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ΤΟΜΟΣ 1 
Γ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & Π. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

 
  Ἡ Μετανάστις 

1, 17 
Ἐν μέρει τινὶ τῆς ὁδοῦ ὑπερμέτρως στενῷ ἠκούσθησαν ᾄσματα καὶ βλασφημίαι. 
Ὑπόγειόν τι καπηλεῖον ἦτο ἀνοικτόν. Μέθυσοι ἐξήρχοντο ἐξ αὐτοῦ ἐνηγκαλισμένοι 
καὶ κλονούμενοι. Παρατηρήσαντες τοὺς δύο νυκτερινοὺς διαβάτας ἐστάθησαν. 
― Μπά! τί εἶν᾽ αὐτὰ τὰ ψάρια ὁποὺ μᾶς ἔρχονται, Γίλλη; εἶπεν ὁ εἷς τῶν μεθύσων. 
[Μεταφορικά] 

1, 22 
Πλὴν τῆς φιλίας ἔτρεφε πρὸς αὐτὸν βαθεῖαν εὐγνωμοσύνην […]. 

1, 22 
Ἀλλ' ὁ Ζέννος τὸν εἶχε προλάβει καὶ ἤρχετο ἤδη κομίζων ἄρτον καὶ δύο τρυβλία 
κρέατος βραστοῦ. 

1, 25 
Ὤ, συγχώρησέ με, κυρά μου, συγχώρησέ με, Μαρίνα μου, ἐγὼ ἔφαγα τὸ ψωμί σας 
[…]. 

1, 30 
Ἀπὸ χθὲς δὲν ἔφαγε τίποτε. Ἔχει σκοπὸν νὰ περάσῃ ὅλην τὴν ἡμέραν νηστική; 
Παρακίνησέ την νὰ φάγῃ. 

1, 35 
Τὴν δυστυχῆ, τοῦ τὴν ἔφαγε τὸ χῶμα, εἰς τὸ ἄνθος τῆς νεότητός της. 

1, 42 
Ἐλπίζω, σὰν μὲ καταπιῇ [η γη], τὴν χάρη νὰ μὲ κάμῃ, 
ὀγλήγορα τὴν σάρκα μου νὰ λυώσῃ, νὰ χωνέψῃ. 

1, 43 
Ἐπεινῶμεν καὶ ἡ μήτηρ μου δὲν εἶχέ τι νὰ μᾶς δώσῃ νὰ φάγωμεν.Τότε μᾶς ἠπείλησεν 
ὅτι θὰ μᾶς ἄφηνεν εἰς τὴν ἐρημίαν μόνους νὰ μᾶς φάγωσι τὰ φαντάσματα, καὶ 
τοιουτοτρόπως «ἐλουφάξαμεν» [σιωπώ, «μαζεύομαι» χωρίς να μιλώ] καὶ δὲν 
ἐκλαίομεν πλέον. 

1, 45 
Τί κρῖμα ὁποὺ εἶναι περασμένη ἡ ὥρα, καὶ δὲν ἔχω φωτιὰν νὰ τηγανίσω ὀλίγα αὐγά. 

1, 57 
Ἂν εἶναι αὐτὸ μή μοι τὸ κρύπτῃς. Σοὶ ὁρκίζομαι εἰς τὸ γάλα ὁποὺ σ' ἀνέθρεψα […]. 

1, 72 
Καὶ ἔκρουσε τὴν φιάλην διὰ τοῦ ποτηρίου. Ὁ κάπηλος ἔφερε καὶ ἄλλον οἶνον. 

1, 74 
Ἀλλ' ὁ κύριος Ρίζος δὲν τὴν χωνεύει.  

1, 82 
Εἶναι ἀληθὲς ὅτι ὁ Ζέννος εἶχε πίει οἶνον τὴν ἑσπέραν ἐκείνην. 

1, 109 
ἔφαγα τὸν κόσμον νὰ σᾶς ἀναζητῶ. 

1, 110 
Ἐν τῷ παρακειμένῳ θαλάμῳ ἡ κυρία Μαρκώνη παρεσκεύαζε τὸν καφέν, τὴν 
μαστίχην καὶ τὸ ὕδωρ πρὸς δεξίωσιν τοῦ Ζέννου. 

1, 118 
ὁ καθεὶς ἀπὸ σᾶς ἀξίζει διὰ δέκα μεθύσους τῆς ρακῆς. 
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Οἱ Ἔμποροι τῶν ἐθνῶν  
1, 138 

ἔτρεφε βαθεῖαν στοργὴν πρὸς τὴν ὡραίαν νῆσον, ἐν ᾗ εἶδε τὸ φῶς. 
1, 146 

Ὤ, εἰς τὴν ἀνάμνησιν τῆς μάχης […] τὸ αἷμά του ἀναβαίνει ὡς οἶνος εἰς τὴν 
κεφαλήν μου καὶ μὲ μεθύσκει, ἀρχηγέ! 

1, 147 
τὸν ἔφαγε τὸ μεγάλο σκυλόψαρον. [Μεταφορικά] 

1, 148 
Ἔπινε διὰ πέντε διαβόλους, διὰ δέκα διαβόλους. Ἕως τώρα εἶναι μεθυσμένος, καὶ 
ὅταν τὸν ἔρριψεν ὁ αὐθέντης ἐκεῖ κάτω, θὰ ἐπίστευσεν ὅτι ἡ θάλασσα εἶναι ρακί. 

1, 168 
Ρίψε τοῦτο εἰς τὸν οἶνόν των· κα ὶ ὅταν τὴν [κόνιν εντομοφθόρον] πίωσι, θὰ 
κοιμηθῶσι τόσον καλῶς, ὥστε δὲν ἔχουσι νὰ φοβηθῶσι πλέον οὔτε κώνωπας, οὔτε 
κορέους. 

1, 171 
Ὁ Μαῦρος κατέβη καὶ παρέθηκεν ὄψα τινά. 
―  Φέρε τὸν καλὸν οἶνον, Μιρχάν, εἶπεν ὁ Σανοῦτος. Ἡ κυρία καὶ ὁ κύριος οὗτος μὲ 
τιμῶσι διττῶς τὴν ἑσπέραν ταύτην καὶ ὡς εὐεργέται καὶ ὡς φίλοι. 
Ὁ Μαῦρος ἀνέβη καὶ κατέβη ἔτι δὶς ἢ τρὶς φέρων ποτὰ καὶ ἐδέσματα. 
Ὁ Μούχρας ἔφαγε μετ᾽ ὀρέξεως ἐκ τῶν ὄψων. 
Ἡ Αὐγούστα μόλις ἤγγισεν εἰς αὐτά. 
―  Πίετε ἐκ τοῦ οἴνου τούτου, ἀρχηγέ, εἶπεν ὁ Βενετός, κερνῶν οἶνον εἰς τὰ 
ποτήρια. Τίς ἠξεύρει ἂν θὰ ἐνταμωθῶμέν πάλιν; Εἶναι πεπρωμένον οἱ δύο ἐξ ἡμῶν 
νὰ χωρισθῶσι τὴν νύκτα ταύτην ἀπὸ τοῦ ἑνός. 
Ὁ Μούχρας πολὺ ἀπεῖχε τοῦ νὰ ὑποπτεύσῃ τὴν τρομερὰν καὶ διφορουμένην ὡς 
δίκοπον μάχαιραν δι᾽ αὐτὸν ἔννοιαν τῶν λέξεων τούτων. Ἔπιον οἶνον καὶ τῷ ἐφάνη 
ἐξαίρετος. 
―  Πίετε εἰς τὸ κατευόδιόν μας, ἀρχηγέ, εἶπεν ὁ Βενετός, κερνῶν ἐκ νέου· τίς 
ἠξεύρει πόσον μακρὰν θὰ ὑπάγωμεν. 
―  Πίνω εἰς τὸ κατευόδιόν σας, ξένε μου, ἔκραξεν ὁ Μούχρας· ἐνόει δὲ βεβαίως διὰ 
τοῦ πληθυντικοῦ τὸν Σανοῦτον καὶ τοὺς ναύτας του. 
Ὁ οἶνος ἦτο τῷ ὄντι γενναῖος. 

1, 172 
Δὶς εἶπε πρὸς τὸν σύζυγόν της διὰ τῆς χειρὸς καὶ διὰ τοῦ ἀγκῶνός της, ὡς καὶ διὰ τοῦ 
νεύματος, ὅτι ἐπεθύμει νὰ μὴν τὸν βλέπῃ πίνοντα οἶνον. 

1, 188 
Ὁ οἶνος τῆς Κύπρου εἶναι κεφαλοκρούστης. 

1, 192 
Ἢ νὰ μὲ φάγῃ ἢ νὰ πίω ἐγὼ τὸ αἷμά του καὶ ν᾽ ἀποθάνω. 

1, 198 
Ἀλλὰ προτιμῶ τὸ κρασολουτρὸν τῆς Κοκκινοῦς. 

1, 199 
-Πίε, φίλε μου Μορώζη, ἀπὸ τὴν πλόσκαν, εἶπε. Μοῦ ἐπερίσσευσε προχθὲς τοῦτο τὸ 
κρασί. 

1, 200 
Ἀλλὰ νὰ γίνῃ τις πάλιν χειρότερος καὶ ἀπὸ τὸ σκυλόψαρον! Νὰ φάγῃ τὸν φίλον του! 

1, 201,310 
μὲ πενῆντα φλωρία ἠμποροῦσα νὰ ἀποκτήσω καὶ ἐγὼ μίαν τράταν, νὰ ζήσω ὡς 
ἄνθρωπος, καὶ νὰ τὴν γλυτώσω ἀπὸ τοὺς ὄνυχας τῆς κυρᾶς Κοκκινοῦς, ἡ ὁποία 
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καταπίνει εἰς τὸν πάτον τοῦ βαρελιοῦ της ὅλους τοὺς κόπους μου […]. Ἡ γραῖα 
Κοκκινοὺ τοῦ εἶχε καταφάγει τὰ δύο τρίτα τῶν κερδῶν του. 

1, 202 
ἐπὶ τῆς θαλάσσης, ἥτις εἶχε πρὸ μικροῦ καταπίει ἓν πτῶμα. 

1, 202 
Καὶ ἂν τὸ φάγωσιν αἱ φῶκαι; 

1, 207 
Παρέθηκαν τὰ ἐδέσματα. Οἱ θεράποντες εἰσήρχοντο καὶ ἐξήρχοντο κομίζοντες 
παροψίδας καὶ φιάλας. 
Ἡ Κλαιλία, ἡ Ὀλυμπία (ἡ γνωστὴ ἤδη ἡμῖν, ἦτο παροῦσα καὶ αὐτή), ἡ Φορτούνα, ἡ 
Πρόνοια, ἡ Ἑστία, ἡ Προυδεντία καὶ ὅλον ἐκεῖνο τὸ σμῆνος τῶν σφηκῶν ἡμιλλῶντο 
τίς πρώτη νὰ προπίῃ ὑπὲρ τοῦ οἰκοδεσπότου. 
―  Πίνω ὑπὲρ τοῦ αἰσίου τῆς ἐκστρατείας σου, φίλτατε κόμη. 
―  Πίνω ὑπὲρ τῶν ὡραίων σου ὀφθαλμῶν, κόμη. 
―  Πίνω ὑπὲρ τῆς λοφιᾶς τοῦ πολεμικοῦ σου κράνους, Μᾶρκε. 
―  Πίνω ὑπὲρ τοῦ ἀνδρείου σου μύστακος, φίλε μου! 
―  Καὶ ἐγὼ πίνω διὰ τὸ λευκὸν μεσοφούστανόν σου, φιλτάτη μου. 
Ἀδύνατον νὰ μεταγραφῇ ἐνταῦθα πᾶσα ἡ φλυαρία ἐκείνης τῆς νυκτός. Ἀρκεῖ νὰ εἴπω 
ὅτι τὰ ὄψα ἦσαν ἐκλεκτά, τὰ δὲ καρυκεύματα ἐγαργάλιζον τὸν λάρυγγα, καὶ ὅτι ὁ 
οἶνος κατέκλυσεν ἐπὶ τέλους πάσας τὰς κεφαλὰς ἐκείνας.   

1, 210 
[Ἦτο πτῶμα ἀνθρώπου δύσμορφον, ἀγνώριστον καὶ σεσηπός...] εἶχεν ἐξαχθῆ ἐκ τῆς 
θαλάσσης καὶ εἶχε καταβρωθῆ ἐν μέρει ὑπὸ τῶν ἰχθύων. 

1, 216 
Ὁ Μαῦρος […] ἐζήτει νὰ φάγῃ τὰ χείλη του μὲ τοὺς ὀδόντας. 

1, 219 
ἔτρεφεν ἀποστροφὴν 

1, 224 
φέρε νὰ μοῦ ἀλλάξῃς τὰς πληγὰς καὶ ἑτοίμασε ζωμόν τινα νὰ προγευματίσωμεν. […] 
―  Οἶνον! Οἶνον! Φέρε οἶνον, γραῖα, εἶπεν ὁ τραυματίας. 

1, 227 
Τὰ μυστικά, ἅτινα κρύπτουσιν οἱ ἁμαρτωλοὶ κατὰ τὴν ἐξομολόγησιν, τοὺς 
τρώγουσι ζῶντας, καθὼς οἱ σκώληκες θὰ μᾶς φάγωσι νεκρούς. 

1, 228 
Ἀγαπῶ ἐκεῖνον, ὅστις κατέστρεψε τὴν οἰκιακήν μου εὐδαιμονίαν καὶ κατεσπάραξε 
τὴν καρδίαν τοῦ συζύγου μου […]. 

1, 237 
Ἦτο ὡς σταθμός τις εἰς τὰ πρόθυρα τῆς Κολάσεως, ἐφ᾽ οὗ ἵστατο στιγμιαίως ἵνα 
ἀναπολήσῃ διὰ τελευταίαν φορὰν τὸν ἡδονικὸν ἐκεῖνον καρπὸν τῆς γνώσεως, οὗ 
ὁ χυμὸς εἶχε μείνει εἰς τὸν φάρυγγα αὐτῆς οὗ ὁ χυμὸς εἶχε μείνει εἰς τὸν φάρυγγα 
αὐτῆς […]. 

1, 245 
Τὴν ἐπότισε τὸ ποτήριον τῆς πόρνης, ὡς λέγει ἡ Ἀποκάλυψις. 

1, 249 
Προτιμᾶτε τοὺς φαρμακεῖς, τοὺς παρασκευάζοντας ὑμῖν πρὸς σιτισμὸν τὰς ἰδίας 
ὑμῶν κακίας, τὰ ἴδια ὑμῶν πάθη κεκοσμημένα; 

1, 254 
―  Μὰ τὴν πίστιν μου, δὲν εἶδα ἄλλον ἐπιβάτην, εἰμὴ μίαν καλογραῖαν, ἀπήντησεν ὁ 
ἄνθρωπος, συγκινηθεὶς ἐκ τῆς ἐλευθεριότητος τοῦ Μηνᾶ. Καὶ ὁποία καλογραῖα! 
Ὡραῖον πρόσωπον, σᾶς ὁρκίζομαι, αὐθέντα. Δὲν εἶναι ἁμαρτία, ὅλα τὰ ὡραῖα 
φροῦτα νὰ πέφτουν εἰς τὸ στόμα αὐτῶν τῶν μαύρων τῶν καλογέρων! 



6 
 

1, 255 
τὸν γνωρίζω, ἔφαγα τὸ ψωμί του. 

1, 258 
― Ἀλλὰ δὲν θὰ γευματίσῃς, Μηνᾶ; 
―  Γευματίζω, κύριέ μου, καὶ μάλιστα μὲ πολλὴν ὄρεξιν, εἶπεν ὁ Μηνᾶς. Ἀλλὰ δὲν 
θὰ μὲ συντροφεύσῃς; 
―Ἐγὼ δὲν ἔχω ὄρεξιν. Θὰ περιπατῶ σιμὰ εἰς τὸν αἰγιαλὸν νὰ σὲ περιμένω. 
―  Μήπως βιάζεσαι, κύριέ μου; Μὴ φοβεῖσαι, ἔχομεν καιρὸν νὰ προφθάσωμεν τὸ 
ἄλλο πλοῖον· δὲν θὰ μᾶς φύγῃ. 
―  Δὲν βιάζομαι, ὄχι· ἠξεύρω ὅτι προφθάνομεν. 
―Ἂν φοβῆσαι μήπως μᾶς φύγῃ, δὲν γευματίζω οὐδ᾽ ἐγώ, καὶ ἐπιβιβαζόμεθα 
εὐθύς. 
―Ὄχι, φάγε, Μηνᾶ, φάγε. 
―  Δὲν τρώγω, ἂν δὲν μὲ συντροφεύσῃς, κύριέ μου. 
Ὁ Ἰωάννης ἐνέδωκε καὶ ἐκάθισεν ἐπί τινος σκαμνίου παρά τινα ραιβοσκελῆ 
τράπεζαν· ὁ δὲ Μηνᾶς παρὰ τὴν ἀντίθετον πλευρὰν τῆς αὐτῆς τραπέζης. 
―  Δός μας λοιπὸν τίποτε, καὶ κάμε γρήγορα, εἶπεν ὁ Βένδίκης πρὸς τὸν κάπηλον. 
Οὗτος δέ, μετὰ δυσκολίας προσπαθῶν νὰ συστείλῃ καὶ κρύψῃ τὴν χαράν του διὰ τὴν 
ἀποζημίωσιν, ἣν ἔμελλε νὰ καρπωθῇ ἐκ τῆς εἰς τὸ γεῦμα συγκαταβάσεως τῶν δύο 
διαβατικῶν ξένων, ἔσπευσε νὰ παραθέσῃ ἐχίνους, ὄστρεα καὶ ἰχθῦς ὀπτούς, 
ἔδεσμα λίαν προσφιλὲς εἰς τὸν Μηνᾶν, φαγόντα μετ᾽ ἀπληστίας μετριαζομένης ἐκ 
τῆς αἰδοῦς τῆς πρὸς τὸν σύντροφόν του. 
Ὅσον διὰ τὸν Βενδίκην μόλις ἤγγισεν ὀλίγον τι καὶ ἡτοιμάζοντο ν᾽ ἀναχωρήσωσι. 
Περί τινα μεγαλυτέραν τράπεζαν κειμένην παρὰ τὴν ἑτέραν τοῦ καπηλείου γωνίαν 
εἶχον καθίσει πέντε ἢ ἓξ ἁλιεῖς καὶ λεμβοῦχοι, οἵτινες ὠσφραίνοντο καὶ ἐρρόφων 
ὄστρεα καὶ ἐχίνους καὶ ἔπινον οἶνον. 

1, 262 
Οἱ ἓξ ἢ ἑπτὰ ἁλιεῖς, οἵτινες εἶχον καταφάγει πάντα τὰ ὄστρεα, καὶ πίει ποτήριά 
τινα οἴνου […]. 

1, 273 
Φρονῶ δὲ ὅτι ἡ καλὴ μνήμη ὀφείλει νὰ εἶναι καλὸν χωνευτήριον, ὡς ὁ στόμαχος, 
ὅστις δέχεται παντοῖα ἐδέσματα, χωρὶς νὰ ἐνθυμῆται τὰ εἴδη αὐτῶν. 

1, 301 
Ὑπῆρχε πρὸς τούτοις ἐν αὐτῇ εἷς Πατριάρχης ὀρθόδοξος, ἕτερος ἡμιορθόδοξος καὶ 
ἡμιλατῖνος, ἕτερος καθαρῶς παπιστής, καὶ τέταρτος ἐκ Βενετίας διοριζόμενος […]. 
Ὥστε οἱ τέσσαρες οὗτοι ἀρχιποίμενες ἤρκουν ἵνα ποιμαίνωσιν οὐχὶ μόνον τὰ 
πρόβατα καὶ τὰ ἐρίφια, ἀλλὰ καὶ τὰς ὄρνιθας καὶ τὰς χῆνας προσέτι. Φαίνεται δὲ ὅτι 
ἐτρέφοντο κατὰ τὸν χρόνον ἐκεῖνον ἐν τῇ πόλει τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου τὰ 
τέσσαρα ταῦτα εἴδη τῶν ζῴων. 

1, 309 
Ἐν προκεχωρηκυίᾳ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἀνευρίσκομεν τὸν Μαῦρον ἔν τινι πλησίον τῆς 
παραλίας καπηλείῳ ἐν συντροφίᾳ μετὰ τοῦ καλοῦ φίλου ἡμῶν Σκιάχτη, ὃν πρὸ 
τοσούτου χρόνου δὲν συνηντήσαμεν. Ὁ Μαῦρος παρήγγειλεν τέσσαρας φιάλας 
οἴνου εἰς τὸν κάπηλον, ὅστις ἀφοῦ ἐπὶ ἑπτὰ ἔτη ἠναγκάζετο νὰ νηστεύῃ δὶς τῆς 
ἡμέρας, ἐλλείψει θαμώνων, δὲν ἠδύνατο δὲ νὰ μεταχειρισθῇ οὐδὲ ὡς ὄξος τὸν 
οἶνον ὃν δὲν ἐπώλει, ὡς μὴ ἔχων ὄψον τι ἵνα τὸ ἀρτύσῃ δι᾽ αὐτοῦ, εὗρε τέλος τὴν 
τύχην του ἕνεκα τῆς ἐπιστρατείας τῶν Βενετῶν, διότι οὗτοι ἐφαίνοντο πολὺ 
διψασμένοι, καὶ εἰς εἴκοσιν ἡμέρας ἔκαμε τοσαύτην οἴνου κατανάλωσιν, ὅσην δὲν 
ἠδύνατο νὰ κάμῃ εἰς εἴκοσιν ἔτη. 

1, 314 
Ἐκέρασεν εἰς τὰ δύο ποτήρια οἶνον. 
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― Πίετε, φίλε Μαῦρε, εἶπεν· ἡ ἀφεντιά σας καὶ ἐγὼ πρέπει νὰ πίνωμεν. […] Καὶ 
ἐκένωσεν ἀπνευστὶ τὸ ποτήριον.  
― Ἡμεῖς οἱ δύο γνωριζόμεθα. Εἴμεθα φίλοι. Ὑποθέσατε διὰ μίαν στιγμήν. Ἔρχεται 
ἕνας τρίτος, ἕνας ἄλλος διάβολος, καὶ μοῦ λέγει, ἐπάνω εἰς τὸ κρασὶ ἐνῷ πίνομεν, 
μοῦ λέγει… καὶ ἡ Κοκκινοὺ δὲν ἐχωράτευε, μᾶς ἔτρωγεν ὅλους ὡς τὸ κόκκαλον, ἡ 
στρίγλα. Δι᾽ αὐτὴν ἐδούλευα τόσον καιρόν. […]Καὶ ὅσα ἔπαιρνα, τὰ ἔπινα. 
Ἔβλεπα ὅτι ἐγὼ ἔπινα τὸ κρασὶ τῆς Κοκκινοῦς, καὶ ἡ Κοκκινοὺ μ᾽ ἔπινεν, ἐμὲ 
τὸν ἴδιον. […] Δὲν σοῦ λέγω, ἀπὸ καμμίαν φορὰν μοῦ ἤρχετο μυῖγα εἰς τὸ κεφάλι καὶ 
ἔλεγα μόνος μου, ἐγὼ ὁ Σκιάχτης, εἰς τὸν ἴδιον Σκιάχτην, ἔλεγα· Βρὲ σύ, Σκιάχτη, 
ἐσὺ δὲν ἠξεύρεις, καημένε, τὸ κάμωμά σου. Τί δουλεύεις τάχα; Ἠξεύρεις διατί 
δουλεύεις; Ἀφοῦ τὰ πίνεις ὅλα, καὶ μπαίνεις καὶ μέσα. Ὄχι μέσα εἰς τὸ βαρέλι, 
ἀλλὰ μέσα εἰς τὸ συρτάρι τῆς γραίας Κοκκινοῦς. […] Καλύτερον εἶναι νὰ εἶναι 
κανεὶς αἰώνια μεθυσμένος, διὰ νὰ μὴν ἔχῃ καιρὸν νὰ σκέπτηται τίποτε μὲ τὸν 
ἑαυτόν του. 

1, 315 
Καὶ ὁ Μορώζης ἔπινε μέσα εἰς τὴν βάρκαν, καὶ ἐτραγουδοῦσε. 

1, 315-316 
Δὲν ἤξευρα τί ἔκαμνα, ἤμουν καὶ μεθυσμένος, ἀλλ' εἶχον πολὺ πλειότερον τὴν μέθην 
τοῦ πεπρωμένου παρὰ τὴν μέθην τοῦ οἴνου. 

1, 316 
Καὶ ὁ Σκιάχτης ἔχυσεν οἶνον εἰς τὸ ποτήριον καὶ ἔπιεν, ἵνα βρέξῃ τὸν λάρυγγά του. 
Εἶχε δὲ δίκαιον ἵνα κάμῃ τοῦτο, διότι πάντες οἱ ρήτορες, ὡς γνωστόν, χρῄζουσι 
ποτοῦ τινος ὅπως ὑγραίνωσι τὸ στόμα καὶ μὴ στειρεύῃ ὁ σίελος. 

