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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ      

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ (1907-1979) 

 

Δίχως Θεό (απόσπασμα) 

 

Ως τις εφτάμιση η ώρα είχαν μαζευτεί κάμποσοι, η τραπεζαρία ποτέ δεν είχε ιδεί τόσον κόσμο. 

Τρισευτυχισμένη η Κλεοπάτρα, με τα μάγουλά της ανθισμένα, φτεροκοπούσε ανάμεσα στους 

καλεσμένους της. Ξεθαρρεμένη τώρα, λησμονώντας τα πρώτα δυσοίωνα σημάδια, έπαιζε με πολλή 

χάρη το ρόλο της ηρωίδας στη γιορτή, σερβίριζε, απαντούσε σε πειράγματα, ξεκαρδιζόταν. Η 

Ελπινίκη είχε βρει καιρό να την ορμηνέψει, την αμόλησε με το δίσκο στο χέρι, να μάθει. Και την 

έβλεπε τώρα, με μάτι μητρικό, να παίρνει το πρώτο της πέταγμα, να ξεδιπλώνει τ' αφράτα φτερά 

της οργκαντίνας1 της ανάμεσα στον γκρίζο αυτόν κόσμο, ένα τριανταφυλλένιο σύννεφο που το έχει 

συνεπάρει η πνοή της άνοιξης. 

Καμάρωνε την οργκαντίνα κι η Κική η μοδίστρα, που καθόταν στη γωνιά με την αδερφή της τη 

μικρή. Από τα χέρια της είχε βγει τ' ωραίο φουστάνι, τις κάλεσαν λοιπόν κι αυτές, να μη τους 

περάσει η ιδέα πως δεν τις καταδέχονται. Ήταν πολύ σεμνές, ζαρωμένες, δυο πλάσματα μαραμένα 

πρόωρα από την πίκρα της ζωής. Χάσανε την ανάσα τους όταν βρέθηκαν μέσα σε τόσον κόσμο. Η 

Ελπινίκη είχε διατάξει στο μεταξύ να βγάλουν τους μεζέδες με το ούζο, η συντροφιά τώρα 

ζεσταινόταν, ζωήρευε, λύνονταν οι αρμοί. Ο Παραδείσης, στιγμές-στιγμές, λυπόταν που δε 

μπορούσε να έχει κι αυτός εκεί τον Βλαγκή, το μοναδικό του φίλο. Όταν όμως το μάτι του έπεφτε 

στην Κλεοπάτρα, τη ζωντανή τούτην εικόνα της ευτυχίας, ένα πλατύ χαμόγελο του φώτιζε το 

πρόσωπο. Σχεδόν άρχιζε να νιώθει περηφάνεια που είχε την πρωτοβουλία να γίνει η αποψινή 

συγκέντρωση. 

- Και στους γάμους της! του ευχήθηκε με το ποτήρι στο χέρι η γυναίκα του Μπακιρμά. 

Ήταν μια γρηά ξερακιανή σα γεροντοκόρη, ξινισμένη κι επίσημη, που δεν άφηνε τον άντρα της 

να κάνει ρούπι, τον είχε κάτω από αδιάκοπη επίβλεψη μήπως φάει τίποτα που δεν κάνει, μήπως 

παραπιεί. Η αλήθεια είναι πως ο Μπακιρμάς είχε καταντήσει ερείπιο. Βουλιαγμένος στην 

πολυθρόνα του, με τα μάτια ρουφηγμένα, το κορμί καμπουριασμένο, ένα σακί κόκκαλα, δε 

διατηρούσε από την παλιά του αίγλη παρά μόνο τα κυματερά του, εξαίσια εκείνα ασημωτά μαλλιά. 

Οι κόρες του από την πρώτη γυναίκα είχαν παντρευτεί, τούτη εδώ ήταν η δεύτερη κυρία 

Μπακιρμά, στείρα και στεγνή, ένας ουδέτερος ψυχοπομπός2 που ήρθε λες να τον παραλάβει στην 

από δώθε όχθη. 

