

μπουν εκειμέσα. Πάλι δεν καταλάβαινα γιατί να ’μαι υπερήφανη έπρεπε δηλαδή, επειδή 

το φουστάνι μου ήταν αγορασμένο από κειμέσα, ενώ εγώ εκοίταζα πάντα με ζήλια τα 

κόκκινα της εγγονής της μαγέρισσας που ’ρχότανε την Κυριακή να πάρει το πακέτο με 

τα πράματα που της είχαν μαζέψει μες στη βδομάδα. Είχε και μαύρα γοβάκια που 
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πνευστό μουσικό όργανο,  σουραύλι 



γυάλιζαν. Γύριζα κι έβλεπα τότε τις εδικές μου μπότες κάτασπρες από γάντι πετσί και 

τις σιχαινόμουνα. Με παίρναν όμως στην άλλη κάμαρα και λέγανε, σιγά σιγά να μην 

ακούσει το κοριτσάκι, πως όλα τούτα που φορούσε ήτανε πρόστυχα
2
, κι εγώ δεν έκανε 

να τα βάλω. Τότε προσπάθησα πάρα πολύ θυμούμαι να τους εξηγήσω ότι εμένα μ’ 

αρέσανε εκείνα καλύτερα… Την εδικιά μου γνώμη ωστόσο δε φάνηκε ποτέ κανένας να 

την παίρνει στα σοβαρά.[…] 

  

 Εκδόσεις Κέδρος, 1988. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

α  
α1. Το κείμενο αποτελεί τον εσωτερικό μονόλογο ενός μικρού κοριτσιού, στον οποίο 

αποτυπώνονται φαντασιώσεις, επιθυμίες και εντυπώσεις από τον κόσμο των μεγάλων.  

Να επισημάνετε από μια αντίστοιχη φράση για το καθένα από τα τρία αυτά 

χαρακτηριστικά. (15 μονάδες) 

α2. Ήτανε της πρωτοχρονιάς παραμονή και με πήρε μαζί του ο πατέρας στα μαγαζιά… τα 

χαϊδεμένα παιδιά που με το να ’χουνε απ’ όλα, δεν επιθυμούνε πια τίποτα.: Να 

σχολιαστεί το απόσπασμα.(10 μονάδες) 

ΣΥΝΟΛΟ: 25 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

β  
β1. Ένα από τα χαρακτηριστικά του έργου της Μέλπως Αξιώτη είναι η χρήση λαϊκής -

προφορικής γλώσσας. Να βρείτε στο κείμενο πέντε (5) αντίστοιχα παραδείγματα (20 

μονάδες) και να σχολιάσετε τη λειτουργία τους. (5 μονάδες)  

ΣΥΝΟΛΟ: 25 ΜΟΝΑΔΕΣ 
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 πολύ μικρής αξίας και επομένως και πολύ κακής ποιότητας 