1, 321 
«Ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ 
ἀνύδρῳ». 

1, 324  
―  Πήγαινε. Θ᾽ ἀναβῶ εἰς τὸ ὑπερῷον τοῦ μοναστηρίου καὶ θ᾽ ἀνοίξω τὸ παράθυρον. 
Θὰ ἴδω ἂν θὰ κάμῃς μεγάλην φωτιάν. 
―  Θὰ κάμω τόσην, ὥστε νὰ ψηθοῦν ὅλα τὰ ψάρια, καὶ νὰ βράσῃ ἡ θάλασσα, 
εἶπεν ὁ Μαῦρος. 

1, 334 
Οὗτος διηγήθη πρὸς τὸν Ἰωάννην Βενδίκην ὅτι νύκτα τινά, ἐνῷ ἐκοιμᾶτο ἐν τῷ 
κελλίῳ του, εἶδε παράδοξον ὀπτασίαν. […] Αἴφνης ἐπὶ τοῦ ἐνώπιόν του τοίχου, ἐφ᾽ 
οὗ ἦτο ἐζωγραφημένος ὁ ᾍδης, ἐν μορφῇ ἀδηφάγου θηρίου καταβιβρώσκοντος 
τὰς εἰς τὸ ἀνοικτὸν στόμα του ριπτομένας ἁμαρτωλοὺς ψυχάς, βλέπει ὅτι τοῦ 
θηρίου ἡ μορφὴ μετεβλήθη ἐξαίφνης, ἔγινεν ἄνθρωπος, ἔχων ὄψιν ὡραίας ἀλλὰ 
κολασμένης γυναικός, ἧς οἱ χαρακτῆρες ὡμοίαζον ἐκπληκτικῶς μὲ τὴν ἀδελφὴν 
Ἀγάπην. Τὸ στόμα ἐκεῖνο, ὅπερ ἀπέβαλε πᾶν τὸ εἰδεχθὲς καὶ θηριῶδες καὶ ἔγινεν 
ὡραῖον στόμα νέας γυναικός, ἔπαυσε πλέον νὰ ἀδηφαγῇ, δὲν κατεβρόχθιζεν 
ἁμαρτωλοὺς πλέον, ἀλλὰ τοὐναντίον ἐξήμει, ἐξήμει ἀδιαλείπτως. Καὶ δὲν ἐξήμει 
ἀνθρώπους, ἀλλὰ (καὶ τοῦτο ἐξέπληξε τὸν Νεεμίαν, κατανοήσαντα μετὰ τρόμου ὅτι 
ἐν τῷ ᾍδη οἱ ἁμαρτωλοὶ μεταμορφοῦνται εἰς δαίμονας) ἀλλ᾽ ἐξήμει δαίμονας. 
 

Ἡ Γυφτοπούλα  
1, 354 

Ἀποφασίσας οὕτως, ἐδείπνησε μὲ τὸν ὑπολειπόμενον κρίθινον ἄρτον, καὶ ἔπιε 
δροσερὸν ὕδωρ. 
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1, 365 
Ὁ μπάρμπα Κατούνας ὁ οἰνοπώλης δὲν ἦτο δύσκολος ἄνθρωπος, καὶ ἐδέχετο πάσης 
τάξεως πελάτας εἰς τὸ καπηλεῖόν του, ἤρκει νὰ ἦσαν οἰνοπόται. Κατὰ τὴν παροῦσαν 
στιγμὴν δύο μόνον θαμῶνες ὑπῆρχον ἐν τῷ παραπήγματι, καὶ ἔπινον καθήμενοι 
παρὰ τράπεζαν. Ὁ Κατούνας ὄρθιος, μὲ τὴν ποδιὰν κρεμαμένην ἐκ τῆς ὀσφύος, 
περιέμενε, πρὶν ἢ ἀποκοιμηθῇ, νὰ κενώσωσι τὰ ποτήρια οἱ δύο πόται, ἵνα 
παραγγείλωσι καὶ ἄλλον οἶνον. Οἱ δύο οὗτοι ἡλιοκαεῖς ἄνθρωποι συνδιελέγοντο 
σιγά, ἐνῷ ἔπινον. 

1, 365-366 
―Ἐνόμισα ὅτι εἴχετε σώσει τὸ κρασί, ἐμορμύρισεν ὁ Κατούνας. 
― Φέρε μίαν φιάλην, ἀνόητε, διὰ νὰ μὴν εὑρίσκῃς πρόφασιν νὰ ἔρχεσαι κάθε 
λίγο.[...] 
Ἐξεκένωσε δὲ ὁ Σκούντας τὸν οἶνον ἀπνευστί. Ὁ Τρανταχτὴς μόνον ὀλίγον ἔπιε. 

1, 382-383 
― Γυφτοπούλα, εἶπεν ἄλλη τῶν γυναικῶν […]. Ἀληθεύει, ὅτι ἐσεῖς, ἡ φυλή σας, 
τρώγετε ἀνθρώπινον κρέας; 

1, 385-386 
―Ἀνοίξατε τὴν πορτίτσα σας εἰς τὴν φτωχήν, τὴν ἄμοιρην, τὴν ἔρημην γρίτσα. […] 
Δὲν ἔχω ψωμάκι, δὲν ἔχω λαδάκι, δὲν ἔχω φαγάκι. 
Ἂν ἡ οἰκοδέσποινα ἐκάμπτετο εὐθὺς καὶ ἤνοιγε τὸ ἓν θυρόφυλλον, ἡ γραῖα ἐστήριζε 
τὸν ὕβον της ὡς μοχλὸν ἐπ᾽ αὐτοῦ, μετεχειρίζετο ὡς ἀντηρίδα τὴν βακτηρίαν της καὶ 
εἰσεχώρει εἰς τὴν οἰκίαν. Τούτου κατορθουμένου, μετέβαινε καὶ ἐγκαθιδρύετο παρὰ 
τὴν ἑστίαν, μεθ᾽ ὅλους τοὺς μορφασμοὺς τῆς οἰκοδεσποίνης. Τότε αὕτη τῇ ἔδιδε 
τεμάχιον ἄρτου. 
― Τί νὰ τὸ κάμω ψωμὶ μοναχό; ἔγρυζεν ἡ γραῖα. Δῶσέ μου καὶ ὀλίγο τυράκι, δυὸ 
ἐλίτσες ἢ ἄλλο τίποτα. 
Ἡ οἰκοδέσποινα τῇ ἔδιδε τότε ὅ,τι εὑρίσκετο εἰς τὸ ἑρμάριον. 
― Νά ᾽χῃς τὴν εὐχίτσα μου, ἔλεγεν ἡ Ἑφταλουτρού. Δῶσέ μου καὶ λίγο λαδάκι, ν᾽ 
ἀνάψω τὸ καντήλι. 
Καὶ ἀνέσυρεν ἐκ τοῦ θυλάκου, ὃν εἶχεν εἰς τὴν ἐσθῆτά της, εἰς βάθος τριῶν 
σπιθαμῶν, μικρὰν φιάλην, καὶ τὴν ἐπαρουσίαζε πρὸς τὴν οἰκοδέσποιναν. Αὕτη 
ἑκοῦσα ἄκουσα ἐγέμιζε μὲ ἔλαιον τὴν φιάλην. […] Εἶτα ἡ γραῖα ἐζήτει προσέτι 
οἶνον, ὄξος, καυσόξυλα, δᾳδίον, καὶ ἄλλα πολλά […]. Ἂν ὅμως ἐσκληρύνετο, καὶ δὲν 
ἤθελε νὰ τῇ ἀνοίξῃ, τότε ἡ γραῖα ἀπὸ τῶν ἱκεσιῶν μετέβαινεν εἰς τὰς ἐπιπλήξεις καὶ 
παραινέσεις. […] 
―Ἔρχεται μιὰ ὥρα καὶ γίνονται ἄφαντα ὅλα. Φαγητά, πιοτά, στολίδια, φορεσιές, 
ἀσημικά, διαμαντικά, ὅλα φεύγουν. Κ᾽ ἐγὼ εἶχα. Τώρα δὲν ἔχω οὐδὲ ψωμί. 

1, 393 
― Τί νὰ φᾶμε ἀπόψε; ἔλεγεν ἡ γραῖα. […] 
― Νὰ βράσω ὀλίγα λάχανα; 
― Τ᾽ ἄντερά σου νὰ βράσῃς, ἔγρυζεν ὁ γέρος.  

1, 397 
― Πῶς βιάζεσαι τόσον, εἶπεν ὁ Γύφτος. Δὲν θὰ σὲ φιλεύσωμεν κάτι; 
― Εὐχαριστῶ. 
―Ὕπαγε, μωρή, νὰ φέρῃς τὴν φιάλην μὲ τὸ κρασὶ νὰ κεράσωμεν τὸν μουστερήν, 
εἶπεν ὁ Γύφτος πρὸς τὴν γυναῖκά του. Ἀλλ᾽ ἂς εἶναι, κάθισε, παγαίνω ἐγώ. 

1, 398   
Εἶτα ἔλαβε τὴν φιάλην τοῦ οἴνου μετὰ τοῦ ποτηρίου καὶ ἐξῆλθε. 

1, 416 
Ὅταν ὑπάγῃ τὸ πρωὶ ὁ χωρικὸς εἰς τὴν δουλειά του, καὶ κάμνῃ τὸν σταυρόν του, 
κοντὰ εἰς τὰ ἄλλα ὁποὺ θὰ παρακαλέσῃ, θὰ εἴπῃ: «Γλύτωσέ με, Θεέ μου, ἀπὸ τὸν 
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Μάγον». Ὅταν καθίσῃ τὸ μεσημέρι νὰ γευματίσῃ, θὰ εὐχηθῇ νὰ μὴ τὸν 
μπουκώσῃ [να μη του κόψει την όρεξη] ὁ Μάγος.  

1, 425 
Ὁ νέος […] οὐδένα λόγον ἀναβολῆς εὕρισκεν, ὅπως μὴ ἀνακοινώσῃ […] πρὸς τὴν 
Ἀϊμὰν τοὺς φόβους, οὓς ἔτρεφεν ἀπὸ τοσούτου χρόνου. 

1, 458 
― Δὲν χόρτασες τὸν ὕπνο; 

1, 500 
― Χόμο, φίλε μου, νηστικοὺς θὰ μᾶς ἀφήσουν σήμερα. 
― Γαῦ! ἔκαμνεν ὁ Χόμο. Τὸ ἐπιφώνημα τοῦτο ἴσως ἐσήμαινεν· «Ἐμὲ μὲ ἀφήνεις 
πολλὲς φορὲς νηστικόν, καὶ δὲν παραπονοῦμαι». […] 
― Αὐτὲς οἱ ὑποκρίτριες, οἱ ἄνοστες… 
― Γαῦ! 
― Θὰ μᾶς ἀφήσουν νὰ ψοφήσωμε τῆς πείνας καὶ οἱ δυό. 
― Γαῦ! Γαῦ! 
―Ἀτές τους ξέρουν νὰ τρῶνε, καὶ ἔχουν πολλὰ γιὰ νὰ φᾶνε, ποὺ νὰ βγάλουν τὴ 
φάγουσα. 
Ὁ κύων ἔσεισε τὴν οὐράν. 
― Γιὰ μένα καὶ γιὰ σένα εἶναι ἡ νηστεία. 
Ὁ κύων κατεβίβασε τὰ ὦτα. […] 
― Δὲν μᾶς σώνουν τὰ ἄλλα τὰ βάσανά μας, μᾶς ἀφήνουν καὶ νηστικούς. 
― Γαῦ! ἔκαμεν ὁ κύων καταφατικῶς. 
― Νὰ εἶχα τοὐλάχιστον ἕνα κόκκαλο νὰ σοῦ ρίξω ἐσένα, καὶ μένα δὲν μὲ μέλει, 
ἠμπορῶ νὰ μείνω καὶ νηστικός. 

1, 508 
Αἱ μοναχαὶ παρεπονοῦντο ὅτι τὸ παρατεθὲν αὐταῖς γεῦμα ἦτο ἄβραστον καὶ 
ἀνάλατον. 

1, 517 
― Σοῦ ἔφερα φαγί, εἶπεν ἡ Σιξτίνα, ἀποθέτουσα ἐπὶ τῆς τραπέζης πινάκιον. 
― Εὐχαριστῶ, εἶπεν ἡ Ἀϊμά. 
― Ἡ ἡγουμένη ἐπιτρέπει νὰ τρώγῃς λάδι, εἶπεν ἡ Σιξτίνα. 
― Δὲν μὲ μέλει δι᾽ αὐτό, ἀπήντησεν ἡ Ἀϊμά. 
― Τοῦτο τὸ ἔκαμεν ἐπειδὴ ἤσουν ἀδύνατη. Ἄλλως πως οἱ κανόνες τοῦ 
μοναστηρίου δὲν τὸ ἐπιτρέπουν, ἐπειδὴ εἶναι σαρακοστή. 

1, 528 
― Καὶ πόσα σὲ πληρώνει; 
― Τίποτε, διὰ ψωμί, ἀπήντησεν ὁ βοσκός. 
― Διὰ ψωμί; φτωχέ! Καὶ δὲν κοπιάζεις; 

1, 608 
Ὁ Ἀννίβας […] ἠθέλησε νὰ ψελλίσῃ λέξεις τινὰς εἰς ἀπολογίαν του, ἀλλ᾽ ἡ Νύμφη 
τῷ ἐπέβαλεν […] σιγήν. Τῷ εἶπε νὰ φάγῃ κογχύλας καὶ καραβίδας, ἂν ἐπείνα, καὶ 
αἴφνης ἔγινεν ἄφαντος, καταλιποῦσα αὐτὸν μόνον. […] Τότε ἐνθυμήθη καὶ τὴν 
τελευταίαν ἐντολὴν τῆς Νύμφης, εἰπούσης αὐτῷ νὰ φάγῃ, καὶ συλλέξας 
κογχύλας, γαρίδας καὶ καρκίνους ἠρίστησε μετὰ πολλῆς ὀρέξεως. Μόλις δὲ εἶχεν 
ἀποφάγει, καὶ καταληφθεὶς ὑπὸ ἀκαθέκτου νυσταγμοῦ, ἀπεκοιμήθη πάλιν.  

1, 618 
Δὲν ἐνθυμοῦμαι τίνος λαοῦ παροιμία λέγει: "Ἡ ἐλπίς ἦτο καλή, ἀλλ' ὁ ὄνος τὴν 
ἔφαγεν". Ἀγνοῶ ποῖος ὄνος ἔφαγε τὴν ἐλπίδα τῶν Ἑλλήνων. 
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1, 623 
Ὁ ἱερεὺς τοῦ χωρίου […] ᾐσθάνθη ἁγίαν πνευματικὴν ἀγαλλίασιν μαθὼν ὅτι καὶ ὁ 
εὐλαβὴς ἀσκητής, ὁ τρεφόμενος διὰ κερατίων, προσῆλθεν ἀρωγὸς τῶν εὐσεβῶν 
προσπαθειῶν του […]. 

1, 639 
Καὶ ὁ Γεμιστὸς θέλωντας νὰ ὑπακούσῃ εἰς τὰ κελεύσματα τοῦ πατρός του τοῦ 
βδελυροῦ Σατάν, δὲν τὴν ἔδωκεν εἰς γυναῖκα νὰ τὴν βυζάσῃ, ἀλλὰ τὴν ἀνέθρεψε 
αὐτός, τρέφοντάς την μὲ τὸ γάλα μιᾶς αἰγός, ἤγουν κατσίκας […]. 
 
 
 

ΤΟΜΟΣ 2 
ΜΑΡΙΤΑ ΚΑΤΣΗ_2, 11-342 

 
Χρῆστος Μηλιόνης 
2, 25 

Εἶναι παράξενο νὰ ἔχῃς ὄρεξη νὰ κλαίῃς, παιδί μου. 
2, 48 

Ἡ σφαῖρα αὐτῆς, ἐν ᾗ ἀνετράφη, ἧς τὸν ἀέρα ἀνέπνευσεν, ἦτο τὸ χαρέμιον. […] 
Ποῦ νὰ μεταβῇ πτωχὴ γυνή, ἤδη πρεσβῦτις, ἂν ἔφευγε τὴν φιλόξενον στέγην, ὑφ᾽ ἣν 
εἶχεν ἀνατραφῆ; 

2, 52 
Διὰ τριῶν κτύπων πελέκεως ὁ τολμηρότατος αὐτῶν τὸν ἀπετελείωσε καὶ ἔρριψεν 
αὐτὸν αἱμοσταγῆ ἐπὶ τῆς φλεγούσης στοιβῆς, ἥτις κατέφαγε τὸ ἀσπαῖρον σῶμά του 
ἰνδικῷ τῷ τρόπῳ. 

2, 61 
Ἔτρεφε δὲ βαθεῖαν περιφρόνησιν πρὸς πολλοὺς ἄλλους Ρωμιοὺς […]. 

2, 65,74 
Σ᾽ ἐτσάκωσα, σ᾽ ἔχω, σ᾽ ἔφαγα. 

2, 72-73 
Ὁ ἀπονήρευτος κλέφτης ὑπεδέχθη τὸν Τοῦρκον μὲ ἀνοικτὰς ἀγκάλας. Ἤνοιξε πρὸς 
αὐτὸν τὴν καρδίαν του, ἐξέτεινεν ὑπὲρ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τὴν σκηνήν του, 
παρέθηκεν αὐτῷ τὴν λιτὴν τράπεζάν του […].Ἡ πλόσκα ἐτελείωσε δώδεκα 
κύκλους περὶ τοὺς συνδαιτυμόνας, ἀπὸ χειρὸς εἰς χεῖρα μεταβαίνουσα, ὁ 
ξενιζόμενος ηὐθύμησεν […].  
Καὶ συσταλεὶς εἰς μίαν κόγχην ὁ γέρων Τοπτσής, ἀπεφάσισε νὰ μὴ σκέπτηται πλέον 
τίποτε. Εἰς τὴν ἀπόφασιν ταύτην θαυμασίως συνέτεινεν ἡ πλόσκα, ἥτις εὑρίσκετο 
εἰς τὸν δέκατον καὶ τρίτον γύρον της. 
Μόνοι ἐκ τῶν συνδαιτυμόνων δὲν ἔπινον ὁ Χρῆστος Μηλιόνης καί τινες ἄλλοι 
τῶν κλεφτῶν τηροῦντες τὴν περὶ νηφαλιότητος σεπτὴν εἰς τὰς τάξεις των 
ρήτραν. Ἡ ἀρχαία τῶν κλεφτῶν πεῖρα ἐδίδασκεν αὐτοὺς ὅτι, ὁσάκις κλέφτης 
ἔπαθέ τι κακόν, ἔπαθε τοῦτο κατόπιν ἀμέτρου οἰνοποσίας, ἢ ἕνεκα ἄλλης 
ἁμαρτίας. Ἐν τούτοις καὶ αὐτὸς ὁ Σουλεϊμάνης, ὅσον καὶ ἂν ἠλευθερίαζε περὶ τὴν 
τήρησιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κορανίου, δὲν ἦτο ὅπως ἄλλοτε ἀκρατὴς οἰνοπότης, 
ὅσον ὁ Χρῆστος Μηλιόνης ἤξευρεν. 
 

Τὸ Χριστόψωμο 
2, 78 

Ὁ καπετὰν Καντάκης, […] συνήντα τοὺς συναδέλφους του ναυτικούς, ἤρχιζαν τὰ 
καλῶς ὥρισες, καλῶς σᾶς ηὗρα, ἔπινεν ἑπτὰ ἢ ὀκτὼ ρώμια, καὶ μὲ τριπλῆν 
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σκοτοδίνην, τὴν ἐκ τῆς θαλάσσης, τὴν ἐκ τῆς γυναικείας διαβολῆς καὶ τὴν ἐκ 
τῶν ποτῶν, εἰσήρχετο οἴκαδε καὶ βάρβαροι σκηναὶ συνέβαινον τότε μεταξὺ 
αὐτοῦ καὶ τῆς συζύγου του. 

2, 79 
Καὶ οὐ μόνον τοῦτο, ἀλλὰ τῇ προσέφερε καὶ ἓν χριστόψωμο. 
―  Τὸ ζύμωσα μοναχή μου, εἶπεν ἡ θεια-Καντάκαινα, μὲ γειὰ νὰ τὸ φᾷς. 
―  Θὰ τὸ φυλάξω ὣς τὰ Φῶτα, διὰ ν᾽ ἁγιασθῇ, παρετήρησεν ἡ νύμφη. 
―Ὄχι, ὄχι, εἶπε μετ᾽ ἀλλοκότου σπουδῆς ἡ γραῖα, τὸ δικό της φυλάει ἡ καθεμιὰ 
νοικοκυρὰ διὰ τὰ Φῶτα, τὸ πεσκέσι τρώγεται. 
―  Καλά, ἀπήντησεν ἠρέμα ἡ Διαλεχτή, τοῦ λόγου σου ξέρεις καλύτερα. 
Ἡ Διαλεχτὴ ἦτο ἀγαθωτάτης ψυχῆς νέα, οὐδέποτε ἠδύνατο νὰ φαντασθῇ ἢ νὰ 
ὑποπτεύσῃ κακόν τι. 
―  Πῶς τό ᾽παθε ἡ πεθερά μου καὶ μοῦ ἔφερε χριστόψωμο, εἶπε μόνον καθ᾽ ἑαυτήν 

2, 80 
―  Θέλεις κανένα ζεστό; 
―  Δὲν μ᾽ ὠφελεῖ ἐμένα τὸ ζεστό, εἶπεν ὁ καπετὰν Καντάκης. Κρασὶ νὰ βγάλῃς. 
Ἡ Διαλεχτὴ ἐξήγαγεν ἐκ τοῦ βαρελίου οἶνον.  

2, 80-81 
―  Πῶς δὲν ἐφρόντισες νὰ μαγειρεύσῃς τίποτε; εἶπε γογγύζων ὁ ναυτικός. 
―  Δὲν σ᾽ ἐπερίμενα ἀπόψε, ἀπήντησε μετὰ ταπεινότητος ἡ Διαλεχτή. Κρέας ἐπῆρα. 
Θέλεις νὰ σοῦ ψήσω πριζόλα; 
―  Βάλε στὰ κάρβουνα, καὶ πήγαινε σὺ στὴν ἐκκλησιά σου, εἶπεν ὁ καπετὰν 
Καντάκης. Θὰ ἔλθω κ᾽ ἐγὼ σὲ λίγο. 
Ἡ Διαλεχτὴ ἔθεσε τὸ κρέας ἐπὶ τῆς ἀνθρακιᾶς, ἥτις ἐσχηματίσθη ἤδη […].Ὁ 
Καντάκης, ὅστις ἐπείνα τρομερά, ἤρχισε νὰ καταβροχθίζῃ τὴν πριζόλαν. 
Καθήμενος ὀκλαδὸν παρὰ τὴν ἑστίαν, ἐβαρύνετο νὰ σηκωθῇ καὶ ἀνοίξῃ τὸἑρμάριδιὰ 
νὰ λάβῃ ἄρτον, ἀλλ᾽ ἀριστερόθεν αὐτοῦ ὑπεράνω τῆς ἑστίας ἐπὶ μικροῦ σανιδώματος 
εὑρίσκετο τὸ χριστόψωμον ἐκεῖνο, τὸ δῶρον τῆς μητρός του πρὸς τὴν νύμφην 
αὐτῆς. Τὸ ἔφθασε καὶ τὸ ἔφαγεν ὁλόκληρον σχεδὸν μετὰ τοῦ ὀπτοῦ κρέατος. […]Ὁ 
Καντάκης ἔφαγε τὸ φαρμακωμένο χριστόψωμον, τὸ ὁποῖον ἡ γραῖα στρίγλα εἶχε 
παρασκευάσει διὰ τὴν νύμφην της. 
 

Ἡ Τελευταία βαπτιστική 
2, 90 

Κατ᾽ ἔτος τὴν Μ. Πέμπτην, μεγίστη κίνησις ἐγίνετο ἐν τῇ εὐρυχώρῳ αὐλῇ τῆς 
οἰκίας. Ἡ θεια-Σοφούλα ἀνεσφουγγώνετο [σηκώνω τὰ ροῦχα μου ἴσαμε τοὺς 
ἀγκῶνες τῶν χεριῶν] μέχρις ἀγκώνων, καὶ ἐζύμωνε μόνη της τὰς τριάκοντα ἐννέα 
αὐγοκουλούρας διὰ τοὺς τοσούτους βαπτιστικούς της… […]. 
Ἐν συνόλῳ ἐχρειάζετο ἑβδομήκοντα καὶ πλέον κοκκῶνες [κουλούρα 
χριστουγεννιάτικη, ἁγιοβασιλιάτικη ἢ λαμπριάτικη μὲ σχῆμα ἀνθρώπου], δηλ. 
παιδικὰς κουλούρας, διὰ τοὺς βαπτιστικούς, διὰ τοὺς ἐγγόνους καὶ τὰ δισέγγονα. Εἰς 
τὸν ἀριθμὸν τοῦτον δὲν συμπεριλαμβάνονται αἱ μεγαλύτεραι κουλοῦραι, τὰς ὁποίας 
παρεσκεύαζε διὰ τὰς συντεκνίσσας, διὰ τὰς ἀνεψιὰς καὶ δισεξαδέλφας της. 