Το συγγενολόι, μονάχα ο Μαρικόπουλος το αντιπροσώπευε. Ο Παραδείσης τον είχε θυμηθεί, 

πήγε δυο μέρες πριν και τον βρήκε στο καφενείο κει κάτω του Κολωνού, όπου τον είχε 

πρωτοψαρέψει τρία χρόνια πριν για το οικογενειακό συμβούλιο. Δεν προσέθετε πολύ στη 

συντροφιά ο φουκαράκος, ήταν λιγομίλητος, χαμογελούσε όμως αδιάκοπα, διαχυτικά, σ' όλο τον 

κόσμο. Ευχάριστο γεροντάκι, καλόβολο κι αναλλοίωτο, σα διατηρημένο στη σαλαμούρα. Το 

τσακιστό του σκληρό κολάρο έβαζε μια πινελιά παλαιικής αξιοπρέπειας στη συντροφιά. Του 

δώσανε τιμητική θέση, στον καναπέ, κι όλοι του φέρνονταν με ξεχωριστή ευλάβεια. 

- Ποιος είν' αυτός; είχαν ρωτήσει χαμηλόφωνα ο ένας τον άλλον στην αρχή. 

- Ένας συγγενής της μικρής, θειος της, παλιός αριστοκράτης. 

- Αμ φαίνεται! 

Το μυστικό είχε κυκλοφορήσει πετώντας από στόμα σ’ αυτί, έγινε ένα είδος σύνθημα. Με 

σιωπηρή συμφωνία, τον είχαν παραδεχτεί για πρόεδρο της συντροφιάς. Όλοι πια το ήξεραν, εξόν 

από τον ίδιο. Άλλωστε ήταν τρισευτυχισμένος, έπινε ρυθμικά, ασταμάτητα, χαμογελούσε μακάρια. 

Ο Μπιθαράς, ιδιαίτερα ευαίσθητος στον καλό κόσμο, ήρθε να του κάνει συντροφιά, κάθησε κοντά 

                                                 
1 είδος λεπτού υφάσματος 
2 αυτός που συνοδεύει τις ψυχές των νεκρών (επίθετο του θεού Ερμή και του Χάρωνα) 



  

 

του και βάλθηκε να του λέει εμπιστευτικά, για ώρες, άγνωστο τι, άρρητα-αθέμιτα. 

«Το μόνο που λείπει είναι η νεολαία», είπε μέσα του ο Παραδείσης ρίχνοντας γύρω μια ματιά. 

Ήταν μια ανακάλυψη που την έκανε μόλις τώρα. Τίποτα φυσικότερο, τις προσκλήσεις τις είχε 

αναλάβει ο ίδιος· η Ελπινίκη δεν ανακατεύτηκε σ' αυτά, η Κλεοπάτρα μονάχα δυο γειτονοπούλες 

είχε φέρει, φιλενάδες της. [..] 

Η Ελπινίκη, που δε ρίζωνε σε καρέκλα, αεικίνητη, με το μάτι άγρυπνο, μέτρησε τη συντροφιά: 

Δεκαπέντε. Είχαν υπολογίσει είκοσι με εικοσιπέντε πρόσωπα, κάποιοι έλειπαν ακόμα. Ας μη 

βάλουν λοιπόν ακόμα το τραπέζι, η ώρα άλλωστε είναι μόλις οχτώ. 

1950 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α 

α1. Να αναφέρετε τα πρόσωπα που κατονομάζονται στις πρώτες δύο παραγράφους του 

αποσπάσματος. (10 μονάδες) 

α2. Να εντοπίσετε στο απόσπασμα εκείνα τα πρόσωπα που φαίνονται να μην ταιριάζουν με τη 

γιορτινή ατμόσφαιρα. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο. (15 μονάδες) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ: 25 

 

β 

β1. Στην πρώτη παράγραφο του αποσπάσματος ο Τερζάκης μέσα από μια ποικιλία εκφραστικών 

μέσων (εικόνων, μεταφορών, προσωποποιήσεων κ.ά.) περιγράφει την Κλεοπάτρα. Να εντοπίσετε 

τρία (3) εκφραστικά μέσα (9 μονάδες) και να τα συσχετίσετε με την ψυχική διάθεση της ηρωίδας. 

(6 μονάδες) 

    β2. Το Δίχως Θεό διαδραματίζεται στη Αθήνα, στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Να εντοπίσετε 

στο απόσπασμα δύο (2) στοιχεία που αναφέρονται στην αστική ζωή. (μονάδες 10) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ: 25 

 