2, 91 
Ἡ νοννὰ ἔτρεφε φιλοδόξους σκοποὺς ὡς πρὸς τὸ μέλλον τοῦ θυγατρίου τούτου. 

2, 94 
Ζήσασα ἐπὶ ἱκανὰ ἔτη ἀκόμη, κατεσκεύαζεν ἀνελλιπῶς κατ᾽ ἔτος τῇ Μ. Πέμπτῃ 
τὴν κοκκώνα τῆς ἀτυχοῦς μικρᾶς, καὶ τὴν Κυριακὴν τοῦ Πάσχα, ἅμα ἐπέστρεφε τὸ 
πρωὶ ἀπὸ τῆς λειτουργίας τῆς Ἀναστάσεως ἤνοιγε, τότε μόνον, τὸ ἄχρηστον μεῖναν 
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φρέαρ καὶ ἔρριπτεν εἰς τὸ ὕδωρ τὴν κοκκώναν καὶ τὰ κόκκινα αὐγὰ τῆς μικρᾶς 
Σοφούλας της. 
 

Ὑπηρέτρα 
2, 98 

Τὰ περισσεύματα τῶν κόπων του τὰ ἔφαγαν ἄλλοι πάλιν φίλοι […]. Εἰς τὸ γῆράς 
του δὲν τῷ ἔμεινε ἄλλο τι, εἰμὴ σιδηρᾶ ὑγεία, δι᾽ ἧς ἠδύνατο ἀκόμη ν᾽ ἀντέχῃ εἰς τοὺς 
θαλασσίους κόπους, χάριν τοῦ ἐπιουσίου ἄρτου ἐργαζόμενος. […] Ἐπῆρα κ᾽ ἐγὼ 
τὴν Πηρέτρα καὶ πασκίζω νὰ βγάλω τὸ ψωμί μου.  

2, 99 
Καταπλεύσας εἰς τὴν τερπνὴν νῆσον Τσουγκριᾶν, ὁ μπαρμπα-Διόμας ἐφόρτωσεν ἐπὶ 
τῆς «Ὑπηρέτρας» πέντε ἢ ἓξ ζεύγη ὀρνίθων, κοφίνους τινὰς ᾠῶν καὶ τυροῦ, δύο ἢ 
τρεῖς ἰνδιάνους, καὶ ἄλλα τινὰ πράγματα, καὶ ἡτοιμάζετο νὰ λύσῃ τὰ ἀπόγεια τῆς 
λέμβου καὶ ν᾽ ἀποπλεύσῃ. 

2, 101 
Τέλος ὁ πτωχὸς ναυαγὸς ἤνοιξε τοὺς ὀφθαλμούς. Οἱ καλοὶ ναῦται ἠθέλησαν νὰ τῷ 
προσφέρωσι ποὺντς καὶ ἄλλα θερμὰ ποτά. Ἀλλ᾽ ἅμα ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ 
μπαρμπα-Διόμας, διὰ τοῦ πρώτου βλέμματος εἶδε βαρέλια. Τὸ πλοῖον ἦτο 
φορτωμένον οἴνους. 
―Ὄχι πούντς, ὄχι, εἶπε διὰ πεπνιγμένης φωνῆς· κρασὶ δῶστέ μου ! 
Οἱ ναῦται τῷ προσήνεγκον φιάλην πλήρη ἡδυγεύστου μαύρου οἴνου, καὶ ὁ 
μπαρμπα-Διόμας τὴν ἐρρόφησεν ἀπνευστί. […] Τὸ Οὐρανιὼ ἔχυνεν ἀκόμη 
δάκρυα, ἀλλὰ δάκρυα χαρᾶς. Ὁ πατήρ της δὲν τῆς εἶχε φέρει οὔτε αὐγὰ οὔτε 
μυζῆθρες οὔτε ὄρνιθες, ἀλλὰ τῆς ἔφερε τὸ σκληραγωγημένον καὶ θαλασσόδαρτον 
ἄτομόν του […]. 
 

Ὁ Σημαδιακός 
2, 109 

 «Ξύπνα, ποὺ δὲν ἐχόρτασες ―διπλὸς καημός― ἄχ! τὸν ὕπνο νὰ κοιμᾶσαι» […]. 
2, 111 

Τὴν πρωίαν ὁ Ἀλέκος, ὅστις ἦτο ὑπνοφάγος, ἀργὰ ὑπῆγεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν […]. 
 

Ἡ Σταχομαζώχτρα 
2, 116 

Ἐμάζωνε κούμαρα καὶ τὰ ἔβγαζε ρακί. Μερικὰ στέμφυλα ἀπ᾽ ἐδῶ, καμπόσα 
βότσια ἀραβοσίτου ἀπ᾽ ἐκεῖ, ὅλα τὰ ἐχρησιμοποίει. […] Ἀλλὰ τὸ πρώτιστον 
εἰσόδημα τῆς θεια-Ἀχτίτσας προήρχετο ἐκ τοῦ σταχομαζώματος. […] Ἀλλ᾽ αὕτη 
ἔκυπτεν ὑπομονητική, σιωπηλή, συνέλεγε τὰ ψιχία ἐκεῖνα τῆς πλουσίας 
συγκομιδῆς τοῦ τόπου, ἀπήρτιζε τρεῖς ἢ τέσσαρας σάκκους, ὁλόκληρον ἐνιαυσίαν 
ἐσοδείαν δι᾽ ἑαυτὴν καὶ διὰ τὰ δύο ὀρφανά 

2, 117,118,119 
Πρὶν ξεκρεμάσῃ τὸν «φύλακα» [ἡ σάκα τῶν μαθητῶν] ἀπὸ τῆς μασχάλης του, ὁ 
Γέρος πεινασμένος ἤνοιξε τὸ δουλάπι, ἀλλ᾽ οὐδὲ ψωμὸν ἄρτου εὗρεν ἐκεῖ. Ἡ γραῖα 
εἶχεν ἐξέλθει, ἴσως πρὸς ζήτησιν ἄρτου. […] 
Ὁ Γέρος ἀνεβίβασε σκαμνίον τι ἐπὶ τοῦ λιθίνου ἐρείσματος τοῦ παραθύρου, ἀνέβη 
ἐπὶ τοῦ σκαμνίου, ἐστηρίχθη διὰ τῆς ἀριστερᾶς ἐπὶ τοῦ παραθυροφύλλου, ἀνοικτοῦ, 
ἐστηλώθη μετὰ τόλμης πρὸς τὴν ὀροφήν, ἀνέτεινε τὴν δεξιάν, καὶ ἀπέσπασεν ἓν 
κρύσταλλον, ἐκ τῶν κοσμούντων τοὺς «σταλαμοὺς» [υδρορρόη] τῆς στέγης. Ἤρχισε 
νὰ τὸ ἐκμυζᾷ βραδέως καὶ ἡδονικῶς, καὶ ἔδιδε καὶ εἰς τὴν Πατρώνα νὰ φάγῃ. 
Ἐπείνων τὰ κακόμοιρα. 
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Ἡ γραῖα Ἀχτίτσα ἐπανῆλθε μετ᾽ ὀλίγον φέρουσα πρᾶγμά τι τυλιγμένον εἰς τὸν 
κόλπον της. Ὁ Γέρος, […], ἀναπηδήσας ἔτρεξεν εἰς τὸ στῆθός της, ἐνέβαλε τὴν χεῖρα 
καὶ ἀφῆκε κραυγὴν χαρᾶς. Τεμάχιον ἄρτου εἶχεν «οἰκονομήσει» καὶ τὴν ἑσπέραν 
ἐκείνην ἡ καλή, […] μάμμη, τίς οἶδεν ἀντὶ ποίων ἐξευτελισμῶν καὶ διὰ πόσων 
ἐκλιπαρήσεων! […] 
Ἡ ταλαίπωρος γραῖα ἔστρωσε διὰ τὰ δύο ὀρφανά, ἵνα κοιμηθῶσιν, […] τοῖς ὑπεσχέθη 
ψευδομένη, ἀλλ᾽ ἐλπίζουσα νὰ ἐπαληθεύσῃ, ὅτι αὔριον ο Χριστὸς θὰ φέρῃ ξύλα καὶ 
ψωμὶ καὶ μίαν χύτραν κοχλάζουσαν ἐπὶ τοῦ πυρός […]. 

2, 119 
―Ὁρίστε, δέσποτα! Καὶ μακάρι ἔχω τὴ φωτιά, ἐψιθύρισε πρὸς ἑαυτήν, ἢ τὸ γλυκὸ 
καὶ τὸ ρακὶ νὰ τὸν φιλέψω; 
 

Ἐξοχικὴ Λαμπρή 
2, 125 

ἀλλ᾽ εὐτυχῶς ὁ Θεὸς ἔδωκε καλὴν φώτισιν εἰς τοὺς ἁρμοδίους καὶ οἱ πτωχοὶ χωρικοί, 
[…], ἠξιώθησαν καὶ αὐτοὶ νὰ ἀκούσωσι τὸν καλὸν λόγον [ὁ Λόγος Κατηχητικός τοῦ 
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυστοστόμου, ποὺ διαβάζεται λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν ἀπόλυση τῆς 
Ἀναστάσιμης Θ. Λειτουργίας] καὶ νὰ φάγωσι καὶ αὐτοὶ τὸ κόκκινο αὐγό.  

2, 126 
Δὲν ἔτρεφε προλήψεις. 

2, 126 
Τοῦτο ναί, ἀληθεύει, ἀλλ᾽ οἱ ἔγγαμοι ἱερεῖς, πενόμενοι καὶ δυσπραγοῦντες, […] 
καταντῶσι νὰ μὴ τρέφωσι πλέον ἐμπιστοσύνην οὐδ᾽ εἰς αὐτοὺς τοὺς συλλειτουργούς 
των. 

2, 127,128 
νὰ παραλάβῃ τὸ μερίδιον τῶν προσφορῶν καὶ συλλειτουργικῶν, καὶ μόνον μετὰ τὴν 
ἀπόλυσιν τῆς λειτουργίας, ὅτε θὰ ἀνέτελλεν ἤδη ἡ ἡμέρα, ν᾽ ἀνέλθῃ εἰς τὰ Καλύβια 
παρ᾽ αὐτῷ. 

2, 133 
Ὁ κόσμος ξιππάζεται, εἶπεν, ἅμα μᾶς ἰδῇ μιὰ καλὴ μέρα νὰ πάρουμε τίποτε 
λειτουργιές, καὶ δὲν συλλογίζεται πόσες ἑβδομάδες καὶ μῆνες παρέρχονται ἄγονοι! 

2, 130 
 «Δεῦτε τοῦ καινοῦ τῆς ἀμπέλου γεννήματος!…». 

2, 130-132 
Περὶ τὴν μεσημβρίαν, μετὰ τὴν Β́  Ἀνάστασιν, οἱ χωρικοὶ τὸ ἔστρωσαν ὑπὸ τὰς 
πλατάνους, παρὰ τὴν δροσερὰν πηγήν. […] 
Δεξιόθεν τοῦ ἱερέως ἐκάθητο ὁ μπαρμπα-Μηλιός, προεστὼς ἅμα καὶ πρόθυμος 
θεράπων τῆς κοινότητος, ἠξεύρων νὰ ψήνῃ ὡς οὐδεὶς ἄλλος τὸ ἀρνί, λιανίζων 
μεθοδικώτατα δι᾽ ὅλους, καὶ τρώγων ἅμα καὶ προπίνων. 
Εἰς τὰς προπόσεις μάλιστα δὲν εἶχεν ἐφάμιλλον. Μετὰ τὴν σύντομον καὶ τυπικὴν τοῦ 
ἱερέως πρόποσιν, ἐγερθεὶς ὁ μπαρμπα-Μηλιός, κρατῶν τὴν τσότραν τὴν 
ἑπταόκαδον, ἤρχισε νὰ χαιρετίζῃ τοὺς πάντας καὶ ἕνα ἕκαστον ὡς ἑξῆς· 
―  Χριστὸς Ἀνέστη! ἀληθινὸς ὁ Κύριος! Ζῇ καὶ βασιλεύει εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας! 
[…] 
Ἀλλὰ καὶ ὁ Φταμηνίτης ἠθέλησε νὰ προπίῃ, κατ᾽ ἄλλον ὅμως στενώτερον τρόπον· 
ἠθέλησε νὰ βρῇ τὴν γυναῖκά του, καὶ ἠνάγκασεν αὐτὴν ν᾽ ἀπαντήσῃ εἰς τὴν 
πρόποσιν· 
―  Μπρόμ! 
―  Πιὲ κὶ δό μ᾽! 
―  Μὲ κρασί! 
―  Καλῶς τ᾽ν ἀγάπη μ᾽ τὴ χρυσῆ! 
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Καὶ πιὼν αὐτός, μετεβίβασε τὴν τσότραν εἰς τὴν ὡραίαν Ξανθήν, ἥτις ἔβρεξε τὰ 
χείλη. […] 
Ἐὰν ἔμενεν ἐν τῇ πόλει, [ο μπάρμπα Μηλιός] ὁ δήμαρχος θὰ ἦτο ὑπόχρεως νὰ τὸν 
φιλεύσῃ τὸν μπαρμπα-Κίτσον, καθὼς τὸν εἶχαν κακομάθει οἱ προκάτοχοί του, ἔλεγε, 
― νὰ τὸν φιλεύσῃ κουλούραν καὶ αὐγά. Τί ἔθιμα!… 
Ὁ μπαρμπα-Κίτσος, ἀφοῦ ἠσπάσθη τρὶς ἢ τετράκις τὴν τσότραν, ἤρχισε νὰ ψάλλῃ τὸ 
Χριστὸς ἀνέστη κατ᾽ ἰδιάζοντα αὐτῷ τρόπον […]. 
 

Ἡ Χτυπημένη 
2, 136,138,139,140,141,142 

―  Σὰ σ᾽ ἀκούω, γειτόνισσα! Θὰ φάῃ κι ἄλλη ψωμί!… 
2, 138 

Ὁ αὐθάδης κλητήρ […] ἐκόλλησε τὴν ἀγωγὴν ἐπὶ τῆς θύρας, κ᾽ ἐπῆγε νὰ πίῃ τὸ 
ὀρεκτικόν του. 

2, 139 
Ἡ γρια-Περμάχου εἶχεν ἔλθει νὰ κάμῃ τὴν συνήθη πρωινὴν ἐπίσκεψιν, νὰ δώσῃ 
κανὲν ψευτογιατρικὸν εἰς τὴν πάσχουσαν καὶ νὰ πίῃ τὴν φασκομηλιά της μὲ τὸ 
πετιμέζι∙ 

2, 141 
Τὴν νύκτα ἡ γραῖα ἔρρεγχε, καθὼς ὁ Ἰωνᾶς ἐν καιρῷ τῆς τρικυμίας, καὶ δὲν 
ἐσηκώνετο νὰ δώσῃ τὸ ἰατρικὸν εἰς τὴν νύμφην της, ἢ νὰ τῆς ψήσῃ τοὐλάχιστον ἓν 
θερμὸν ποτόν. 
 

Ὁ Πανταρώτας 
2, 143  

Κι αὐτὸς […] μόνον ἦτον ἠναγκασμένος μ᾽ αὐτὴν τὴν παλιόβαρκα ν᾽ ἀγωνίζεται νὰ 
πορισθῇ τὸν ἄρτον τῆς οἰκογενείας του. 

2, 144 
Τὸ ἀληθὲς εἶναι, ὅτι ὁ μπάρμπ᾽ Ἀλέξης ὁ Καλοσκαιρὴς ἔτρεφε μεγάλην στοργὴν 
πρὸς τὸν συμπλωτῆρά του, τὸν Πανταρώταν. 

2, 145 
Οἱ λιμενικοὶ ὑπάλληλοι μάλιστα «τοῦ ἔψηναν τὸ ψάρι στὰ χείλη». 

2, 145-146 
Ὑπὸ τὴν πρῷραν τῆς βάρκας ἔκρυπτε πάντοτε μίαν τσότραν γεμάτην, ἢ καὶ 
δαμεζάναν ὁλόκληρον, τοῦ εὑρίσκοντο δὲ καὶ κάτι ὀρεκτικὰ ἐδέσματα τῆς 
πατρίδος του. Μὲ μισὴ ἀστακοουρά, μὲ κανὲν καπνιστὸ κεφαλόπουλο τῆς λίμνης, 
μὲ ὀλίγον αὐγοτάραχον, μ᾽ ἕνα ἔγχελυν ἁλατισμένον, ὅλα προϊόντα τῆς μικρᾶς 
ὡραίας νήσου, ὁ μπάρμπ᾽ Ἀλέξης ἔκαμνε τὴ δουλειά του. […] Ἤρχετο ἀπὸ τοὺς 
Ὠρεοὺς κ᾽ ἔπλεε διὰ τὸ Θρόνιον. Εἶχε μικρὸν φορτίον ἀπὸ στάμνες καὶ κανάτια, καὶ 
ἡμίσειαν δωδεκάδα βαρέλια ἐντοπίων μικρῶν ἀφύων. 

2, 148 
Κάμε τὸ σταυρό σου. Τράβα μιὰ ρακιά. 

2, 149 
Ἅμα μεσάσῃ ὁ Τρυγητὴς ὁ μήνας, ἔρχονται καὶ δένουν τὰ καραβάκια τους ἀπὸ τὴν 
Κολώνα τῆς πιάτσας, καὶ τραβοῦν φαῒ καὶ ὕπνο ποὺ πάει ἀντάρα καὶ καπνός! 
 

Ἡ Μαυρομαντηλού 
2, 153 

― Νά, ὁ Γιαννιὸς ἔρχεται πάλι ἀπ᾽ τὸ περιβολάκι του.  
― Καὶ φέρνει καὶ τὶς λαχανίδες του.  
― Καὶ τὰ κουνουπίδια του καὶ τὰ μποστανικά του. […] 
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 ἀφοῦ προσέδενεν εἴς τινα πάλον τὸ ὑποζύγιόν του, καὶ ἀποκομίζων τὰ «λαχανικὰ» 
τὰ ἐπώλει ἢ τὰ ἔφερεν οἴκαδε, κατὰ τὴν περίστασιν. 

2, 157 
πρὸς ὃν ἡ γερόντισσα ἔτρεφεν ἀδυναμίαν τυφλὴν 

2, 159 
ὁ δὲ Γιαννιὸς ὁ ἐξάδελφός μου οὐδ᾽ ἔτρεφεν ἐλπίδα ν᾽ ἀπολιθωθῇ τοὐλάχιστον καὶ 
γίνῃ πέτρα. 

2, 160  
Ἡλίευσε λοιπὸν μὲ δολώματα ἐκ κρέατος θνησιμαίας γάττας. 
Τοὺς δὲ οὕτως ἀγρευθέντας ἰχθῦς (εἶχεν ἀγρεύσει μόνος του πλείονας ἢ πεντήκοντα 
ὀκάδας, ὅσας καὶ ἡ ἀντίζηλός του τράτα) δὲν ἠθέλησε νὰ τοὺς πωλήσῃ εἰς τοὺς 
ἀνθρώπους τῆς νήσου· τοὺς ἐπώλησεν ὅλους εἰς αὐστριακόν τι ἀτμόπλοιον, τὸ ὁποῖον 
ἠσχολεῖτο δῆθεν «νὰ μετρῇ τὰ νερά», ὁρμοῦν εἰς τὸν λιμένα. Εἶπεν εἰς τοὺς 
συμπατριώτας του: «αὐτὰ τὰ ψάρια δὲν εἶναι γιὰ σᾶς, εἶναι γιὰ κείνους ποὺ τρῶνε 
καὶ τὶς γάττες. 

2, 161 
Ἔπλεε συχνὰ εἰς τὰ νερὰ τῆς Μαυρομαντηλοῦς, τρέφων παράδοξον στοργὴν πρὸς 
τὸν μονήρη τοῦτον βράχον […]. 

2, 161 
Ἐγνώριζεν ὅλα τὰ ἄντρα καὶ τὰ μυστήρια τοῦ βράχου αὐτοῦ, ὅπου ἀνεκάλυπτε 
θαλασσίους θησαυρούς, ἀστακοὺς καὶ καραβίδας ὑπερφυεῖς τὸ μέγεθος, καὶ 
κογχύλας καὶ πεταλίδας καὶ ἄλλα ἀκόμη ἡδύγευστα ὄψα. 

2, 164 
Ὁ Γιαννιός, φοβηθεὶς μὴ χάσῃ τὸν γάντζον του, ἄνευ τοῦ ὁποίου θὰ ἐπέστρεφεν εἰς 
τὴν πόλιν «χωρὶς σπανάκια καὶ λαχανίδες», ἔλαβε τὸ καμάκι του, καὶ προσεπάθει ν᾽ 
ἀνακαλύψῃ ποῦ ἐπῆγεν ὁ γάντζος. 
 

Παιδικὴ Πασχαλιά 
2, 171 

Πέρυσι, ὤ! πέρυσι, τὴν Μεγάλην Πέμπτην πρωί, ἀφοῦ ἐγύρισαν ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν, 
ὅπου εἶχον μεταλάβει ὅλοι, ἡ καλὴ καὶ προκομμένη μήτηρ, καίτοι ἄγουσα ἤδη τὸν 
ἕβδομον μῆνα τῆς ἐγκυμοσύνης της, ἀνεσφουγγώθη καὶ ἤρχισε νὰ βάπτῃ ἐν τῇ χύτρᾳ 
τὰ αὐγά, μὲ ριζάρι, κιννάβαρι καὶ ὄξος. 

2, 172 
Καὶ ἡ καλὴ ἡ μήτηρ της προθυμότατα ἔδιδεν ἀνὰ δύο ἀρτιβαφῆ αὐγὰ εἰς ὅλα τὰ 
παιδία· δύο αὐγὰ κόκκινα, καὶ τί εὐτυχία! […] 
Μετὰ ταῦτα ἡ μήτηρ ἤρχισε νὰ ζυμώνῃ, καὶ ἔπλασεν ἀρκετὲς κουλοῦρες μετ᾽ 
αὐγῶν διὰ τὸν σύζυγον, ἐπιδημοῦντα τότε, διὰ τὴν πενθεράν της, δι᾽ ἑαυτήν, διὰ τὲς 
κουμπάρες, ὡς καὶ μικρὲς «κοκῶνες» διὰ τὴν Μόρφω, διὰ τὸν Εὐαγγελινόν, διὰ τ᾽ 
ἀναδεξίμια της καὶ διὰ τὰ πτωχὰ παιδιὰ τῆς γειτονιᾶς. 

2, 172 
Κ᾽ ἐπειδὴ ὁ μικρὸς Εὐαγγελινὸς ἔκλαιε, λέγων ὅτι δὲν εἶναι ἀρκετὰ μεγάλη ἡ 
κοκώνα του, ἡ μήτηρ τοῦ ἔδιδεν ἄλλην νὰ ἐκλέξῃ, ἀλλ᾽ αὐτὸς δὲν ἡμέρωνεν οὔτε 
ἤθελε νὰ ταιριασθῇ. Τὸ βέβαιον εἶναι ὅτι τὰς ἤθελεν ὅλας διὰ τὸν ἑαυτόν του. Καὶ 
τότε ἡ μήτηρ τὸν ἐπαρηγόρει λέγουσα ὅτι «τὸ Σαββάτο τὸ βράδυ θὰ ᾽ρθῇ ἡ 
κουρούνα (κρά, κρά!), νὰ φέρῃ τὸ τυρὶ καὶ τὸ κρέας (τσί, τσί!), καὶ τότε νὰ ἰδῇς 
χαρὲς ὁ Βαγγελινός, σὰν ἀκούσῃ κρά, κρά! τὴν κουρούνα νὰ χτυπᾷ τὸ παραθύρι. 
Πάρε Βαγγελινὲ τὸ τυρί, πάρε καὶ τὸ τσὶ-τσί, νὰ φᾶτε!» Καὶ ὁ μικρὸς ἐψέλλιζε καὶ 
αὐτός, «θὰ ᾽θῇ κουούνα νὰ φέῃ τοὺ τσὶ-τσί», καὶ συνάπτων τὰς χεῖρας, δακτύλους 
μεταξὺ δακτύλων, κατὰ τὸ ὑπόδειγμα τῆς μητρός, ἐμιμεῖτο τὴν εἰρεσίαν τῶν πτερῶν 
τῆς κουρούνας, τὸ δὲ παιδίον τῆς γειτόνισσας τῆς Μηλιᾶς, ἑξαετές, ἄνιπτον, 
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ρακένδυτον, ὀκλάζον εἰς μίαν γωνίαν, κρατοῦν τὴν κοκώνα του, τὴν ὁποίαν 
ἐσκέπτετο ἂν δὲν ἦτο καλὸν νὰ τὴν φάγῃ τώρα ποὺ εἶναι ζεστή, διεμαρτύρετο 
γρυλλίζον καὶ λέγον: «Ναί! θὰ ᾽ρθῇ ἡ κουρούνα! ἀμ᾽ δὲ θὰ ᾽ρθῇ!». 

2, 174 
Εἶτα τὰ μικρὰ παιδία καί τινες παιδίσκαι τετραετεῖς […] ἤρχισαν νὰ θορυβῶσι, νὰ 
παίζωσι, νὰ στάζωσιν εἰς τοὺς λαιμοὺς ἀλλήλων, καὶ νὰ τσουγκρίζωσι τὰ αὐγά των. 
Καὶ ἓν παιδίον ἑξαετές, πονηρότερον τῶν ἄλλων (ἦτο ὁ υἱὸς τῆς Μηλιᾶς τῆς 
γειτόνισσας) εἶχε πλαστὸν αὐγὸν εἰς τὸν κόλπον του, πωρώδη λίθον 
στρογγυλευμένον κοκκινοβαφῆ, καὶ δι᾽ αὐτοῦ ἔσπαζε τὰ αὐγὰ ὅλων τῶν παιδιῶν, 
καὶ τὰ ἔπαιρνε, κατὰ τὴν συμφωνίαν, καὶ τὰ ἔτρωγε. 

2, 175  
Καὶ ὕστερον ἡ μήτηρ ἔστρωσε τὴν τράπεζαν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ παρέθεσε τὰ αὐγὰ 
τὰ κόκκινα, τὸ τυρί, ποὺ εἶχε φέρει ἡ κουρούνα, καὶ τὸ ἀρνὶ τὸ ψημένο, καὶ τὰ 
παιδία ἐκάθισαν εἰς τὴν τράπεζαν καὶ ἤρχισαν νὰ τσουγκρίζουν τὰ αὐγά των.  

2, 176 
Ἀλλ᾽ ὁ Χριστὸς ὑπεσχέθη νὰ πίῃ μὲ τοὺς ἐκλεκτούς του καινὸν τὸ γέννημα τῆς 
ἀμπέλου ἐν τῇ βασιλεία τοῦ Πατρός Του […]. 
 

Πάσχα Ρωμέικο 
 2, 179 

Ὁ μπαρμπα-Πύπης ἔτρεφε μεγίστην εὐλάβειαν πρὸς τὸν πολιοῦχον ἅγιον τῆς 
πατρίδος του […].  
 

Θέρος – Ἔρος 
2, 183 

Περὶ τὴν χαραυγήν, ἡ γραῖα Φωτεινὴ ἐξύπνισε τὰ παιδία, καὶ ἀφοῦ τὰ ἔνιψε καὶ τὰ 
ἐκτένισε ἐπιμελῶς τοὺς ἔδωσε παξιμαδάκια νὰ μασήσουν, «γιὰ νὰ μὴν τὰ 
μπουκώσ᾽ ὁ γάδαρος». Εἶτα ἔλαβε τὸ κομψόν, εὔπλεκτον καλάθιόν της, ἔθεσε 
[…] ὀλίγα τρόφιμα διὰ πρωινὸν πρόγευμα, καὶ ἐξῆλθε μετὰ τῆς συνοδίας της. 

2, 185 
Ἀφοῦ ἐβάδισαν χίλια βήματα ἔξω τῆς πολίχνης, καὶ ἡ ἐξοχὴ ἤρχισε νὰ μεθύσκῃ τὰς 
αἰσθήσεις των μὲ τὰς ἀπείρους εὐωδίας της […]. 

2, 187 
Μεθυστικὸν ἄρωμα ἀνήρχετο ἀπὸ τῶν ἀπειραρίθμων ἀνθῶν […]. 

2, 188 
ὅσοι ἐφαίνοντο τρέφοντες τὴν φιλοδοξίαν νὰ «σιάξουν τὸ χωριό» […]. 

2, 191 
Ἡ γραῖα Φωτεινὴ ἦλθε φέρουσα ἐκ τοῦ καλαθίου τὸ κλειδοπίνακόν της [σκεύος 
οἰκιακὸ γιὰ μεταφορὰ φαγητοῦ στὴν ἐξοχὴ] καὶ τὸν ἄρτον τυλιγμένον εἰς πετσέταν 
ραβδωτήν, ὑφασμένην μὲ λευκὸν καὶ μὲ γεράνιον νῆμα, κ᾽ ἐκάλεσε τὴν Ματὴν καὶ τὰ 
παιδία πλησίον τῆς πηγῆς διὰ νὰ ἀριστήσωσιν. […] 
Ἐκάθισαν ὑπὸ τὴν διπλῆν σκιὰν τῆς κληματαριᾶς καὶ τῆς πλατάνου, παρὰ τὴν 
δροσερὰν πηγήν, καὶ ἤρχισαν νὰ προγευματίζωσι μὲ τυρόν, αὐγὰ καὶ 
τηγανιστοὺς ἰχθῦς. 

2, 194 
Στὰ μάτια τὰ ψιχαλιστὰ πὄχ᾽ ἔρωτας καρτέρι, 
πόσο μεθύσι μέθυσα ἕνας Θεὸς τὸ ξέρει. 

2, 201 
― Πέα καλύβ᾽ ἔχου γιαούτ᾽, γάλα, στογγυάτα [στρογγυλιάτα, χυλὸς ἀπὸ ἀρμεγμένο 
γάλα μὲ πιτυὰ] δώσου. 
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Φτωχὸς Ἅγιος 
2, 212 

Ἐπὶ τῶν νησιδίων ἐκείνων, οὐδὲ δράκα χώματος ἐχόντων, ἐφύετο παραδόξως εἶδος 
ἀγρίας κράμβης, ὑπόπικρον ἀλλ᾽ εὐχυμότατον ἔδεσμα, καὶ πολλοὶ πολλάκις 
ἐκινδύνευον τὴν ζωήν των ἀγωνιζόμενοι νὰ τὸ συλλέξωσιν ἐπὶ τοῦ ἀπορρῶγος 
βράχου· 

2, 215 
Ἐὰν ἰδῇ καὶ ἀργοῦν ν᾽ ἀνοίξουν τὴν γέφυραν, τοῦ εἶπε νὰ κράξῃ τὸν φύλακα, τὸν 
πυλωρόν, καὶ ν᾽ ἀνεβάσῃ τὸ γάλα μὲ τὸ παλάγκο [βαρούλκο, ή, ίσως, χοντρό σκοινί, 
παλαμάρι] εἰς τὸ Κάστρον ἐπάνω. […] 
Εἶτα, ἀφοῦ ἐνέβαλε τὸ πολὺ γάλα εἰς μέγαν λέβητα καὶ ἔρριψεν ἄφθονον ἅλας 
ἐντός, ἐξ ἐκείνου τὸ ὁποῖον μόνος του ἐμάζευεν ἀπὸ ἀκρογιαλιὰ εἰς ἀκρογιαλιά, 
τρέχων ἐπάνω εἰς τοὺς βράχους, ὅπου ἔβγαζε κογχύλια καὶ πεταλίδας, ὁ αἰπόλος 
ἤναψε πῦρ καὶ ἠσχολεῖτο νὰ τὸ βράσῃ, καθότι ἐπρόβλεπεν ὅτι θὰ εὑρίσκετο εἰς τὴν 
ἀνάγκην νὰ γευματίσῃ ὁ ἴδιος μὲ γάλα… […]. Καὶ νὰ ἦτο τοὐλάχιστον ἀρκετὸν τὸ 
γάλα, διὰ νὰ πήξῃ τυρὸν ἢ μυζήθραν, ὑπομονή.  

2, 222 
Ἔφερε τὸ γάλα τοῦ κὺρ Ἀναγνώστη τοῦ προεστοῦ, καὶ ὁ κὺρ Ἀναγνώστης τὸ θέλει 
φρέσκο, κατάλαβες.  

2, 215,220 
ὁ κολλήγας του ὠλιγώρει νὰ τοῦ στείλῃ «κανένα ἁρμυρὸ ψάρι».  

2, 221 
τοιούτους φόβους ἔτρεφε κατερχόμενος τὴν ἀγρίαν ἐκείνην βορειοδυτικὴν ἀκτήν 
[…]. 

2, 223 
τρέφων περιφρόνησιν πρὸς τὸ γένος τῶν ποιμένων. 

2, 225-226 
Οἱ βάρβαροι ἔσφαξαν πάραυτα τρεῖς παχεῖς τράγους, καὶ ὅσα ἐρίφια ὑπῆρχον τὰ 
ἔγδαραν καὶ τὰ ἐσούβλισαν. […] Ἅμα ἐπατεῖτο τὸ Κάστρον, εἶχον καιρὸν νὰ 
ψήσωσι τὰ σφάγια καὶ νὰ εὐωχηθῶσιν. Οὐχ ἧττον εἷς τούτων ἤναψε πῦρ καὶ 
κατεγίνετο νὰ ψήσῃ τὸ τρυφερώτερον τῶν ἐριφίων. 
 

Μία Ψυχή 
2, 230 

τῆς φιλοστοργίας ἣν ἔτρεφε πρὸς τὴν ἀδελφήν του […]. 
2, 233 

Ἡ γραῖα, ἥτις ἔσωζε πολλοὺς τῶν ὀδόντων της, ἀφοῦ ἔφαγε τηγανητὸν ὀψάριον καὶ 
αὐγόν (συνήθεια εἶναι νὰ μὴ κρεοφαγῶσιν ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας μετὰ τὸν θάνατον 
μέλους τῆς οἰκογενείας, εἰς τοὺς τηροῦντας τὰ παλαιὰ ἔθιμα ἑλληνικοὺς οἴκους), 
ὕστερον ἤρχισε νὰ μασᾷ ὀλίγα ἀμύγδαλα· 

2, 233,235,236 
κ᾽ ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρχεν οἶνος, ἐσώζετο ὅμως ἀπὸ τῆς ἑσπέρας τῆς παρηγοριᾶς (τῆς 
τοῦ νεκρωσίμου δείπνου μετὰ τὴν κηδείαν), ἐσώζετο, λέγομεν, ὀλίγη μαστίχα, ἡ 
γραῖα ἐζήτησε νὰ τῆς δώσουν νὰ πίῃ διὰ νὰ ξεπλύνῃ τὰ δόντια της. Καὶ εἰς τὴν 
παρατήρησιν τῆς κόρης της, τῆς Μαρίνης, εἰπούσης ὅτι δὲν πίνουν μαστίχαν μετὰ 
τὸ δεῖπνον, ἡ γραῖα ἀπήντησεν, ὅτι εἰς τὴν Ρωσίαν, ὅπου εἶναι καλοὶ χριστιανοί, 
ἔχει ἀκουστά της ὅτι ἄλλο ἀπὸ ρακὴν δὲν πίνουν. 
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Ὁ Πολιτισμὸς εἰς τὸ χωρίον 
2, 239 

Ὁ καημένος ὁ μπαρμπα-Στέργιος δὲν ἦτο καὶ πολὺ κακός, ἂν καὶ ἠγάπα νὰ τρώγῃ τὸ 
ψωμί του ἀπὸ τὰ «φουρνιάτικα».  

2, 239 
ἦτον φόβος μὴν «τὲς φάῃ».  

2, 242 
Ὁ δημοδιδάσκαλος ἤρχετο τακτικὰ καθ᾽ ἑσπέραν, κ᾽ ἐποντάριζε μίαν ἢ δύο δεκάρες 
[…] καὶ ἂν τὰς ἔχανεν, ἔφευγε σιωπηλῶς, χωρὶς νὰ πίῃ οὔτ᾽ ἕνα ρούμι· ἀλλ᾽ ἐὰν τὰς 
ἐκέρδιζεν, ἐκάθητο μὲ τὸ ἓν σκέλος ἐξηπλωμένον ἐπὶ τῆς μπαγκέτας, μὲ τὸ ἄλλο 
κάτω εἰς τὸ δάπεδον, μὲ τὸ κοντὸν τσιμπούκι του ἀκοίμητον πάντοτε, ἔπινε δύο-τρία 
ρούμια, ἴσα-ἴσα τὸ κέρδος, καὶ ἅμα τὸ ὡρολόγιον ἐσήμαινε τὴν δωδεκάτην, ἔφευγε 
κ᾽ ἐπήγαινε νὰ κοιμηθῇ. 
[…]Ἐπίσης ἤρχετο κ᾽ ὁ μπάρμπ᾽ Ἀντώνης ὁ Πρίφτης, γηραιὸς βαρκάρης, ὅστις ἔμενε 
μεχρισότου ἀποφασίσῃ τις νὰ κεράσῃ «στὰ ὅλα», καὶ τότε, ἀφοῦ ἔπινε τὸ ρούμι 
του, ἔφευγε, συναπάγων καὶ τοὺς ἄλλους, τοὺς ὀρθοὺς ἱσταμένους, ὡς νὰ ἦσαν 
κολλημένοι εἰς τὴν πλάτην τῶν παικτῶν· ἐὰν ὅμως ἔβλεπεν ὅτι ἀργοῦσαν νὰ 
κεράσουν, ἔφευγε κρυφά, ἢ ἐπήγαινεν εἰς τὴν βάρκαν του διὰ νὰ πλαγιάσῃ. 

2, 245 
―Ἔλα, ἔλα, κόπιασε ἀπὸ δῶ, μπαρμπα-Στέργιο, εἶπε μία ἄλλη φωνή. Φέρε, Θανάση, 
ἕνα μοσχᾶτο τοῦ μπαρμπα-Στέργιου. Πιὲ ἕνα μοσχᾶτο νὰ ζεσταθῇς. 

2, 246-248 
― Δὲν ξέρω πῶς μοῦ ἦρθε… κάτι μοῦ ἔλεγε πὼς θὰ ἤσαστ᾽ ἐδῶ… ἤθελα νὰ πιῶ κ᾽ 
ἕνα ρουμάκι γιὰ νὰ ζεσταθῶ… 
― Καὶ ἀντὶ γιὰ ρουμάκι ἤπιες μοσχᾶτο… […]. 

2, 247 
Ὁ μπαρμπα-Στέργιος ἔπιε τὸ εὐῶδες ποτόν, καὶ σιγὰ-σιγὰ οἱ ἀτμοὶ ἀνέβαιναν. 

2, 249 
ἔρριπτε νιφάδας νὰ μεθύσῃ τὴν γῆν, διὰ νὰ φάγωσιν οἱ ζῶντες τοὺς καρποὺς 
αὐτῆς […]. 

2, 249 
Θὰ σ᾽ κάμω κ᾽ ἐγὼ μιὰ ὄμορφη κοκκώνα, ἀλειμμένη μὲ τὸ αὐγό, ποὺ νὰ εἶναι 
πλασένια [ζυμωμένος μὲ πλάση, δηλ. πολὺ ψιλὸ ἀλεύρι]·θὰ σ᾽ φέρῃ κ᾽ ἡ νουνὰ σ᾽ 
ἄλλη μιὰ μεγάλη κοκκώνα, λαμπένια [κατακάθαρος, ποὺ λάμπει ἀπὸ καθαριότητα] 
καὶ στραφτένια [ἐκείνος ποὺ ἀστράφτει ἀπὸ καθαριότητα], μὲ τὰ κεντίδια, μὲ τὰ 
πουλάκια, μὲ τ᾽ ἀηδονάκια, ποὺ νὰ μὴν τὴν ἔχῃ κανένα παιδί.  
 

Ὁ Ἀμερικάνος 
2, 257 

περιρραινομένους ἀπὸ τὸ ἀφρίζον κῦμα […] γευομένους τὴν ἅλμην. 
2, 258 

Εἰς μίαν γωνίαν τοῦ μαγαζείου ὅμιλος ἐκ πέντε ἀνδρῶν ἐκάθηντο κ᾽ ἔπιναν τὴν 
μαστίχαν […] κ᾽ ἐδεξιοῦντο ἕνα συνάδελφόν των, ἐκείνην τὴν ἑσπέραν φθάσαντα 
αἰσίως μὲ τὴν σκούναν του, τὸν καπετὰν Γιάννην τὸν Ἰμβριώτην· ἔκαμαν ὅλοι μὲ 
τὴν σειρὰν τὰ μουσαφιρλίκια, εἶτα ὁ καπετὰν Γιάννης ἠθέλησε καὶ αὐτὸς νὰ τοὺς 
κάμῃ τὰ σαλαμετλίκια [κεράσματα γιὰ τὸ «κατευόδιο!»]. 

2, 260,264 
Καὶ ἔρριψε μίαν δεκάραν εἰς τὸ λογιστήριον, εἰπὼν εἰς τὸν παῖδα μόνον τὴν λέξιν 
ταύτην: «ρούμ!». […] 
Οὗτος παρήγγειλε νὰ τοῦ δώσῃ ρούμι, ρίψας δεκάραν ἐπὶ τοῦ λογιστηρίου. Ἰδὼν ὁ 
μπάρμπ᾽ Ἀναγνώστης τὴν δεκάραν, ἠθέλησε νὰ τοῦ ἐπιστρέψῃ τὴν πεντάραν, ἀλλ᾽ ὁ 
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ἄνθρωπος εἶπε: «Νόου! νόου!» καὶ τότε ὁ καφετζὴς τοῦ ἔβαλε κι ἄλλο ρούμι, διὰ νὰ 
κλείσῃ τὴν πεντάραν, ὡς ἐνόμιζεν· 

2, 265 
Ναί, ἠμπορεῖς ἐλόγου σου νὰ κάμῃς πόντς; 
― Μετὰ χαρᾶς, εἶπεν ὁ μπάρμπ᾽ Ἀναγνώστης. 
Καὶ προσπαθήσας ν᾽ ἀνακαλέσῃ εἰς τὴν μνήμην τὰς ἀρχαίας γνώσεις του, ἐδοκίμασε 
νὰ κατασκευάσῃ πόντσι, ἀλλὰ τὸ ρούμι δὲν ἤναπτε […]. 

2, 269 
Ἐπεριποιεῖτο τὸν κλήτορα καὶ τοὺς χωροφύλακας, ἐκέρνα νερωμένο κρασὶ εἰς τὴν 
περίπολον ἢ πολιτοφυλακὴν τῆς νυκτός, καὶ τοῦ ἐπέτρεπαν νὰ ἔχῃ ἀνοικτὰ καὶ ὣς τὰς 
ἕνδεκα […]. 
 

Στὸ Χριστό, στὸ Κάστρο 
2, 275 

Οὕτως ὡμίλησεν ὁ παπα-Φραγκούλης ὁ Σακελλάριος, ἀφοῦ ἔκαμε τὴν εὐχαριστίαν 
τοῦ ἐξ ὀσπρίων κ᾽ ἐλαιῶν οἰκογενειακοῦ δείπνου, τὴν ἑσπέραν τῆς 23 Δεκεμβρίου 
τοῦ ἔτους 186… 

2, 275 
Παρόντες ἦσαν, πλὴν τῆς παπαδιᾶς, […] ὁ γείτονας ὁ Πανάγος ὁ μαραγκός, […], 
ἀναβὰς διὰ νὰ εἴπῃ μίαν καλησπέραν καὶ νὰ πίῃ μίαν ρακιά, κατὰ τὸ σύνηθες, εἰς τὸ 
παπαδόσπιτο· 

2, 282 
― Μπράβο, Στεφανή, τώρα μ᾽ ἔκαμες ν᾽ ἀποφασίσω. Ἤπιες ρακί; Τράβα κι ἄλλο 
ἕνα, εἶπεν ὁ παπάς. 
―Ἔχω πιεῖ πέντ᾽ ἓξ ὣς τώρα, ἔτσι νά ᾽χω τὴν εὐχή σ᾽, παπά. 
― Πιὲ κι ἄλλο ἕνα νὰ γίνουν ἑφτά. 
Ὁ μπαρμπα-Στεφανὴς ἐρρόφησε γενναίαν δόσιν ἐκ τῆς μικρᾶς φιάλης, τῆς 
πάντοτε κενουμένης καὶ οὐδέποτε στειρευούσης, τοῦ ἱερατικοῦ μελάθρου. 

2, 280-281 
― Μᾶς βρίσκεται καὶ τίποτε παξιμάδι; ἠρώτησε πάλιν ὁ ἱερεύς. 
― Θὰ ἔμεινε κάτι ὀλίγο ἀπ᾽ τῆς Παναγιᾶς. Ὅλο τὸ Σαραντάημερο ζυμώνομε κὶ 
τρῶμε ἀπ᾽ τὰ βλογούδια, εἶπεν ἡ πρεσβυτέρα. 
Βλογούδια ἦσαν οἱ μικροὶ σταυροσφράγιστοι ἀρτίσκοι, οἱ προσφερόμενοι ὑπὸ 
τῶν ἐνοριτῶν εἰς τοὺς οἴκους τῶν ἱερέων κατὰ τὸ Σαρανταήμερον. Ἀντὶ ὅμως 
ἀρτίσκων, αἱ περισσότεραι ἐνορίτισσαι κατὰ τοὺς τελευταίους χρόνους 
ἐπροτίμων νὰ προσφέρωσιν ἁπλοῦν ἄλευρον, καὶ διὰ τοῦτο ἡ παπαδιὰ εἶπεν ὅτι 
«ἐζύμωναν ἀπ᾽ τὰ βλογούδια». 

2, 281 
― Μπράβο! μπράβο! ἀκοῦς! ἀκοῦς! Στὸ Κάστρο; μετὰ χαρᾶς! ὄρεξη νά ᾽χῃς, ὄρεξη 
νά ᾽χῃς, παπά! 

2, 283 
Ὁ παπα-Φραγκούλης διέταξε νὰ τεθῶσιν εἰς σάκκους αἱ προσφοραὶ ὅσας εἶχε, καί 
τινα δίπυρα, καὶ εἰς δύο μεγάλα κλειδοπινάκια ἔθεσεν ἐλαίας καὶ χαβιάρι. Ἐγέμισε 
δύο ἑπταοκάδους φλάσκας μὲ οἶνον ἀπὸ τὴν ἐσοδείαν του. Ἐτύλιξεν εἰς χαρτία δύο ἢ 
τρία ξηροχτάποδα, καὶ μικρὸν κυτίον τὸ ἐγέμισεν ἰσχάδας καὶ μεγαλόρραγας 
σταφίδας. Τὰ δύο παπαδοκόριτσα, μὲ τὰ παράπονα καὶ τοὺς γογγυσμούς της ἡ μία, 
μὲ τοὺς κρυφίους γέλωτας καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς συμμετοχῆς τοῦ ταξιδίου ἡ ἄλλη, 
ἔβρασαν ὅσα αὐγὰ εἶχαν, ἕως τέσσαρας δωδεκάδας, καὶ τὰ ἔθεσαν εἰς τὸν πάτον 
ἑνὸς καλαθίου, τὸ ὁποῖον ἀπεγέμισαν εἶτα μὲ δύο πρόσφορα τυλιγμένα εἰς 
ὀθόνας, μὲ κηρία καὶ μὲ λίβανον. Προσέτι ὁ παπα-Φραγκούλης εἶχε παρακαλέσει τὸν 
μπαρμπα-Στεφανὴν νὰ περάσῃ ἀπὸ τὰ σπίτια δύο ἐμποροπλοιάρχων φίλων του, ἐκ 
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τῶν παραχειμαζόντων μὲ τὰ πλοῖά των εἰς τὸν λιμένα, νὰ τοὺς παρακαλέσῃ ἐκ μέρους 
του νὰ τοῦ στείλουν, ἂν τοὺς εὑρίσκετο, ὀλίγον κρέας σαλάδο [ἁλίπαστο κρέας ποὺ 
τὸ συντηροῦσαν ἀπὸ σκοινὶ γιὰ διάφορες χρήσεις στὰ πλοῖα], ἐξ ἐκείνου τὸ ὁποῖον 
μαγειρεύουν εἰς τὰ πλοῖα τὰ ἐκτελοῦντα μακροὺς πλοῦς. Ἐκεῖνοι φιλοτιμηθέντες 
ἔστειλαν δύο μεγάλα τεμάχια, ἕως πέντε ὀκάδας τὰ δύο. 

2, 285 
Εἶχε φάει ψωμὶ κ᾽ ἐβγῆκε νὰ πιῇ δυὸ τρία κρασιὰ μὲ τὸ ἰσνάφι. 

2, 290 
Ἐδείπνησαν ὅλοι ἐπὶ ποδὸς μὲ δίπυρα καὶ μὲ ἐλαίας καὶ ἔπιον ὀλίγον οἶνον ἢ 
ρακήν. 

2, 298-299 
Ἔφεξεν ὁ Θεὸς τὴν χαρμόσυνον ἡμέραν, καὶ οἱ αἰπόλοι ἐφιλοτιμήθησαν νὰ 
σφάξωσι καὶ ψήσωσι δύο τρυφερὰ ἐρίφια, ἐνῷ οἱ δύο ὑλοτόμοι εἶχαν φέρει ἀπὸ τὸ 
βουνὸν πολλὰς δωδεκάδας κοσσύφια ἁλατισμένα· καὶ ὁ καπετὰν Κωσταντὴς 
ἀνεβίβασεν ἀπὸ τὸ γολετί […] δύο ἀσκοὺς γενναίου οἴνου καὶ ἓν καλάθιον μὲ αὐγὰ 
καὶ κασκαβάλι τῆς Αἴνου, καὶ ἡμίσειαν δωδεκάδα ὄρνιθας καὶ μικρὸν βυτίον μὲ 
σκομβρία. Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ηὐφράνθησαν, ἑορτάσαντες τὰ Χριστούγεννα μετὰ 
σπανίας μεγαλοπρεπείας ἐπὶ τοῦ ἐρήμου ἐκείνου βράχου.  
 

Ἀποκριάτικη νυχτιά 
2, 308 

Ἔπειτα πρὸς τὴν μίαν αὐτῶν, τὴν Κούλαν, ἔτρεφεν ἁβρὸν αἴσθημα ἐρωτικόν, καὶ 
ἦτο ζηλιάρης· 

2, 309 
Ἐνωρὶς ἀκόμη, ὅταν ὁ Σπύρος εἶχεν ἔλθει ἀπὸ τὸ μαγειρεῖον, ὅπου ἔφαγε […]. 

2, 309 
Αἴφνης ᾐσθάνθη παραδόξως εἰς τοὺς ἀλγοῦντας ὀδόντας του κάτι ὡς αἱμωδίασιν, καὶ 
ἐνθυμηθεὶς τὸν μῦθον ἐψιθύρισεν: «Ὄμφακές εἰσι». 

2, 309 
Φαίνεται ὅτι τὴν ἑσπέραν ἐκείνην εἶχαν κάμει ἀγάπην καὶ αἱ τρεῖς, μὲ τὴν Λεμονοὺ 
καὶ μὲ τὴν Χρίσταιναν, μετὰ τῆς Φρόσως καὶ τῆς Γεώργαινας καὶ τοῦ συζύγου της, 
καὶ εἶχαν ἀποφασίσει «ν᾽ ἀποκρέψουν» ὁμοῦ. Τώρα δέ, ἀφοῦ ἔφαγαν, εἶχαν στήσει 
καὶ αὐταὶ τὸν χορόν, εἷς ἀνὴρ καὶ πέντε γυναῖκες, μὲ τρία μικρὰ παιδία.  

2, 311 
Διὰ τοὺς μὲν […] ὁ βίος αὐτὸς εἶναι διηνεκὴς Ἀπόκρεως, διὰ τοὺς δὲ εἶναι μακρὰ 
καὶ θλιβερὰ σαρακοστή.  

2, 311 
Ἀλλ᾽ ὅταν ἀνέρρωσεν ὀλίγον, καὶ δὲν ἤθελε νὰ δουλεύῃ, ἡ γραῖα τοῦ ἔδωκε τὰ δικά 
της τὰ πασουμάκια νὰ φορέσῃ, καὶ τὸν ἀπέπεμψε λέγουσα: «Ἂς πᾷ νά ᾽βρῃ τσωμὶ 
νὰ φᾷ!» 
 

Ὁ Καλόγερος 
2, 318 

Οἱ λέξεις τί σὲ πειράζουν, κ᾽ ἐγὼ τί σοῦ φταίω ἂν κοπανίζω ἀέρα μὲ τὴ γλῶσσά 
μου; 

2, 318 
Καὶ ὁ κὺρ Γιάννης ἐστράφη πρὸς τὸ δυτικὸν μέρος κ᾽ ἐπῆγε νὰ εὕρῃ τοὺς φίλους του 
τοὺς συζητητικοὺς καὶ συμποτικούς, μεθ᾽ ὧν ἔπαιρνε τὸ ὀρεκτικόν του κατὰ 
πᾶσαν ἑσπέραν, πρὶν ἀπέλθῃ οἴκαδε διὰ τὸ δεῖπνον. 
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2, 320 
Οἱ συμποτικοὶ φίλοι τοῦ κὺρ Γιάννη τοῦ Μανάφτη ἦσαν ὁ μπαρμπα-Γρηγοράκης, ὁ 
κὺρ Ἀθανάσης καὶ ὁ γερο-Παντελάκης, ὅλοι εὔθυμοι γέροντες. Τὴν ἑσπέραν ἐκείνην 
εἶχον συνέλθει ἤδη εἰς τὸ παντοπωλεῖον τοῦ Κοσαροπούλου, εἶχον λάβει ὀλίγα 
χαψιὰ κ᾽ ἕνα τσίρον ὡς ὄψον, κ᾽ ἔπινον τὸν ξανθὸν ρητινίτην. Ἀπέφευγον ἐκ 
συστήματος τὴν μαστίχαν καὶ πᾶν οἰνόπνευμα, ἔπινον δὲ συνήθως πᾶσαν ἑσπέραν 
πρὸ τοῦ δείπνου ἀνὰ δύο ἢ τρία ποτήρια οἴνου ἕκαστος. Ἦσαν ὅλοι καλοὶ 
οἰκοκυραῖοι, ᾤκτειρον τὴν πολιτικὴν κατάστασιν, συνεζήτουν δὲ καθ᾽ ἑκάστην 
ζητήματα πολιτικά, θρησκευτικά, κοινωνικὰ καὶ ἐνίοτε ἐπιστημονικά. Τὴν ἑσπέραν 
ἐκείνην τοῦ Μαΐου, οἱ μὲν ἄλλοι ἐκίρνων μὲ νερὸν τὸν οἶνον, ὁ δὲ γερο-
Παντελάκης δὲν ἤθελε ν᾽ ἀκούσῃ τίποτε περὶ τούτου. Καὶ εἰς τὰ κυνικὰ καύματα 
ἀκόμη τὸν ἔπινεν ἄκρατον. 

2, 324 
― Ἀλλοίμονό μας, ἐπανέλαβε λείχων τὰ χείλη ὁ κὺρ Γιάννης, καθόμαστε καὶ πίνομε 
κ᾽ ἔχομε τὴν ἀξίωση νὰ λύσουμε ὅλα τὰ σπουδαῖα ζητήματα. 
― Μὰ τὸ πιοτὸ κατεβάζει ἰδέες, εἶπεν ὁ κὺρ Παντελάκης. 

2, 326 
Ὁ γερο-Παντελάκης παρήγγειλε καὶ ἄλλο ἑκατοστάρι, καὶ ἀφοῦ τὸ ἔπιαν, ἐξῆλθον 
καὶ οἱ τέσσαρες καὶ ἀπεχωρίσθησαν. Εἶχε νυκτώσει ἤδη. 

2, 320-321 
«Τὸ μῆνα ποὺ δὲν ἔχει ρῶ, βάζει ὁ μπεκρὴς νερό». 

2, 323 
Ὑποθέσατε ὅτι […] ἐνδύομαι τρίχινα μαῦρα φορέματα ἢ σάκκινα ἢ σχοίνινα, 
ἀδιάφορον, καὶ ζῶ καλλιεργῶν τὴν γῆν, ἢ τρέφομαι μὲ χόρτα καὶ προσεύχομαι, 
χωρὶς νὰ ἔρχωμαι εἰς συχνὴν ἐπικοινωνίαν μὲ τοὺς ἀνθρώπους. Τί σᾶς πειράζω, σᾶς; 

2, 323 
Τάχα ἀπαντᾶτε σήμερον πολλοὺς ἐγγάμους νὰ εἶναι εὐχαριστημένοι ἀπὸ τὴν τύχην 
των, ἢ βλέπετε νὰ εἶναι εὔκολος ὁ γάμος, ὡς ἔπρεπε νὰ εἶναι, ὡς ἐπιούσιος 
κοινωνικὸς ἄρτος, ὡς θεμελιώδης θεσμός; 

2, 325 
Τὸ οὐσιῶδες εἶναι νὰ μὴ εἰσβάλλουν κουμπάρες καὶ κολλήγισσες […] καὶ ἐφορίνες 
καὶ δημαρχίνες νὰ μὴ εἰσελαύνουν εἰς τὰ «ἀρχονταρίκια» καὶ γυρεύουν «κόττα 
πίττα». 

2, 330 
«Ὡς γλυκέα τῷ λάρυγγί μου τὰ λόγιά σου, ὑπὲρ μέλι τῷ στόματί μου! […]». 

2, 332 
Μεθ᾽ ὅ, τελεσθείσης τῆς θείας εὐχαριστίας, καὶ τοῦ νεοφύτου μεταλαβόντος τῶν 
θείων μυστηρίων, ὁ ἡγούμενος διέταξε τὸν μάγειρον νὰ ἑτοιμάσῃ τηγανίτες, καὶ 
παρήγγειλεν εἰς τὸν κελλάρην νὰ φέρῃ φιάλην ρακῆς, πρὸς παράκλησιν τῶν 
ἀδελφῶν. 

2, 332 
Εἶτα ἤρχισαν νὰ παραπονοῦνται ὅτι δὲν ἐμβῆκε καὶ αὐτὸς μίαν φορὰν νὰ πάρῃ ἕναν 
καφὲ εἰς τὸν μικρὸν οἰκίσκον των, τὸν ἔλεγαν ἀκατάδεκτον, καὶ τὰ τοιαῦτα. 

2, 333 
Ἀφοῦ εἶχε καλέσει τὸν καλόγηρον […] ἐφρόντισε ν᾽ ἀγοράσῃ ὀλίγον ρητινίτην, διὰ 
νὰ κεράσουν τὸν ἐπισκέπτην. Ἔπιε καὶ αὐτὴ ἑνάμισυ ποτηράκι (διὸ καὶ αἱ 
παρειαί της ἔλαβον χρῶμα τρίγλης ζεστῆς καὶ αἱ ρυτίδες της ἔτι μᾶλλον 
ὠλιγόστευσαν) ἔπιε καὶ ὁ καλόγηρος δύο, ἔπιαν καὶ τὰ κορίτσια ἀπὸ μισό. 

2, 336 
Ἐκεῖ, εἰς τὸ σκότος, ἡ γραῖα ἐπῆγε παρα πολὺ σιμὰ εἰς τὸν καλόγηρον, καὶ ὡς ἦτο 
ἀναμμένη ἀπὸ τὸν ὀλίγον ρητινίτην, κάτι ἤρχισε νὰ ψιθυρίζῃ εἰς τὸ οὖς του. 
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2, 333 
Αἱ δύο νέαι ἐφαίνοντο τρέφουσαι πρὸς αὐτὸν ἀδελφικὰ αἰσθήματα […]. 

2, 341 
Ἦτο ἡ γειτόνισσα ἡ Κώσταινα […] ἥτις, κοιμωμένη ἀπὸ τῆς ὀγδόης, εἶχε χορτάσει 
τὸν ὕπνον […]. 
 
 
 

ΖΩΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ_2, 343-τέλος 
 

Στὴν Ἁγι-Ἀναστασά 
2, 344 

παρηκολούθουν μὲ βλέμμα θωπευτικὸν τὸ ὁλονὲν ροδίζον ἀρνὶ εἰς τὴν σούβλαν, 
περιμένοντες ὅσον οὔπω ν᾽ ἀπολαύσωσιν ὡς «προφταστήρα» [προδόρπιο, 
ὀρεκτικό, γιὰ νὰ «προφτάσει»τὴν πείνα] τὸ ὀρεκτικὸν κοκορέτσι […]. 

2, 344-345 
Ἀλλ᾽ οἱ τρεῖς ἀρχαιολόγοι καὶ ὁ δημοδιδάσκαλος εἶχαν φθάσει πρὸ πολλοῦ εἰς τὸν 
Ἅγιον Ἠλίαν, καὶ εἶχαν φάγει τὸ κοκορέτσι, καὶ εἶχαν πίει ἀνὰ δύο μαστίχας, καὶ 
ἤδη μετέβησαν εἰς τὸ σπληνάντερον (ἦτο ἑνδεκάτη ὥρα πρὸ τῆς μεσημβρίας), ὁ 
δὲ πέμπτος συνοδίτης, μείνας πολὺ ὀπίσω δὲν εἶχε φανῆ ἀκόμη. […] ἔφθασε δὲ 
ἀκριβῶς τὴν στιγμὴν καθ᾽ ἣν ὁ Δημήτρης ὁ Μιχογιάννης περιτέχνως λίαν ἐλιάνιζε 
τὸ ψητό κ᾽ ἐστρώνετο ὑπὸ τὰ πελώρια δένδρα ἡ ἀπὸ φτέρες καὶ φυλλάδες 
πλατάνου εὐώδης τράπεζα. Ἀλλ᾽ ὁ Δημήτρης ὁ Μιχογιάννης δὲν ἤξευρε μόνον νὰ 
ψήνῃ εἰς τὴν σούβλαν καὶ νὰ λιανίζῃ τὸ σφαχτό· 

2, 347 
κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ, ὅστις ἱερεὺς ὢν τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου «ἐξήνεγκεν 
ἄρτους καὶ οἶνον», ὡς λέγει ἡ Γραφή. 

2, 354 
ἀνάψασαι πῦρ εἰς τὸ ὑπήνεμον, ἔξω τῆς θύρας, στήσασαι μεγάλην χύτραν, 
παρεσκεύαζον τὴν σούπαν. 

2, 356 
εἶχε προσφέρει μὲ τὰς ἰδίας του χεῖρας κοκορέτσι εἰς τὸν Βλαχάβαν […]. 

2, 359 
Ἐκεῖ, ὑπὸ τὰ ὑψηλὰ δένδρα […], ἄνω τοῦ ρεύματος […], ἐκάθισαν ἡδονικῶς ὅλοι οἱ 
βοσκοὶ μὲ τὰς ποιμενίδας καὶ τὰς βοσκοπούλας των, στρώσαντες ἀφθόνους πτέρεις 
καὶ παχείας φυλλάδας, καὶ ἤρχισαν νὰ διαμελίζωσι τὰ εὐωδιάζοντα ἐπὶ τῆς 
σούβλας ἀρνία καὶ τὰ ἐρίφια. Ἔφαγον καὶ ηὐφράνθησαν ὅλοι καὶ ἀφοῦ ὁ 
〈παπ᾽〉 Ἀγγελὴς εὐλόγησεν, ὡς ἔδει, τὴν φλάσκαν, τὴν μετεβίβασε, μεγάλην, 
ὑπόχλωρον ἀκόμη, δι᾽ ἐρυθρᾶς δερματίνης λωρίδος κρατουμένην, κλώζουσαν καὶ 
φυσῶσαν ἀκαταλήπτους ἤχους ἔνδοθεν, εἰς χεῖρας τοῦ ἐκ δεξιῶν του καθημένου 
προεστῶτος τῆς ὁμάδος, τοῦ Γιώργη τ᾽ Παναγιώτ᾽, ὅστις ἐγερθεὶς προσηγόρευσε διὰ 
μακρῶν τὴν ὁμήγυριν […]. Ὁ Γιώργης τ᾽ Παναγιώτ᾽ μετεβίβασε τὴν φλάσκαν εἰς 
τὸν ἀντικρύ του καθήμενον, τὸν Κούτρην, καὶ οὗτος ἔπιε χαιρετίσας διὰ βραχέων. 
Μετὰ τὴν τρίτην δὲ περίοδον τῆς φλάσκας, οὐδεμίαν πλέον ᾐσθάνετο 
ἀντιπάθειαν πρὸς τὸν Γιώργην, ἀλλ᾽ ἠδελφώθησαν ὅλοι των. 

2, 360 
κι ὁ καπετὰν Νικοτσάρας, μιὰ φορὰ ποὺ τοῦ ἔδωκα κοκορέτσι, μὲ τὰ ἴδια μου τὰ 
χέρια φτιασμένο, τοῦ ἄρεσε τόσο, ποὺ πολλοὺς μῆνες ὕστερα ὅπου μ᾽ εὕρισκε, 
μὄλεγε: «Τί ἔχουμε, ὠρὲ Γιώργη, δὲν ἔχεις τίποτε κοκορέτσι;» «Ὄρεξη νά ᾽χῃς, 
καπετάνε μου, τὄλεγα ἐγώ· θέλεις νὰ σοῦ φτιάσω;» Καὶ τρεῖς φορές, ἐθυσίασα 
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τρία πρόβατα, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ τοῦ φτιάσω κοκορέτσι. […] Μὰ ὁ 
Νικοτσάρας μὲ τὸν μπαλτὰ τοῦ ἔσπασε τοὺς γάντζους κ᾽ ἔκοψε τὰ μπαστούνια τοῦ 
Τούρκου, κ᾽ ἐγλύτωσε τὸ καράβι του ἀπ᾽ τὰ δόντια τοῦ θεριοῦ. […] «Μ᾽ ἔφαγαν 
τὰ σκυλιά», εἶπε μιά, καὶ σφίγγοντας τὰ δόντια, βαστώντας μὲ τὸ χέρι τὰ σωθικά του, 
ποὺ ἐχυνόντανε ἀπ᾽ τὴν κοιλιά, βαστώντας μὲ τὰ δόντια τὴν ψυχή του, ποὺ τοῦ 
ἔφευγε ἀπ᾽ τὸ στόμα, ἐπρόφτασε κ᾽ εἶπε […]. 

2, 362 
ὁ μπαρμπα-Γιώργης τ᾽ Παναγιώτ’ […], ἐξέφερε πρὸς αὐτὸν ἰδίως ἀποτεινόμενος, 
πρὸς ἐπισφράγισιν τοῦ συμποσίου, τὴν τελευταίαν τῆς ἡμέρας πρόποσίν του, ἥτις 
ἤχησεν ὑπόκωφος, ὡς νὰ ἐξῆλθεν ἀπὸ τὸν πάτον τῆς φλάσκας, 〈ἥτις ἤρχισε〉 
πλέον νὰ κλώζῃ καὶ νὰ φυσᾷ. 
 

Ἡ Βλαχοπούλα 
2, 363 

Ἐκεῖ ἡ γυνὴ τρέχει κατόπιν τοῦ ἀνδρὸς εἰς τὸ χωράφι […] μὲ τὴν δεξιὰν συλλέγουσα 
χόρτα διὰ τὴν προβατίναν ἢ λάχανα διὰ τὸ ἑσπερινὸν δεῖπνον […]. 

2, 369 
Ἐπρογευμάτισαν μὲ καφέν, μὲ βροῦβες, σπαράγγια, ἐκλεκτὰς ἐλαίας καὶ μαῦρον 
οἶνον […]. 

2, 377 
Τὴν ἐπαύριον ἦτο Πάσχα, μεγάλη ἡμέρα, καθ᾽ ἣν πάμπολλαι σοῦβλαι 
περιεστρέφοντο μὲ τὰ σφαχτὰ εἰς τὸ πῦρ καὶ ἀμέτρητες κανάτες μὲ ἀφρίζοντα 
ρητινίτην ἔφεραν πολλὲς γῦρες διὰ κοινοῦ ποτηρίου, ἀπὸ στόματος εἰς στόμα, εἰς 
τὰς οἰκίας τῶν χωρικῶν. 
 

Ὁλόγυρα στὴ λίμνη 
2, 382 

Καὶ εἰς τὸ βάθος ἐφαίνοντο πρὸς βορρᾶν τεμνόμεναι αἱ δύο τῶν λόφων σειραί […], ἡ 
μία ἡ ἀνατολική, ὑψηλή, ἐγγυτέρα εἰς τὸν θεατήν […], ὅπου ὄχι ἅπαξ ἑώρτασες τὴν 
Πρωτομαγιάν, παιδίον, μὲ γάλα καὶ μὲ ὀβελίαν ἀμνὸν καὶ μὲ στεφάνους καὶ μὲ 
λούλουδα […]. 

2, 383 
δὲν ἔθρεψαν ἀδηφάγα κήτη εἰς τὸν βυθὸν τοῦ πόντου!: ναυάγια 

2, 386 
Ἤρχισε νὰ κυκλοφορῇ τὸ ποτήριον τῆς ρακῆς, καὶ οἱ ναυπηγοὶ ὅλοι καὶ οἱ 
περιπατηταὶ ἔλεγαν τὰς συνήθεις εὐχάς: «Καλορρίζικο! μάλαμα τὸ καρφί τ᾿, 
καπετάνιο! Καλὸ πλέψιμο!» [...]· οὗτος λοιπὸν ὁ Ἀλέξανδρος Χάραυλος […], ὅταν 
ἦλθεν ἡ σειρά του διὰ νὰ πίῃ καὶ νὰ χαιρετίσῃ, ἐπρόφερεν ἐξ ὑπερβαλλούσης 
ἀδεξιότητος ὡς ἑξῆς τὴν ἀνωτέρω σημειωθεῖσαν λέξιν: 
 ― Καλὸ μπλέξιμο, καπετάνιο! 

2, 388-389 
καὶ διὰ τοῦ βλέμματος θωπεύοντα τὴν μεγάλην χύτραν μὲ τὰ καλομαγειρευμένα μὲ 
ἱκανὸν εὐῶδες ἔλαιονφασόλια, καὶ μὲ ἄφθονον κοκκίνην πιπεριάν, τὴν ὁποίαν, μὲ 
τὸ ἐξησκημένον βλέμμα του, εἶχεν ἀνακαλύψει ἤδη ἐρχομένην ὄπισθεν τῶν θάμνων, 
ὁλονὲν καὶ πλησιάζουσαν σκεπασμένην καλὰ διὰ νὰ μὴν κρυώσῃ τὸ φαγητόν, 
ἐπιστέφουσαν τὸν μέγαν κόφινον, ἐπὶ τῶν ὤμων τῆς φιλοτίμου οἰκοκυρᾶς, σχεδὸν 
ἀρμενίζουσαν ὡς βάρκαν, χωρὶς νὰ φαίνωνται οὔτε αἱ χεῖρες αἱ ὑποβαστάζουσαι οὔτε 
οἱ πόδες οἱ βηματίζοντες. [...] ὁ δὲ ζευγηλάτης καὶ ὁ βοηθός του, θὰ παρεκάθιζον 
ἐπιφθόνως ὑπὸ τὸ εὐλογημένον φύλλωμα, καὶ θὰ ἐπειρῶντο ἐγγύτερον τῆς χύτρας. 
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2, 390 
Καὶ ὁ Χριστοδουλὴς ἔτρεξεν […] ξυπόλυτος, μὲ τὰ πόδια παπουδιασμένα [ζαρωμένα 
ἀπὸ τὴν πολύωρη παραμονὴ στὸ νερὸ], μαῦρα, ψημένα ἀπὸ τὴν ἅλμην τοῦ 
κύματος. 

2, 396 
Τὸ πλῆθος εἰς τὸ ναυπηγεῖον συνωθεῖτο τώρα περὶ τὴν καλύβην τοῦ πλοιάρχου, 
ὅπου ἡ μεγαλοπρεπῶς στολισμένη καπετάνισσα μετὰ προθυμίας καὶ ἁβρότητος 
προσέφερεν εἰς ὅλους γλυκύσματα καὶ ποτά. Ἀλλὰ σὺ ᾐσθάνεσο τόσην πικρίαν εἰς 
τὸν οὐρανίσκον ὡς νὰ εἶχεν ἀναβῆ ἡ χολή σου ὅλη κ᾿ ἐχύθη προώρως εἰς τὸ 
στόμα σου. […] Ὀλίγας ἡμέρας ὕστερον […]ὁ Παρρήσης […] καὶ ὁ Λούκας […], μὲ 
ἀστακοῦ βρασμένου τὸν χρῶτα τοῦ προσώπου, εἶχαν καθίσει […] παρὰ τὸ χεῖλος τῆς 
λίμνης […]. Ὁ ἥλιος ἔκλινε πρὸς τὴν δύσιν, καὶ ἀπὸ μιᾶς ὥρας ἤδη εἶχον δώσει καὶ 
λάβει ἐναλλὰξ πολλοὺς ἀδελφικοὺς ἀσπασμοὺς εἰς τὰ χείλη τῆς φλάσκας, ἥτις 
ἦτο τετραόκαδος καὶ εἶχε κομισθῆ ἀρτίως ἐκ τῆς πολίχνης πλήρης μοσχάτου. 

2, 397 
Εἶχαν ψήσει εἰς ἀνθρακιὰν ἡμίσειαν δωδεκάδα κεφαλόπουλα, καὶ οὐκ ὀλίγα 
καβούρια, καὶ τὸ μοσχᾶτον κατέβαινε μιὰ χαρὰ κάτω. 

2, 398 
δὲν ἐχόρταινε νὰ βλέπῃ 
 

Οἱ Χαλασοχώρηδες 
2, 401 

Ἀφοῦ περιῆλθον ὅλα τὰ μαγαζεῖα τῆς παραθαλασσίου ἀγορᾶς, ὅπου ἔπιον ὄχι 
ὀλίγον εἰς ὑγείαν καὶ τῶν δύο ἀντιπάλων μερίδων, ὁ Κωνσταντὴς ὁ Καλόβολος καὶ 
ὁ Γιάννης τῆς Χρυσάφους κατήντησαν καὶ εἰς τὸ μικρὸν καπηλεῖον τοῦ Δημήτρη 
τοῦ Τσιτσάνη, ὅπου εἰσελθόντες ἀπῄτουν ἀπὸ τὸν οἰνοπώλην νὰ τοὺς κεράσῃ. 
[…] Διότι, ὁ Λάμπρος ὁ Βατούλας καὶ ὁ Μανώλης ὁ Πολύχρονος, αὐτοὶ ποὺ εἶχαν τὸ 
λύειν καὶ τὸ δεσμεῖν εἰς τὰ δύο κόμματα, τοῦ ἔταζαν «φούρνους μὲ καρβέλια» […]. 
Ποῦ ἐπερίσσευε τραμποῦκος [φιλοδώρημα, ἰδιαίτερα σὲ ἐκλογέα ἢ κομματάρχη] 
ἀπ᾽ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν δόντια, κατάλαβες, γιὰ νὰ φᾶνε κ᾽ οἱ ἄλλοι, οἱ παραμικροί; 

2, 402 
κ᾽ εἶναι πάλιν ἄλλοι ποὺ ξεύρουν μὲ τρόπο καὶ τὰ καταφέρνουν, παίρνοντες λεπτὰ κι 
ἀπὸ τὰ δύο κόμματα, μαυρίζοντες πότε τὸ ἓν πότε τὸ ἄλλο, κ᾽ ἐβγαίνοντες πάντοτε 
λάδι […]. Τοιαύτας θεωρίας ἐξέφερεν ὁ Δημήτρης ὁ Τσιτσάνης, ἀρνούμενος νὰ 
κεράσῃ τοὺς δύο φίλους, οἵτινες εὐθυμότατοι εἶχον εἰσέλθει εἰς τὸ καπηλεῖόν του. 
Ἀλλὰ δὲν ἦσαν καὶ διψασμένοι. Ἦτο ἑσπέρα ἤδη καὶ ἀπὸ τῆς δείλης εἶχον 
περιέλθει τὸ ἥμισυ τῆς πολίχνης, παντοῦ κερνώμενοι καὶ πίνοντες. 

2, 403 
ὁ Κωνσταντὴς ὁ Καλόβολος, μὲ ἀτάραχον μειδίαμα, τοῦ εἶπεν ὅτι «ἂν θέλῃ νὰ ἔχῃ 
μαγαζί, πρέπει νὰ ἔχῃ καὶ κοιλιὰ σὰν τὸ μαγαζί του, μεγαλύτερη μάλιστα ἀπ᾽ τὸ 
μαγαζί του». […] Ἅμα εἰσελθών, διέταξεν ἓξ μαστίχες διὰ τοὺς μεθ᾽ ἑαυτοῦ, εἶτα 
ἐλθὼν ὄπισθεν τοῦ λογιστηρίου, ἔκυψεν εἰς τὸ οὖς τοῦ καπήλου, καὶ ἤρχισε νὰ τοῦ 
κρυφομιλῇ καὶ νὰ τὸν κατηχῇ. Μετ᾽ ὀλίγα λεπτὰ τῆς ὥρας, ἀφοῦ τοῦ εἶπε πολλά, καὶ 
ὁ οἰνοπώλης τοῦ ἀπήντα μόνον διὰ κατανεύσεων τῆς κεφαλῆς, ἐπέστρεψε πάλιν 
πρὸς τὴν τράπεζαν, περὶ ἣν εἶχε στρωθῆ ἡ παρέα του, καὶ διέταξεν ἐκ νέου 
μαστίχες. 

2, 404 
― Πίνετε ἀπὸ μιὰ μαστίχα;  
― Ἀπό ᾽να κρασὶ… ἂν μᾶς κεράσετε. Καὶ ὁ Λάμπρος ὁ Βατούλας διέταξε δύο 
κρασιά. [...] Ἡ νεωστὶ εἰσελθοῦσα ὁμὰς διέταξε καὶ αὐτὴ ποτά. 
― Ἄ! ἐδῶ εἶστε σεῖς, ποὺ βυζαίνετε ἀπὸ δυὸ μαννάδες; 
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― Τὸ καλὸ ἀρνί, κὺρ Μανώλη, ἀπήντησεν ὁ Γιάννης τῆς Κ᾽σάφους, τρώει ἀπὸ δυὸ 
προβατίνες. 
Ὁ Μανώλης διέταξε τὸν κάπηλον νὰ τοὺς κεράσῃ, καὶ τότε ἔπιον εἰς ὑγείαν τοῦ 
κόμματος τὸ ὁποῖον ἐξεπροσώπει ὁ Μανώλης. Μὲ τοιαύτην τακτικὴν 
ἐκαλοπερνοῦσαν εἰς τὰς ἐκλογὰς οἱ δύο ἀγαπημένοι φίλοι. 

2, 406 
― Νὰ στοιχηματίσετε, σύ, κουμπάρε Γιάννη, ὅτι θὰ κερδίσῃ τὸ δικό μας τὸ κόμμα, 
καὶ σύ, Κωνσταντή, ὅτι θὰ κερδίσῃ τὸ ἄλλο κόμμα.  
―Ἐγὼ βάζω τὸ γάιδαρό μου! ἀνέκραξεν ὁ Γιάννης τῆς Χρυσάφους.  
― Κι ἐγὼ τὸ βόδι μου! ἐφώνησεν ὁ Κωνσταντὴς ὁ Καλόβολος.  
―Ὁ γάιδαρός σου ἂς ἔχῃ ζωή, κουμπάρε Γιάννη, καὶ τὸ βόδι σου σοῦ χρειάζεται διὰ 
νὰ ζήσῃς, Κωνσταντὴ Καλόβολε. Μόνον ἀρκεῖ νὰ βάλετε κάτι τι ποὺ νὰ τρώγεται, 
ποὺ νὰ μασιέται εὔκολα, γιὰ νὰ ξεφαντώσῃ ὅλο τὸ ἀσκέρι, ποὺ καλῶς 
ἀνταμωθήκαμε ἐδῶ, καλή μας ὥρα, ὅταν θὰ γίνουμε φίλοι μετὰ τὰς ἐκλογάς. 
Ἐσύ, κουμπάρε Γιάννη, δὲν ἔχεις, θαρρῶ, δυὸ προβατίνες κ᾽ ἕνα κριάρι; 
― Τὰ θυσιάζω! ἀνέκραξεν ὁ Γιάννης τῆς Χρυσάφους. […] 
― Κι ἐγώ, γιὰ τὴν ἀγάπη σου, κὺρ Λάμπρο! ἐφώνησεν ὁ Κωνσταντὴς ὁ Καλόβολος. 
― Δὲν εἶν᾽ ἀνάγκη νὰ θυσιάσῃς τὲς προβατίνες, κουμπάρε Γιάννη, τὸ κριάρι μᾶς 
ἀρκεῖ. 
― Βάζω τὸ κριάρι! εἶπεν ὁ Γιάννης. 
― Κ᾽ ἐγὼ βάζω τέσσαρα ζευγάρια κόττες ποὺ ἔχω, εἶπεν ὁ Κωνσταντής. 
― Λοιπὸν σύμφωνοι· ἂν κερδίσωμεν καὶ τοὺς δύο βουλευτὰς ἡμεῖς, ἐσύ, 
Καλόβολε, θὰ βάλῃς τὰ τέσσαρα ζευγάρια κόττες, κι ἂν κερδίσουν οἱ ἄλλοι, ἐσύ, 
κουμπάρε Γιάννη, θὰ θυσιάσῃς τὴν προβατίνα. Ἐὰν ὅμως βγάλουμε ἀπὸ ἕνα 
βουλευτὴν τὰ δύο κόμματα, τότε ἔχεις κέρδος, ἐσύ, κουμπάρε, τὴν προβατίνα 
σου, γλυτώνεις κ᾽ ἐσύ, Κωνσταντή, τὲς κόττες σου. 

2, 408 
καὶ θὰ τοῦ ἔτρωγε τὰ λεπτὰ χωρὶς νὰ τοῦ δώσῃ ψήφους. 

2, 408-409 
«Αὔριο, παιδιά, πέφτει τὸ μεγάλο ψάρι… Νά ᾽χετε τὸ νοῦ σας… Μὴ μᾶς 〈τὸ〉 
φάῃ τὸ θεριό (κ᾽ ἐδείκνυεν ἑκατὸν βήματα ἀπωτέρω, διὰ μέσου τοῦ σκότους, περὶ 
τὴν κινουμένην ἀμυδρὰν λάμψιν τοῦ προπορευομένου φανοῦ, τὸν Λάμπρον τὸν 
Βατούλαν μὲ τὴν συνοδίαν του). Νὰ πιάσουμε τὰ πόστα… Μὴ μᾶς φάῃ τὸ ψάρι ὁ 
γαλιός [γαλέος, εἶδος σκυλόψαρου]… Ὣς τὸ μεσημέρι ὁ ροφὸς ἀριβάρει (νὰ 
πάρουμε, ὡς-τὰ-χωρατά, μιὰ βάρκα, νὰ πεταχτοῦμε ὣς τὰ νησιά, νὰ κάμουμε 
καρτέρι)… ροφὸς ἑφταοκαδιάρικος, φρέσκος!…» 

2, 409-410 
Παντοῦ ἐλάμβανον κ᾽ ἔδιδαν λιπαρὰς διαβεβαιώσεις καὶ ὑποσχέσεις δαψιλεῖς, 
τόσον χορταστικάς […]. 

2, 410 
Ἡ γραῖα ἐπαιδεύετο νὰ βράσῃ δύο ἢ τρία σκορπιδάκια, τὰ ὁποῖα τῆς εἶχε φέρει ὁ 
γέρων, ἀργὰ φθάσας τὴν ἑσπέραν ἐκείνην μὲ τὴν μικρὰν βάρκαν του ἐκ τῆς 
ἡμερησίας ἀνὰ τὸν λιμένα ἐκδρομῆς. 

2, 411 
Καὶ εἰς τὸ τέλος τοῦ λογαριασμοῦ ἀκόμη, οἱ ψῆφοι ἔβγαιναν ὀλιγώτεροι ἀπὸ τὰ 
δεκάρικα. Ἄρα καὶ πολλοὶ πληρωμένοι τὸν εἶχαν μαυρίσει. Ὁ Μανώλης ὁ 
Πολύχρονος, ὡς τετραπερασμένος ποὺ ἦτον, τὰ ἐμβάλωνε λέγων, ὅτι πρέπει νὰ 
ξεπεσθοῦν ἀπὸ τὸν λογαριασμὸν τόσα δεκάρικα, ὅσα ἐπῆγαν εἰς γενικὰ ἔξοδα, ἢ 
καὶ εἰς κεράσματα ἀκόμη, μὴ ἀρκέσαντος τοῦ κονδυλίου τοῦ εἰδικοῦ. 

2, 414 
Ὁ Θανάσης ὁ Τσιρογιάννης προσέφερεν οἶνον καὶ στραγάλια εἰς τοὺς ἐπισκέπτας, 
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ὁ δὲ Λάμπρος τοῦ ἔδωκε παχείας ὑποσχέσεις […]. 
2, 417 

ἀνέκραζεν ἀπειλοῦσα διὰ [τῆς] χειρονομίας ἡ σύζυγός του […] μὲ μεθυστικὸν τὸ 
βλέμμα καὶ τὸ μειδίαμα· […] 
 ― Σᾶς παρακαλῶ… ἡσυχάσετε τώρα, παρενέβαλλε διὰ τῆς μελιχρᾶς καὶ 
θωπευτικῆς φωνῆς ψυχής ανδρών εστιν· αλλά σπείσομαι αυτό Κυρί ῳ τῳ Θεῴ μου. 
του ὁ Λάμπρος ὁ Βατούλας. […] 
Ἡ Σπληνογιάνναινα ὅμως ἔτρεφε φανερὰν προτίμησιν πρὸς τοὺς κουμπάρους της, 
τοῦ κόμματος Μανώλη Πολύχρονου καὶ συντροφίας. 

2, 418 
τὸ ἀνδρόγυνον «δὲν ἔτρωε μερωμένο ψωμί». 

2, 421 
αἱ βάρκαι αἱ φέρουσαι τὸν ροφὸν κατὰ τὸ λεξιλόγιον τοῦ Μανώλη τοῦ Πολύχρονου.: 
συνθηματική γλώσσα σχετική με την αξία του ψαριού 

2, 424 
Ὅστις ἔβλεπε μακρόθεν οὕτω πως ἀντίπρῳρα ἱσταμένας τὰς τέσσαρας ταύτας 
λέμβους […] θὰ ὑπέθετεν ὅτι πράγματι τὴν πρωίαν ἐκείνην εἶχε πέσει, κατὰ τὸ 
εἰκονικὸν ὕφος τοῦ Μανώλη τοῦ Πολύχρονου, ἔκτακτος ροφὸς εἰς τὸ μέρος ἐκεῖνο:  
συνθηματική γλώσσα σχετική με την αξία του ψαριού 

2, 425-426 
Συνίστατο δὲ ὁ μισθὸς οὗτος εἰς ἓν «ξάκρισμα» προσφόρου «διὰ τὸν καφέ» καὶ εἰς 
ἡμίσειαν προσφορὰν περιπλέον, τὴν ὁποίαν αὐθαιρέτως ἐλάμβανε, παρὰ τὰς 
διαμαρτυρίας τοῦ συγγενοῦς του ἱερέως, θέτων αὐτὴν εἰς τὸν κόλπον του, «γιὰ τὴ 
συβία». Ὁ παπα-Σωτήρης δὲν ἐθύμωνε τόσον διὰ τὴν ἡμίσειαν προσφορὰν καὶ διὰ 
τὸ ξάκρισμα, ὅσον διὰ τὴν τόλμην τοῦ νὰ εἰσβάλλῃ εἰς τὸ ἱερὸν Βῆμα […].    

2, 426 
Εἶτα, ἀφοῦ ἔβαλεν εἰς τὸν κόλπον του τὴν ἡμίσειαν προσφορὰν «γιὰ τὴ συβία», 
[…] ἐξῆλθεν ὑποσκάζων ἐκ τοῦ ἱεροῦ Βήματος, κρατῶν εἰς τὴν ἀριστερὰν τὸ «διὰ 
τὸν καφὲν» ξάκρισμα, τὸ ὁποῖον ἤρχισε καὶ νὰ μασᾷ […] κ᾽ ἐξῆλθεν εἰς τὴν 
πλατεῖαν. […] Εἶτα ἐπερίπαιξεν ἕνα Γύφτον, τὸν ὁποῖον συνήντησε μεθυσμένον, 
ἄγοντα ἕωθεν τὰ προεόρτια τῶν ἐκλογῶν […]. 

4, 427 
Εἶτα παρήγγειλε τὸν καφέν του, καὶ ἠξεύρων ὅτι ἔπρεπε νὰ περιμένῃ ἐπὶ εἴκοσι 
λεπτὰ τῆς ὥρας ἑωσοῦ κατορθώσῃ νὰ τοῦ τὸν ψήσῃ ὁ γερο-Ἀκούκατος, ὁ 
καφετζής, μετέβη χωλαίνων εἰς τὴν ἀποβάθραν […]. Καὶ στρέψας τὴν ράχιν, ἀπῆλθε 
χωλαίνων νὰ πίῃ τέλος τὸν καφέν του, ἀφοῦ εἶχε καταφάγει ἤδη ἐξ 
ἀνυπομονησίας τὸ ξάκρισμα, καὶ θὰ ἠναγκάζετο ἴσως νὰ βάλῃ χεῖρα εἰς τὸ ἥμισυ 
τῆς προσφορᾶς, τὸ προωρισμένον διὰ τὴν συμβίαν. 

2, 428 
Οἱ ὑποψήφιοι […] ἦλθαν καὶ ἔπιον καφὲν εἰς τὸ αὐτὸ καφενεῖον τοῦ γερο-
Ἀκούκατου […]. Ὄχι τόσον ροδίνας τὰς προβλέψεις, παρὰ τὰς παχείας ὑποσχέσεις 
τὰς ὁποίας ἐλάμβαναν, εἶχαν ὁ Καψιμαΐδης καὶ ὁ Ἀβαρίδης. 

2, 429 
Ἐκεῖθεν, ἂν ἐξελέγετο βουλευτής, θὰ εἶχε τὴν μερίδα τοῦ λέοντος. […] Ἀφοῦ ἔπιον 
διπλοῦς καφέδες κ᾽ ἐδέχθησαν προσρήσεις οἱ πέντε ὑποψήφιοι, μετέβησαν, ὡς 
εἴπομεν, ἕκαστος πρὸς ἐπίσκεψιν τῶν φίλων. 

2, 430 
Ἀλλ᾽ ὁ Λάμπρος ὁ Βατούλας, πρὸς ὃν μεγάλην ἔτρεφεν ὑπόληψιν ὁ Γιαννάκος ὁ 
Χαρτουλάριος […] τὸν ἀπέτρεψε […]. Ἀπὸ ἐδῶ ἦτον σίγουρος βουλευτής, τοῦ τὸ 
ἔδιδεν ἐγγράφως· ἐκεῖ νὰ κοιτάξῃ, πέρα ἐκεῖ, νὰ μὴν τοὺς φᾶνε, τὰ μάτια του 
τέσσερα. 



27 
 

2, 431-432 
Τέλος ὁ Λάμπρος ὁ Βατούλας ἠναγκάσθη νὰ ὑποχωρήσῃ εἰς τοὺς πολλούς, 
ἐπιφυλαχθεὶς νὰ μεθύσουν τόσον κατὰ τὴν ἀνὰ τὰς συνοικίας περιοδείαν τοὺς 
ἀπροθύμους διαδηλωτάς, ὥστε νὰ τοὺς φέρῃ ὀπίσω εἰς τὴν ἀγορὰν φανεροὺς καὶ 
παραπαίοντας ὀπαδοὺς τοῦ Χαλασοχωριτικοῦ κόμματος.Ἐτήρησε δὲ τὸν 
ἐνδιάθετον ὅρκον του ὅσον ἠδυνήθη.  

2, 432 
Ἀνὰ τὰς συνοικίας ὑπῆρχαν πάμπολλα μικρὰ καπηλίδια καὶ κατώγεια οἰνοπωλικά, 
τὰ ὁποῖα εἶχαν φυτρώσει ἔξαφνα ὡς μανιτάρια […]. Δι᾽ ὅλων ἐκείνων τῶν μερῶν 
ἐφρόντισε νὰ διευθύνῃ τὴν διαδήλωσιν ὁ Λάμπρος ὁ Βατούλας, καὶ αἱ ὀλίγαι 
δαμιτζάνες, ὅσας εἶχε πλήρεις παραπλεύρως τῶν κενῶν καὶ πρὸς ἐπίδειξιν μόνον 
τεταγμένων βαρελίων πᾶς κάπηλος, ἐκενώθησαν πρὸς τιμὴν τῶν ὑποψηφίων. Ἐν 
τῷ χρόνῳ τούτῳ, ὁ Μανώλης καὶ οἱ φίλοι του κατεγίνοντο νὰ χορδίσωσι καὶ αὐτοὶ 
τὴν διαδήλωσίν των. Εἶχον συναχθῆ εἰς τὸ μπακαλικο-εμπορικὸν τοῦ Θόδωρου τοῦ 
Μοστροπούλου, Ἀρκάδος ἀποπλανηθέντος εἰς τὰ μέρη ἐκεῖνα περὶ τοὺς δεκαπέντε 
χρόνους, διὰ τοὺς ὁποίους εἶχε παρασκευάσει γιουβέτσι ὁ Μανώλης, διὰ νὰ 
«πιάσῃ μαγιά», καὶ ἀφοῦ τοὺς ἐμέθυσεν ἤρχισαν αὐθορμήτως τὸν χορὸν καὶ τὸ 
τραγούδι. Ἐπιάσθηκαν ἐπὶ τῆς μικρᾶς πλατείας, ἔμπροσθεν τοῦ μαγαζείου, καὶ 
ἔστησαν τὸν χορόν, ὅστις ἐντὸς μιᾶς ὥρας ηὔξησε κ᾽ ἐμεγαλύνθη κατὰ πολλὰς 
δωδεκάδας, καθόσον πάμπολλοι αὐθόρμητοι ἢ καλούμενοι ὑπὸ τοῦ Μανώλη 
προσήρχοντο διὰ νὰ τοὺς κεράσῃ, καὶ ἀφοῦ ἐδευτέρωναν καὶ ἐτρίττευαν, 
ἐπροσηλυτίζοντο καὶ δὲν ἐξεκολλοῦσαν πλέον. 

2, 434 
Καὶ περὶ τὸ μεσονύκτιον ἀκόμη, μετὰ τὸν πρῶτον ὕπνον, οἱ τοῖχοι καὶ τὰ πατώματα 
πάσης οἰκίας ὑφίσταντο τὸν ἀντίκτυπον τοῦ μανιώδους χοροῦ τῆς ἑσπέρας, 
χορεύοντες κατ᾽ ἀντανάκλασιν, ὡς νὰ εἶχον συμπίει μετὰ τῶν ἰδιοκτητῶν των ἐκ 
τοῦ ἐκλογικοῦ οἴνου, τοῦ σπεισθέντος ἀναλώμασι τῶν κ.κ. Γεροντιάδου, Ἀλικιάδου, 
καὶ συντροφίας. […] Ἀλλ᾽ ἔκτοτε ἡ ἀνάδειξις νεωτέρων ἀγνώστων ἀνθρώπων 
ἐπιτρίπτων καὶ παμπονήρων καὶ ἡ ὑπέρμετρος χρῆσις τοῦ οἴνου τὸν εἶχον 
καταστήσει ἀπόμαχον. 

2, 435 
Τὸν παλαιὸν καιρὸν αἱ ἐκλογαὶ ἐγίνοντο μὲ ὄρεξιν […]. 

2, 436 
Ὁ γέρων πρόεδρος […] ἀναμασῶν διὰ χιλιοστὴν φορὰν τὰς ἀναμνήσεις ταύτας […]. 

2, 437 
Εἶναι ἀληθὲς ὅτι κατὰ τὴν σύνοδον ἐκείνην, ὡς καὶ καθ᾽ ὅλην τὴν περίοδον δὲν εἶχε 
καλοχορτάσει τὸν ὕπνον ἐπὶ τῶν ἑδωλίων τῆς αἰθούσης τῶν συνεδριάσεων. 

2, 438 
Ὁ γερο-Νιαουστεὺς δὲν ἐχώνευε τὸν Ἀβαρίδην, συνεπάθει δ᾽ ἐξόχως πρὸς τὸν 
Ἀλικιάδην καὶ Καψιμαΐδην. Τὸν δεύτερον μάλιστα ἐξετίμα πολύ, […] τὸν ὁποῖον 
εἶχεν ἐπονομάσει τις «τὸ ἄρτυμα τῆς παρέας τῶν ὑποψηφίων». 

2, 440 
Ἦτο δὲ ὁ κὺρ Μανουῆλος ὁ Στεριωμένος […] σύμβουλος τοῦ Δήμου ἰσόβιος, τόσον 
ὥστε μίαν φορὰν μόνον, ὅτε ἦλθε δέκατος τέταρτος, ἤτοι δεύτερος 
παραπληρωματικός, ὁ ἴσκιος του ἢ ἡ καλή του τύχη «ἐψωμόφαγε» [<ψωμοτρώω, 
«ψουμουτρώου. Συνηθίζεται στὴ φράση: Θὰ τοῦνι ψουμουφάει = θὰ γίνη ἡ αἰτία ν’ 
ἀποθάνη ἄδικα»] μετ᾽ ὀλίγας ἑβδομάδας δύο τῶν πρὸ αὐτοῦ πλειονοψηφησάντων, 
καὶ οὕτως εἰσῆλθεν εἰς τὸ Δημοτικὸν συμβούλιον ὡς ἐνεργὸν μέλος. 

2, 441 
Ἀλλ᾽ ὁ δικολάβος […] θὰ τοῦ ἔτρωγεν ἐπίσης τὸν βοῦν, τὸν ἀγρὸν ἢ τὴν οἰκίαν 
καὶ τὴν ἄμπελον. 
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2, 444 
Εἶχε προσαχθῆ τὸ πρωί, φορῶν τὴν κοκκίνην σκούφιαν του, ἀποκαὴς [ο αλκοολικός 
που με ελάχιστη ποσότητα κρασιού ξαναμεθάει αμέσως] ἀκόμη ἀπὸ τὴν ἑσπερινὴν 
κραιπάλην, καὶ δὲν ἐχρειάσθη περισσότερον ἀπὸ δύο μαστίχας διὰ νὰ μεθύσῃ 
ἐντελῶς. 

2, 446-447 
Τὴν ἐξαιρετικὴν ταύτην κατάστασιν ἐπωφελούμενοι οἱ πέντε ἐγκαρδιακοὶ φίλοι 
ἔκοπτον μόνοι των, χωρὶς νὰ κρατῶσι λογαριασμόν, ὅσα ἀγγούρια ἤθελαν, εἶχαν 
δὲ ἀδειάσει ἤδη ὁλόκληρον δαμιτζάναν τοῦ ἀντικρινοῦ καπηλείου, ὡς μόνον 
πρόγευμα ἔχοντες χλωρὲς πιπεριὲς καὶ τομάτες μὲ ἅλας. Μικρὸν μετὰ τὴν 
μεσημβρίαν ἔφθασε μέγα πήλινον γιουβέτσι μὲ χασάπικους μεζέδες, σπληνάντερο 
καὶ κοιλίτσες καὶ καρδιές, μετὰ παχείας βορβορόχρου σάλτσας. Ἐκ τῆς ἀφορμῆς 
ταύτης ἀπεδείχθη ὅτι καλῶς εἶχε προβλέψει ὁ κάπηλος, φροντίσας νὰ γεμίσῃ ἐκ 
νέου τὴν κενωθεῖσαν δαμιτζάναν. 

2, 448 
Ἡ πεντακέφαλος εὔθυμος παρέα ἐπείθετο νὰ ψηφοφορήσῃ μονοκούκκι ὑπὲρ τοῦ 
ἑνὸς κόμματος ἢ ὑπὲρ τοῦ ἄλλου, ἀντὶ προκαταβολῆς […] ἑνὸς γιουβετσίου, δύο 
γαλονίων οἴνου κ᾽ ἑνὸς παγουρίου ρακῆς [...]. Κατόπιν ὅμως, μέχρι τῆς 
μεσημβρίας, μετὰ πολλὰς διαπραγματεύσεις, εἶχαν καταβῆ εἰς δραχμὰς 170 μετρητάς, 
ἓν γιουβέτσιον, δύο γαλόνια οἴνου, […] παραιτηθέντες τοῦ παγουρίου τῆς ρακῆς. 

2, 449 
Τέλος, περὶ ἕκτην ὥραν, ὅταν ὁ ἥλιος ἔκλινε πρὸς τὴν δύσιν […], οἱ πέντε φίλοι, ἐξ 
ὧν ὁ γερο-Λευθέρης ὁ Κουσερὴς καὶ ὁ Κώστας ὁ Ἄγγουρος εἶχαν ἀποκοιμηθῆ ἐπὶ 
τῆς παχείας φυλλάδος, ἥτις τοὺς εἶχε χρησιμεύσει ὡς τάπης καὶ ὡς τράπεζα, ἐνῷ 
οἱ λοιποὶ τρεῖς ἠσχολοῦντο περιτρώγοντες τὰ τελευταῖα λείψανα τοῦ συμποσίου 
καὶ παρηγορούμενοι διὰ τῆς φλάσκας, τῆς ἑπτάκις γεμισθείσης ἤδη ἀπὸ τῆς 
δαμιτζάνας τοῦ γείτονος καπήλου […]. 

2, 451 
― Λοιπόν, αὔριο, νὰ ἔχῃς ὄρεξιν ν᾽ ἀκούῃς τὰ παράπονα τῶν ἡττημένων. 

2, 453  
Ἡ πλουτοκρατία […] αὕτη τρέφει τὴν κακουργίαν […]. […] Συναλλαγὴ εἶναι ἡ ἐν 
πρυτανείῳ σίτησις, αἱ ἐκ τοῦ δημοσίου ταμείου παροχαί, τὰ ρουσφέτια. 

2, 454-455 
Διὰ νὰ ἐπιθυμήσῃς τοῦτο, σημείωσαι, πρέπει νὰ εἶσαι χορτᾶτος. Ἡ φιλοδοξία 
εἶναι ἡ νόσος τῶν χορτάτων, ἡ λαιμαργία εἶναι τῶν πεινασμένων τὸ νόσημα. […] 
Ἀλλ᾽ εἶσαι ἆρα εἰς θέσιν νὰ ἠξεύρῃς πόσοι ἐκ τῶν προσφιλῶν συμπολιτῶν σου 
εἶναι χορτᾶτοι, καὶ πόσοι δὲν εἶναι; Μὴν ἀμφιβάλλῃς ὅτι οἱ πλεῖστοι εἶναι 
πεινασμένοι, διότι ἂν δὲν ἦσαν, ὅλοι θὰ ἔβγαζαν κάλπας διὰ νὰ γίνουν βουλευταί! 
Ἀλλὰ μεταξὺ τῶν ἀκροατῶν σου, μεταξὺ τῶν προσφιλῶν σου συμπολιτῶν, 
δυνατόν, πιθανόν, βέβαιον μάλιστα ὅτι εὑρίσκονταί τινες, εἷς, δύο, τρεῖς, πέντε, 
δέκα, κατὰ γράμμα πεινασμένοι. Τώρα, τὴν ἡμέραν τῆς ἐκλογῆς, πῶς ἀπαιτεῖς νὰ 
ὑπάγῃ ἄνθρωπος πεινασμένος, ἄνθρωπος ὅστις θὰ ψαύῃ τὴν κοιλίαν του ὡς 
ἔγχορδον ὄργανον, ἄνθρωπος ὅστις δὲν θὰ ἔχῃ τὴν δύναμιν νὰ ἵσταται καὶ νὰ βαδίζῃ, 
πῶς ἀπαιτεῖς τοιοῦτος ἄνθρωπος νὰ ὑπάγῃ νὰ ψηφοφορήσῃ εἰς τὴν κάλπην σου, καὶ 
νὰ σοῦ δώσῃ μάλιστα λευκὴν ψῆφον; Φυσικὸν εἶναι, ἀφοῦ θὰ λάβῃ τὸν κόπον πρὸς 
χάριν σου, νὰ τοῦ δώσῃς τοὐλάχιστον νὰ φάγῃ, δι᾽ ἐκείνην τὴν ἡμέραν. 

2, 455 
Ἐὰν δὲν τοῦ δώσῃς χρήματα, θὰ τοῦ προσφέρῃς γεῦμα. Καὶ τοῦτο δωροδοκία δὲν 
εἶναι; Ἢ θὰ τοῦ στείλῃς κατ᾽ οἶκον βακαλιάρον καὶ σαρδέλες καὶ οἶνον; 
Δωροδοκία καὶ τοῦτο.Ἐκεῖνοι εἶναι χορτᾶτοι καὶ τρέφουσιν ὄνειρα φιλοδοξίας, 
οὗτοι πεινῶσι καὶ θέλουν νὰ φάγωσι. […] Δὲν περιμένουν διορισμοὺς καὶ παχέα 
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ρουσφέτια ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν. Ἀλλ᾽ ἀφοῦ θητεύουσιν ἐπιπόνως καὶ δὲν ἐπαρκοῦν 
νὰ τραφῶσιν ἐκ τοῦ ἱδρῶτός των, ἀφοῦ οἱ λεγόμενοι ἀντιπρόσωποί των δὲν παύουν 
νὰ ψηφίζωσιν ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ φόρους καὶ φόρους καὶ πάλιν φόρους, ἂς τοὺς 
θρέψωσιν ἐπὶ μίαν ἡμέραν ἐκ τοῦ βαλαντίου των. 
 

Ὁ Τυφλοσύρτης 
2, 464 

εἶχε μάθει τὸ μάθημα νεράκι. 
2, 471 

Εἶναι ἀληθὲς ὅτι αἱ θεῖαι, αἱ προμήτορες καὶ αἱ μικραὶ ἀδελφαὶ τῶν μαθητῶν ἦσαν 
λίαν φιλόστοργοι, καὶ ὁσάκις οἱ ἀδιόρθωτοι ἔμενον νηστικοί, τοῦ διδασκάλου 
κλειδώνοντος ἔξωθεν τὴν θύραν καὶ ἀναχωροῦντος, […] ἐτύλιγον μεγάλα 
τεμάχια ἄρτου καὶ τυροῦ εἰς λευκὸν ἢ χρωματιστὸν προσόψιον, καὶ διὰ τῶν 
παραθύρων ἔρριπτον τὴν δέσμην εἰς τὸ ὑψώροφον δῶμα ματαιοῦσαι τὸ 
σωφρονιστικὸν ἔργον τῆς παιδαγωγικῆς καὶ διδασκαλικῆς μεθόδου. Ἀλλὰ τὴν φορὰν 
ταύτην μεγίστη στενοχωρία καὶ ἀνυπομονησία εἶχε καταλάβει τοὺς καταδικασθέντας, 
ἴσως διότι ἦτο ἡ προτελευταία ἡμέρα τῆς ἀπόκρεω τοῦ Ἁγ. Φιλίππου, μεσοῦντος 
Νοεμβρίου, καὶ ἂν τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἔχανον τὴν τυρόπιτταν μετὰ ἢ ἄνευ 
κρομμύων καὶ τραχανὰν μετ᾽ ὀλίγου ζωμοῦ κρέατος, ἐπὶ τεσσαράκοντα ἡμέρας, 
ὅσον καὶ ἂν ἐστέναζον, δὲν θὰ ἦτο τρόπος ν᾽ ἀποζημιωθῶσι. 
 

Οἱ Ἐλαφροΐσκιωτοι 
2, 475-476 

Ἤρχετο τοῦ Χριστοῦ, χριστόψωμα ἡ μία ἀρραβωνιαστική, χριστόψωμα ἡ ἄλλη. 
Λοκμάδες ἡ πρώτη, τηγανίτες ἡ δεύτερη. Εἰς ὀκτὼ ἡμέρας πάλιν, τοῦ Ἁγίου 
Βασιλείου, βασιλόπιττα ἡ μία, βασιλόπιττα ἡ ἄλλη. Ἤρχετο πάλιν ἡ Λαμπρή, 
χαμαλιὰ [τά, εἶδος γλυκίσματος, πβ. «μικρὸν τρίγωνον γλύκισμα»] ἐκείνη, 
μπακλαβὰ αὐτή. Ἤρχετο τοῦ Αγίου Ἀγαθονίκου, μπακλαβὰ ἡ Σμαράγδω, 
μπακλαβὰ ἡ Ἀφέντρα. Καὶ δός του ἡ Μπονώραινα ἡ ἐπιτηδεία τεχνῖτις χαμαλιά, 
καὶ δός του μπακλαβάδες. Καὶ τὴν κάθε φορὰν ηὔξανε τὸ μέγεθος τῶν χαμαλιῶν, 
καὶ τὸ πάχος τοῦ μπακλαβᾶ ἐδιπλασιάζετο. 

2, 476 
Ἅμα ἐνύκτωσεν, ἡ Ἀφέντρα ἤναψε τὸν λύχνον, ἔκλεισε τὴν πόρτα της καὶ πλύνασα 
τὰ ἀγρολάχανα, τὰ ἔβαλεν εἰς τὸ μικρὸν χάλκωμα, ἔχυσε νερὸν ἐντός, ἔρριψε 
ξηρὰ ξύλα εἰς τὴν ἑστίαν, καὶ ἀνεβίβασε τὸ χάλκωμα εἰς τὴν πυροστιάν·  εἶτα 
ἤρχισε νὰ φυσᾷ τὸ πῦρ. 

2, 477 
― Τώρα θὰ ᾽ρθῇ ὁ πατέρας σας… ὅπου εἶναι, ἔφτασε. Νὰ κάμετε φρόνιμα… Θὰ σᾶς 
φέρῃ καλούδια… Στραγάλια καὶ μύγδαλα. 
― Ταάλια κὶ μύλαλα! ἐπανελάμβανεν ὁ Μανώλης μὲ τὸ στόμα ἀνοικτόν. […] 
Ὀκτὼ χρόνια, ἡ πενθερά της, «τοὺς εἶχε ψήσει τὸ ψάρι στὰ χείλη», αὐτῆς καὶ τῶν 
οἰκείων της. […] Ὀκτὼ χρόνια, δεκαὲξ μπακλαβάδες, εἰκοσιτέσσαρες σουπιέρες 
χαμαλιά, παραπάνω ἀπὸ σαράντα κόττες καὶ πίττες. 

2, 478 
Ἀκολούθως ὁ γαμβρός, λαβὼν τὸν μέγαν δίσκον, ἐκέρασεν ὁ ἴδιος τοὺς ἱερεῖς, τὸν 
κουμπάρον καὶ τοὺς καλεσμένους […]. 

2, 478-479 
Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ μπαρμπα-Γκιουλής, ὁ κατ᾽ ἀποκοπὴν μάγειρος ὅλων τῶν γάμων, 
εἶχεν ἀνάψει κάτω, εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ οἰκίσκου, δύο μεγάλας πυράς, καὶ ἐπὶ τῆς 
μιᾶς ἀνεβίβασε τεράστιον ρακοκάζανον, τεμαχίσας ἐντός του ὀκτάμηνον 
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πρόβατον καὶ ἤρχισε νὰ τὸ τσιγαρίζῃ διὰ νὰ κάμῃ τὸ σύνηθες εἰς τοὺς γάμους 
περσικὸν πιλάφι, ἐνῷ ἐπὶ τῆς ἄλλης, εὐθὺς ὡς ἔγινεν ἀνθρακιά, ἔτεινε 
παραλλήλους δύο σούβλας μὲ δύο ἄλλα σφαχτά.  

2, 479 
Κύπτων ἐπὶ τῶν δύο πυρῶν, μὲ τὴν μίαν χεῖρα ἐγύριζε τὴν σούβλαν, μὲ τὴν ἄλλην 
ἐχειρίζετο τὴν τεραστίαν κουτάλαν, δι᾽ ἧς ἀνεκάτωνε κ᾽ ἐτσιγάριζε τὸ κρέας μὲ 
τὰ κρόμμυα. Ἦλθε καὶ ὁ γερο-Σιγουράντσας αὐτόκλητος βοηθός, διὰ νὰ γυρίζῃ 
τὴν ἄλλην σούβλαν. Μόλις ἤρχισε νὰ ροδοκοκκινίζῃ τὸ ψητόν, μόλις ἤρχισε νὰ 
μυρίζῃ προκλητικῶς τὸ τσιγαριστόν, καὶ ὁ Γκιουλής, ἀνασπάσας τὴν μάχαιραν 
ἀπὸ τὸ πλατὺ κίτρινον ζωνάρι του, ἤρχισε νὰ κόπτῃ γενναίους μεζέδες ἀπὸ τὰ 
δύο ψητά, καὶ διὰ τῆς κουτάλας ἔβγαζε μεγάλα κομμάτια ἀπὸ τὸ τσιγαριστόν. 
Κατεβρόχθιζεν αὐτὸς τρία, διὰ προφταστήρα [προδόρπιο, ορεκτικό για να 
«προφτάσει» την πείνα], ὡς ἔλεγεν, ἔδιδε καὶ εἰς τὸν γερο-Σιγουράντσα ἕν, διὰ 
ψυχόπιασμα [για κατάπαυση της πείνας, για να φύγει η λιγούρα, για στύλωμα] […]. 
Εἷς τῶν καλεσμένων ἀκούσας ἀπ᾽ ἐπάνω τὴν τραχεῖαν φωνὴν τοῦ Γκιουλῆ, δι᾽ ἧς 
ἀπεδίωκε τοὺς ὀχληροὺς ἀπαιτητάς (τοὺς ὁποίους αὐτὸς ὁ ἴδιος εἶχεν ἀποπέμψει πρὸ 
μικροῦ ἀπὸ τὴν οἰκίαν, ἀφοῦ τοὺς ἐφίλευσε δὶς καὶ τρὶς μπακλαβάδες καὶ 
μαστίχες καὶ ρώμια) […] βλέπει τὸν Γκιουλήν, ὅστις ἦτο κεκηρυγμένος ἐχθρὸς τοῦ 
μπακλαβᾶ καὶ ὅλων τῶν γλυκυσμάτων, ἐγχειροῦντα γενναίως μὲ τὴν πλατεῖαν 
μάχαιράν του ἐπὶ τῶν νεφραμιῶν τοῦ ροδοκοκκινίζοντος ψητοῦ. 

2, 479-480 
Τότε ὁ ἐκ τῶν καλεσμένων […] αἰσθανθεὶς καὶ αὐτὸς τὴν ὄρεξίν του νὰ τὸν κεντᾷ, 
ἔλαβε λάθρᾳ μίαν ἀπὸ τὰς πολλὰς φλάσκας, τὰς ὁποίας εἶχον εἰσφέρει πλήρεις 
οἴνου οἱ καλεσμένοι, καὶ κατελθὼν ἠρέμα εἰς τὴν αὐλήν, τὴν ἐπρόσφερεν εἰς τὸν 
Γκιουλήν, ὅστις ἐρρόφησεν ὄχι μετρίαν δόσιν, καὶ κόψας εὐγνωμόνως μέγαν 
μεζὲν τὸν ἀντεπρόσφερεν εἰς τὸν διακριτικὸν ἄνθρωπον. Μετὰ δύο δὲ ἢ τρεῖς 
ἀμοιβαίας φιλοφρονήσεις, ἡ φλάσκα ἐμέσασεν. 

2, 480 
Ἀλλ᾽ ἔμελλον ὁπωσδήποτε νὰ ψηθῶσι τέλος τὰ δύο σφαχτά, ὤφειλε καὶ τὸ 
πιλάφι νὰ γίνῃ ἐπὶ τέλους. Τότε ὁ Γκιουλὴς κατεβίβασεν ἀπὸ τὸ πῦρ τὸ πελώριον 
ρακοκάζανον, μετετόπισε καὶ τὰς δύο σούβλας. Καὶ ἀφοῦ ἀνεκάτωσεν, 
ἀνεκάτωσε τὸ ὀρύζιον κ᾽ ἔφαγε δύο ἢ τρεῖς κουταλιὲς διὰ νὰ τὸ δοκιμάσῃ, 
ἤρχισε νὰ κενώνῃ εἰς πλατέα βαθουλὰ πινάκια τὸ πιλάφι, νὰ κόπτῃ δὲ εἰς μεγάλα 
τεμάχια τὰ δύο ψητά, ἐξακολουθῶν ἐν τῷ μεταξὺ νὰ διπλοδοκιμάζῃ τὴν γεῦσίν 
των. Ἀλλ᾽ ἦτο καιρὸς νὰ μεταφερθῶσι τέλος ἐπάνω εἰς τὴν οἰκίαν τὰ πλήρη πινάκια, 
καὶ οἱ καλεσμένοι ἐστρώθησαν εἰς μακροτάτην σειρὰν κατὰ μῆκος καὶ πλάτος τοῦ 
μεγάλου θαλάμου, καὶ ἔφαγον καὶ εὐφράνθησαν εἰς τιμὴν τῶν νεονύμφων. Τότε αἱ 
διάφοροι φλάσκαι καὶ φιάλαι ἤρχισαν νὰ κυκλοφορῶσι κατὰ πολλὰς διευθύνσεις 
ἀνὰ τὰς τάξεις τῶν συμποσιαστῶν. Καὶ ὁ μπαρμπα-Κωνσταντὴς ὁ Ξέσουρος, θεῖος 
τῆς νύμφης, κρατῶν διὰ τῆς ἀριστερᾶς ἀκουμβημένην ἐπὶ τοῦ γόνατός του 
μεγάλην χιλιάρικην, καὶ διὰ τῆς δεξιᾶς μικρὸν πενηντάρικον ποτήριον, ἐκέρνα 
τοὺς καλεσμένους προσφέρων φιλοφρόνως ἓν ποτήριον εἰς τὸν πρῶτον γείτονά 
του πρὸς τὰ δεξιά, εἶτα πίνων μετριοφρόνως καὶ αὐτὸς ἕν, εἶτα κερνῶν ἓν τὸν 
πρῶτον γείτονά του πρὸς τὰ ἀριστερά, ὑποφέρων καὶ αὐτὸς ἕν, διὰ νὰ 
διπλοχαιρετίσῃ· εἶτα μεταβιβάζων ἓν ποτήριον εἰς τὸν δεύτερον πρὸς τὰ δεξιὰ 
γείτονά του, ροφῶν καὶ αὐτὸς ἓν διὰ ν᾽ ἀποδώσῃ τὸν χαιρετισμόν, καὶ οὕτω 
καθεξῆς. […] Ἀπὸ μιᾶς ὥρας ἤδη εἶχε γίνει σκότος, […] καὶ τὰ λάχανα, τὰ ὁποῖα ἡ 
Ἀφέντρα εἶχε κόψει δροσερὰ μοναχή της, μετὰ κόπου ἐκλέξασα αὐτὰ ἀνάμεσα 
εἰς τὴν χιονισμένην κλιτὺν τοῦ ρεύματος, μεταξὺ βράχων καὶ θάμνων, 
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περικυκλούντων ὁλόγυρα τὸν πενιχρὸν νερόμυλον, ὑπὸ τὰς γηραιὰς πλατάνους, 
τὰ λάχανα εἶχαν βράσει. 

2, 484 
― Μὴν ἦτον πιωμένος κ᾽ ἔπεσε πουθενὰ μὲ τὰ χιόνια; 

2, 485 
Ὁ ἄνδρας σου θὰ ἔστρεψε τὸ δρόμο κ᾽ ἐπῆγε σὲ κανένα καλύβι νὰ βρῇ κανένα φίλο 
του… ἴσως πῆγε νὰ ψωνίσῃ τίποτε ξερὴ μυζήθρα καὶ πρωτογαλιὰ φρέσκη γιὰ 
αὔριο… […]. Ἡ γρια-Συνοδιὰ ἔβαλε τέλος τὴν χεῖρα εἰς τοὺς κόλπους της κ᾽ 
ἐξήγαγεν αὐτὴν πλήρη ἀμυγδάλων καὶ λεπτοκαρύων, τὰ ὁποῖα ἐμοίρασεν εἰς τὰ 
δύο παιδία. Ἐξεδίπλωσε καὶ τὴν μαύρην καινουργῆ φουστάναν της, κ᾽ ἐντὸς 
αὐτῆς εὑρέθη παραδόξως προσόψιον φέρον τυλιγμένον μικρὸν εὐῶδες 
χριστόψωμον, τὸ ὁποῖον ἐπρόσφερεν εἰς τὴν κόρην της εἰποῦσα: «Καλὴ χρονιά!» 

2, 486 
Ἡ Ἀφέντρα ἐκένωσεν εἰς ἓν πινάκιον μέρος τῶν λαχάνων, κ᾽ ἔβαλε τὰ δύο παιδία 
νὰ φάγωσι, βεβαία οὖσα ὅτι, ἅμα ἔτρωγον θὰ ἐκοιμῶντο ἀμέσως, καὶ «διὰ νὰ 
λείψῃ ὁ μπελάς τους καὶ διὰ νὰ ξυπνήσουν πρωί». 

2, 492 
Ἔλεγες ὅτι συνέζων διὰ νὰ μισῶνται, ὅτι ἡ τύχη τοὺς ἔβαλε συγκατοίκους τῆς αὐτῆς 
πόλεως διὰ νὰ τρώγωνται. [...] Προκειμένου περὶ κληρονομίας τινός, οἱ συγγενεῖς 
κληρονόμοι ἐτρώγοντο τίς ν᾽ ἁρπάσῃ τὰ πλείονα. […] Δι᾽ ἓν στρέμμα ἀγροῦ ἦσαν 
ἱκανοὶ νὰ φαγωθῶσι μεταξύ των […]. 

2, 494 
περὶ μαγείας καὶ περὶ ποτίσματος γαμβροῦ, καὶ διὰ μίαν στιγμὴν εἶχεν ἐλπίσει διὰ 
φαρμάκων καὶ φίλτρων ν᾽ ἀποστρέψῃ τὴν καρδίαν τοῦ μνηστῆρός της ἀπὸ τῆς 
ὀρφανῆς, τῆς ἀντιζήλου, καὶ νὰ τὴν ἑλκύσῃ πρὸς τὸ μέρος της. 

2, 495 
δὲν ἐχόρταινε νὰ ἐνθυμῆται τὰ καλὰ ἐκεῖνα χρόνια 

2, 499 
Πολλοὶ ὅμως ἐφρόνουν ὅτι, ἐπειδὴ τὸ πολὺ τοῦ λαοῦ διψᾷ θρησκευτικῆς 
διδασκαλίας, οἱ δὲ ἁρμόδιοι καὶ ὑπεύθυνοι οὐδεμίαν μέριμναν λαμβάνουσι πρὸς 
θεραπείαν τῆς ἀνάγκης ταύτης […] ἑπόμενον ἦτο πολλοὶ εὐσεβεῖς καὶ 
καλοπροαίρετοι ἄνθρωποι νὰ πλανηθῶσι, καλῇ τῇ πίστει, ἀκούοντες τὸν χριστιανικὸν 
λόγον, ἔστω καὶ νοθευμένον […] διότι ὅταν αἱ βρύσεις καὶ κρῆναι θολωθῶσιν, οἱ δὲ 
ὑδρονομεῖς ἀποκρύπτωσι τὰ διαυγῆ νάματα, ἄνθρωποι καὶ κτήνη, διψῶντες μέχρι 
θανάτου, θὰ προτιμήσουν νὰ πίωσιν ἐκ τοῦ θολοῦ ρεύματος, ἀσθενῆ εὑρίσκοντες 
ἐλπίδα σωτηρίας ἐν τούτῳ, μᾶλλον ἢ ν᾽ ἀποθάνωσι τῆς δίψης· 
 

Ναυαγίων ναυάγια 
2, 503-504 

Διότι εἶχαν προσορμισθῆ παρά τινα ἀλίμενον παραλίαν ἐρημονήσου, διὰ νὰ 
φορτώσουν τυριά […]. Ὁ δὲ τρίτος […] ἔκλαιεν ἐνθυμούμενος τὴν μίαν καὶ 
ἡμίσειαν δωδεκάδα τῶν δερματοτυρίων, τὰ ὁποῖα εἶχε φορτωμένα ἐπὶ τοῦ πλοίου 
[…]. 

2, 506 
μασῶν τὰς βλασφημίας καὶ ἀράς του  

2, 509-510 
Τότε ὁ παππούς μου δὲν τοῦ εἶπε τίποτε, μὰ ἐκατάλαβε πὼς τὴν εἶχε ρουφήξει τὸ 
μάτι τῆς λίμνης καὶ τὴν εἶχε ξεράσει ὁ ἀφαλὸς τῆς θάλασσας... [...] Κατὰ πῶς 
φαίνεται, τὸ εἶχε ρουφήξει ὁ ἀφαλὸς τῆς θάλασσας καὶ τὸ εἶχε στείλει στὸ μάτι τῆς 
λίμνης, καὶ τὸ μάτι τῆς λίμνης τὸ ξέρασε… […] 
― Καὶ εἴχατε τίποτε φόρτωμα μὲς στὸ καΐκι; 
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― Δεκαοχτὼ τουλούμια τυρὶ εἶχα φορτωμένα ἐγώ, κ᾿ ἐβούλιαξαν.  
― Δεκαοχτὼ τουλούμια τυρί! ἐπανέλαβε μὲ τόνον βασίμου ὑποψίας ὁ ποιμήν, 
σίγουρα θὰ τὰ κατάπιε ὁ ἀφαλὸς τῆς θάλασσας. 
― Δὲν ἠμπορεῖ τὸ ἐλάχιστο νὰ τὰ ξεράσῃ πίσω τὸ μάτι τῆς λίμνης; […]  
― Δὲ γίνεται, εἶπεν ὁ χωρικός· τόσα κομμάτια δὲν μπορεῖ νὰ στείλῃ ὁ ἀφαλὸς τῆς 
θάλασσας στὸ μάτι τῆς λίμνης· νὰ ἦτον νὰ τὰ κατάπινε ἀπὸ ἕνα ἕνα τὸ μάτι, 
μποροῦσε νὰ τὰ βγάλῃ πίσω ὁ ἀφαλός.  

2, 510 
μὰ δὲν εἶναι νὰ ζυγώσῃ ἄνθρωπος ἐκεῖ κοντά· θὰ τὸν ρουφήξῃ χωρὶς ἄλλο τὸ μάτι· 
[…] Τὴν ἐπαύριον […] ὁ ἐπιστάτης τῆς λίμνης, ἀφοῦ ἔπιε τρεῖς μαστίχας, διηγεῖτο 
εἰς ἓν καπηλεῖον εἰς ἐπήκοον πολλῶν: 
― Τί θάμασμα ποὺ ἔγινε πίσω, στὴν Καναπίτσα!… Δεκαοχτὼ τουλουμοτύρια, τὸ 
φόρτωμα ἑνὸς καϊκιοῦ ποὺ ἔπεσε ψὲς ὄξου, τὰ ἐρρούφηξεν ὁ ἀφαλὸς τῆς 
θάλασσας, καὶ τὰ ξέρασε πίσω τὸ μάτι τῆς λίμνης… Θὰ φᾶμε χέλια παχιὰ φέτος, 
παιδιά… Ἀπὸ βδομάδα, σὰν ἀφήσῃ τ᾿ ἀφεντικό, θ᾿ ἀρχίσω νὰ τὰ ψαρεύω… Ἔπεσαν 
στὰ τυριά, φάγανε κι ἂ-δὲ φάγανε… τοῦ διαόλου τὰ χέλια, βρέ! Ὡς καὶ τὰ δερμάτια 
τὰ μισοφάγανε… τὰ κάμανε τρύπες-τρύπες, κόσκινο… Οὔτε ἕνα τουλούμι δὲ 
μπόρεσα νὰ γλυτώσω… Δεκαοχτὼ τουλούμια τυρί! 

2, 511 
― Δεκαοχτὼ τουλούμια! ἐπανέλαβε μετὰ θαυμασμοῦ εἷς τῶν ἀκροατῶν. 
― Δεκαοχτὼ τουλούμια, σωστά! Τὰ ξέρασε τὸ μάτι τῆς λίμνης… Τὰ ξεφαντώσανε 
τὰ χέλια καὶ τὰ κεφαλόπουλα! 
Ὁ κάπηλος, ὡς νὰ ἦτο συνεννοημένος μαζί του, ἐξήγαγε ποντικοφαγωμένον τεμάχιον 
τυροδερματίου, καὶ τὸ ἐπέδειξεν εἰς πίστωσιν πρὸς τοὺς παρεστῶτας. […] 
―Ὥστε, καλὰ εἶναι νὰ κάμουμε τώρα ἕνα δρόμο ὣς ἐκεῖ, ἢ γιὰ τυρὶ ἢ γιὰ χέλι; 
ἠπείλησεν εἷς τῶν παρεστώτων. 
 

Λαμπριάτικος Ψάλτης 
2, 514 

Νὰ ἀπολαύσῃς (ξενίας δεσποτικῆς καὶ ἀθανάτου τραπέζης) καὶ νὰ μὴ ἀποδώσῃς 
εὐχαριστίαν εἰς τὸν ἑστιάτορα! 

2, 517 
Ἀλλ᾽ ὁ ἥρως τοῦ παρόντος διηγήματος εἶναι ὁ κὺρ Κωνσταντὸς ὁ Ζ᾽μαροχάφτης 
[…]· διότι ἐνῷ ὁ α΄ καὶ ὁ β΄ πάρεδρος εἰς πᾶσαν ἐκλογήν, ἐμάχοντο πάντοτε περὶ τῆς 
πρώτης τάξεως πρὸς ἀλλήλους, αὐτός, μετριόφρων καὶ χωρὶς κεράσματα, ἐξελέγετο 
ἀσφαλῶς τρίτος ἑκάστοτε, μὴ ὑπάρχοντος τετάρτου συναγωνιστοῦ […]. 

2, 518 
Ἐκ τῶν γυναικῶν, αἱ μὲν συνέλεξαν χαμόκλαδα καὶ ἤναψαν φωτιάν, διὰ νὰ ψήσωσι 
καφὲν καὶ προσφέρωσιν εἰς τὸν ἱερέα […]. 

2, 519 
Εἶχε παρέλθει ἤδη ἡ μεσημβρία, καὶ ὁ ἱερεὺς μετὰ τοῦ μικροῦ ποιμνίου ἐκάθησαν νὰ 
γευματίσωσιν ὑπὸ τὴν ἱερὰν ἐλαίαν, ἐν τῷ περιβόλῳ τοῦ ναΐσκου, ἐγγὺς τοῦ 
παμπαλαίου ἐκείνου λιθοκτίστου κιβουρίου, [...] Ἡ θειὰ τὸ Μαθηνώ, γηραιὰ εὐλαβὴς 
κατὰ τοὺς μέν, ψευτομετάνισσα κατὰ τοὺς δέ,[...] μετὰ στεναγμοῦ εἶπεν:―Ἡμεῖς 
τρῶμε, κορίτσια· νὰ ἔχουν τάχα κ᾽ οἱ φτωχοί, νὰ φᾶνε! ― Τρῶν οἱ πεθαμένοι, θεια-
Μαθηνώ; εἶπε τὸ Ἀγλαώ, ἡ δωδεκαέτις παιδίσκη τοῦ ἱερέως. ― Οἱ πεθαμένοι τρῶνε 
κόλλυβα, ἐγὼ τὸ ξέρω, προσέθηκε τὸ Καλλιοπώ, ἡ δεκαέτις μικρὰ ἀδελφή της· καὶ 
γι᾽ αὐτό, ἡμεῖς στὸ σπίτι ὅσα κόλλυβα μᾶς φέρουνε, ὅλα τὰ μοιράζουμε στοὺς 
φτωχοὺς καὶ στὰ παιδιὰ τὰ γειτονόπουλα, γιὰ νὰ ἔχῃ ἡ μάννα μας, ἡ φτωχή, νὰ 
φάῃ στὸν ἄλλον κόσμο… 
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2, 520 
Ὁ παπα-Θεόφιλος, ὁ μακαρίτης ἡγούμενος τῆς Μεγαλόχαρης τῆς Εὐαγγελίστρας, τὸ 
ἴδιο μᾶς ἔλεγε, γιὰ ἕναν ποὺ τὸν εἶχε πλακώσει ὁ μάγγανος, ποὺ τὸν εἶχαν ὅλοι γιὰ 
πεθαμένον, ποὺ ἡ γυναίκα του τοῦ ἔκαμε τὰ τρίμερα καὶ τὰ νιάμερα, καὶ Ἄγγελος 
Κυρίου ἔπαιρνε τὸ πιάτο μὲ τὰ κόλλυβα, καθὼς ἦταν σταυρωμένο μὲ τὶς 
σταφίδες καὶ μὲ τὰ ρόιδα καὶ τὸ πήγαινε εἰς τὸν πλακωμένον κ᾽ ἔτρωγε, δὲν ξέρω 
πόσες μέρες, κι ἀνάσαινε ἀπὸ μιὰ τρύπα τῆς γῆς, θαρρῶ, ὣς ποὺ ὁ ἄνθρωπος δὲν 
ἀπέθανεν, κ᾽ ἐσήκωσεν τὸ μάγγανο, καὶ τὸν ξελευθέρωσεν […]. 

2, 521 
Ἦλθαν φέρουσαι πελωρίους κοφίνους, γεμάτους […] πρόσφορα […] ἢ ὁδηγοῦσαι 
ὀνάρια […] φορτωμένα τορβάδες καὶ δισάκκια μὲ φλάσκας οἴνου, μὲ τυρία νωπὰ 
ἢ ζεματισμένα καὶ κόκκινα αὐγά. 

2, 530 
ἡ μυζήθρα καὶ τὸ χλωρὸ τυρὶ δὲν ἤθελε μᾶς λείψῃ… 

2, 531 
Ὁ μπαρμπα-Κωνσταντὸς […] συνέκρινε τὴν σχετικὴν ἀνάπαυσιν, ἣν θὰ εἶχεν εἰς τὸν 
Ἅγιον Χαράλαμπον, ὅπου θὰ εὕρισκε ζεστὸν κελλίον μὲ ἄφθονον πῦρ καὶ καφὲν πρὸ 
τῆς Ἀναστάσεως, μὲ γάλα καὶ αὐγὰ μετὰ τὴν λειτουργίαν […]. 

2, 532 
― Τὰ ποτήρια ξεπλύνετε, καὶ οἱ παῖδες ἂς κερνοῦν. Ζήτω ἡ κρασοκατάνυξις! […] 
― Ποῦ τοὺς βρίσκει, ὁ γέροντάς μου, καὶ τοὺς μαζώνει! Τρέχα, Γαβριήλ. Καφέδες, 
Γαβριήλ.  Καὶ νὰ ἔφερναν τίποτε πρόσφορα, τὸ ἐλάχιστο! Μ᾽ αὐτοὶ ἔρχονται ἄδεια 
τὰ χέρια. «Τοῦ κελλάρη ἔδωκας κλειδιὰ εἰς τὰ χέρια του» [...]. 

2, 533 
― Μοῦ κάνουν τὴ χάρη νὰ μὴ ᾽ρθοῦν, εἶπεν ὁ Γαβριήλ. Σοῦ φέρνουν ἕνα πρόσφορο 
καὶ σοῦ φαρμακώνουν [(μὲ εἰρωνεία ἢ μομφὴ) τρώω] μιὰ κόττα ὁλάκερη· σοῦ 
φέρνουν ὀλίγο νᾶμα, καὶ σοῦ ἀδειάζουν μιὰ δαμιτζάνα σωστή… 

2, 534 
―Ὣς ποὺ νὰ ἔλθουν […] νὰ πάρουμε ἕναν καφέ […]. 

2, 537 
Ἔξω, ὑπὸ τὸ φέγγος τῆς σελήνης […] ἔβρεμε γενναῖον πῦρ, καὶ ὁ μπαρμπα-
Δημήτρης ὁ Καμπογιάννης […] εἶχεν ὀβελίσει ἤδη ἕνα ἀμνὸν καὶ τὸν ἔψηνε. […] ὁ 
Γιάννης ὁ Μπουκώσης ἀπὸ πολλῆς ὥρας δὲν εἶχε παύσει νὰ ρίπτῃ τὸ βλέμμα 
ἐναλλάξ, εἰς τὸ ροδοκοκκινίζον σφαχτὸν καὶ εἰς τὸ μαχαίριον. Ἀντικρύ, παρὰ τὴν 
ρίζαν ἑνὸς σχοίνου, ἵστατο μεγάλη ὀκταόκαδος φλάσκα. Ἐκ τοῦ τρόπου μεθ᾽ οὗ 
ἵστατο ἀκουμβημένη εἰς τὸ κλαδίον τοῦ σχοίνου ἐφαίνετο πλήρης οἴνου, μοσχάτου 
καὶ μαύρου μεμειγμένου. Τὸ ροδοκοκκινίζον σφαχτὸν ἔκνιζε καὶ ἔσιζεν εἰς τὸ 
πῦρ, ἡ φλάσκα, ὡς ἄλλη κλῶσσα καλοῦσα τοὺς νεοσσούς της ὑπὸ τὰς πτέρυγας, 
ἐφαίνετο καλοῦσα τοὺς βοσκοὺς εἰς εὐωχίαν ὑπὸ τοὺς ἀτμούς της, ἑτοίμη νὰ κλώξῃ 
καὶ νὰ φυσήσῃ εἰς τὴν ἐλαχίστην ἐπαφὴν τῆς χειρός, εἰς τὴν ἐλαχίστην προσέγγισιν 
τοῦ χείλους εἰς τὴν θηλήν της. 

2, 538 
Ὁ μπαρμπα-Δημήτρης ὁ Καμπογιάννης ἤρχισε νὰ γυρίζῃ ἀμελέστερον τὴν σούβλαν 
μὲ τὸ σφαχτόν, καὶ ἡ προσοχή του ὅλη ἀπερροφήθη ὑπὸ τῶν δύο χωρικῶν καὶ τῆς 
λογομαχίας των. Ὁ Γιάννης ὁ Μπουκώσης ἔλαβε σιγὰ-σιγὰ τὸ μαχαίριον, τὸ 
ἀπεγύμνωσεν ἀπὸ τὸ θηκάριόν του, ἔκοψεν ἐπιτηδείως τεμάχιον ἀπὸ τὰ 
νεφραιμιὰ [τά, ἡ νεφραιμιὰ. Κράτησα μὲ πολλοὺς ενδοιασμούς, στὸ κείμενο τὸν 
οὐδέτερο τύπο, ἐπειδὴ τὸν παραδίνει ἔτσι ἡ α καὶ τὸν ἐπιβεβαιώνει ὁ π. Γ. Σταματᾶς.] 
τοῦ σφαχτοῦ, τὸ ὁποῖον ἔπαυσε σχεδὸν νὰ περιστρέφεται, καὶ τὸ κατεβρόχθισεν 
ἀπλήστως. Ὁ μπαρμπα-Δημήτρης οὐδὲ παρατήρησε κἂν τὴν κλοπὴν καὶ τὴν 
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λαιμαργίαν τοῦ ἀνθρωπίσκου. Ἐξηκολούθησε νὰ προσέχῃ εἰς τοὺς δύο ἐρίζοντας. 
[…] 
― Ἀπὸ μπολετιὰ δὲν ἱδρώνει ἐμένα τὸ μάτι μου, ἀντέλεγεν ὁ δεύτερος· σὰν ἔχῃς 
ὄρεξη, δὲν πᾷς στὸν μπάρμπ᾽ Ἀναγνώστη τὸν Ἀγέλαστο, νὰ σοῦ φτιάσῃ ὅσα ψεύτικα 
μπολετιὰ θέλεις… […] 
Ὁ Γιάννης ὁ Μπουκώσης ἔλαβεν ἐκ νέου τὸ μαχαίριον, τὸ ὁποῖον δὲν εἶχεν 
ἐπιστρέψει εἰς τὸ θηκάριόν του, ἔκοψε δεύτερον, γενναιότερον τεμάχιον ἀπὸ τὸ 
μισοψημένον σφαχτόν, καὶ τὸ κατέπιε μονοκόμματον. 

2, 538-539 
Ὁ Μπουκώσης, ὅστις ἐνόει τὴν μυστηριώδη γλῶσσαν τῆς φλάσκας, δι᾽ ἧς αὕτη 
ἐκάλει τοὺς φίλους της, ὡς ἡ κλῶσσα τοὺς νεοσσούς της, [...] ἐπλησίασεν […] καὶ 
λαβὼν τὴν μεγάλην οἰνοβριθῆ φλάσκαν τὴν ἐπλησίασεν εἰς τὰ χείλη του, καὶ ἔπιε 
γενναίαν δόσιν ἀπνευστί. Εἶτα, φύσει φρόνιμος καὶ γνωρίζων ὅτι, ἂν ἔκαμνε καὶ 
τρίτην ἀπόπειραν κατὰ τοῦ σφαχτοῦ, ἦτο φόβος μὴ φωραθῇ ἐπὶ τέλους, ἐπέστρεψε 
παρὰ τὸν τοῖχον τῆς ἐκκλησίας, ὀλίγον τι ἀπώτερον τῆς πυρᾶς, ἐμαζεύθη κ᾽ ἐφαίνετο 
τόσον ἄκακος καὶ νῆστις, ὡς νὰ μὴν εἶχε πασχάσει ὅλως. 

2, 539-540 
Ὅταν, ἀφοῦ ὁ ἱερεὺς ἐξῆλθε τελευταῖος ἀπὸ τῆς λειτουργίας, καὶ ἐστρώθη ἡ τράπεζα 
εἰς τὰ πρόθυρα τοῦ ναοῦ (ἦτον περὶ τὰ γλυκοχαράματα), ὁ μπαρμπα-Δημήτρης ὁ 
Καμπογιάννης ἐπεχείρησε νὰ τεμαχίσῃ τὸ ψητόν, παρετήρησεν ὅτι κάτι ἔλειπεν ἀπὸ 
τὰ νεφραιμιά, […] εἶπε. […] Ἐξηκολούθησεν ἡσύχως νὰ κατακόπτῃ τὸ ψητόν, εἶτα 
ἐπανέλαβε. […] Ἀλλὰ τὴν τελευταίαν στιγμήν, καθ᾽ ἣν παρετίθετο ἐπὶ τῆς τραπέζης 
τὸ ψητόν, ὁ μπαρμπα-Δημήτρης ἔκρυψεν ἐπιτηδείως τὰς δύο στάμνας τοῦ νεροῦ 
ὁποὺ εἶχεν ἀκόμη γεμᾶτες, […] εἶπεν: ― Εἶχα νερό, μὰ ἤθελα νὰ τόνε παιδέψω, τὸν 
ἀφιλότιμο… Ἀκοῦς ἐκεῖ, νὰ μοῦ κάμῃ γρουσουζιὰ χρονιάρα μέρα, νὰ μοῦ κόψῃ 
μεζέδες ἀπ᾽ τὸ σφαχτό, ἐνῷ τὸ ἔψηνα, καὶ νὰ μὴν πάρω κάβο! Ὅταν ἐπέστρεψεν 
ἀπὸ τὴν βρύσιν τοῦ Χαιρημονᾶ φέρων τὰ δύο σταμνία ὁ Γιάννης ὁ Μπουκώσης, ἦτο 
ἤδη ἡμέρα, τὸ ψητὸν εἶχε καταβροχθισθῆ, καὶ μόνη ἡ διακριτικὴ φιλαδελφία τῆς 
θεια-Μαθηνῶς τῆς Ψευτομετάνισσας, καὶ τῆς θεια-Σεραΐνας τῆς σημαιοφόρου τῶν 
πανηγυρίων, τοῦ εἶχε φυλάξει ὀλίγα τεμάχια τοῦ ἀμνοῦ διὰ νὰ φάγῃ καὶ κάνῃ 
Λαμπρήν, ὁ πειναλέος ἀνθρωπίσκος. 
 

Βαρδιάνος στὰ σπόρκα 
2, 543 

μικρὸς ἀνεμόμυλος μὲ ἓν μισοφαγωμένον πανίον 
2, 551 

Ἀλλ᾽ ἰδοὺ ὅτι τώρα ὑπέκειντο καὶ αὐτοὶ εἰς τὴν ἀρὰν νὰ γευθῶσι δὶς τὸν θάνατον 
[…]. 

2, 551-552 
Οὐχ ἦττον ἐπειδὴ δὲν ἔτρεφεν ἀπόλυτον ἐμπιστοσύνην εἰς τὰς πληροφορίας τοῦ 
φύλου της, ἀπεφάσισε νὰ ὑπάγῃ παρακάτω, διὰ νὰ μάθῃ περισσότερα. 

2, 552 
Ἡ Λενιὼ ἡ Γαρμπίνα, ἥτις ἔπλαττε τὴν στιγμὴν ἐκείνην ἐπὶ τοῦ σανιδίου τὴν 
πίτταν της τὴν ἀλειψήν [άζυμη, δίχως προζύμι], τὴν ἄφησε μισοπλασμένην κ᾽ 
ἐβγῆκεν ἔξω ἀπὸ τὸ ὑπόστεγον προαύλιον τοῦ φούρνου διὰ νὰ μάθῃ τὰ τρέχοντα. Ἡ 
Μαρία ἡ Πεπερού, ἡ ὁποία εἶχεν εἰσέλθει ἀρτίως φέρουσα τὰ ψωμιά της, 
ἀκολουθουμένη ἀπὸ τὴν ἑπταετῆ κόρην της, τὸ Δεσποινιώ, βαστάζουσαν ἐπίσης 
λοπάδα μὲ ψωμίον ἀνεβατόν [ψωμί ζυμωμένο με προζύμι], ἀπέθεσεν ἀπροσέκτως 
τὰς πηλίνας λεκάνας εἴς τινα γωνίαν, μὲ κίνδυνον νὰ σπάσῃ τὰς λεκάνας, νὰ 
σκορπίσῃ εἰς τὸ χῶμα τὰ ψωμιά, καὶ τὸ παράδειγμα τοῦτο ἔσπευσε νὰ μιμηθῇ ἡ 
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κόρη της, ρίψασα κάτω μετὰ δούπου τὴν γαβάθαν, καὶ ἀμφότεραι ἔτρεξαν ἔξω εἰς τὸν 
δρόμον […]. Ἡ Βγενιὼ ἡ Ἀλαφίνα, ἥτις ἐξεροζύμωνε τὴν πίτταν της ἐπὶ τοῦ 
σανιδίου, τὴν ἄφησεν ἀξεροζύμωτην, κ᾽ ἔφυγε τρέχουσα […]. 

2, 553 
ὁ Μιχάλης […] δωδεκαετής […] ἔλαβε τὴν βοτίλιαν τῆς μαστίχας ἀπὸ τὸ τεζάχι, 
καὶ ἤρχισε νὰ πίνῃ ἡδονικῶς εἰς μεγάλας δόσεις. 

2, 555 
Ἰδὼν τὰ τρεχαντήρια […] ἐπλησίασε διὰ νὰ τοὺς πωλήσῃ ἀκριβὰ τοὺς ὀρφούς, τὰς 
συναγρίδας καὶ τοὺς ἀστακούς, ὅσους εἶχε ψαρεύσει. 

2, 556 
Ἀκολούθως ἡ Ζαχαροὺ ἐπανῆλθεν εἰς τὴν πάνην της [εργαλείο του φούρνου], διότι 
ἦτο φόβος νὰ ξυνίσουν τὰ ψωμιά, καὶ ἤρχισε νὰ πανίζῃ τὸν φοῦρνον. […] δίπλα εἰς 
τὸ παράθυρον ἀνήρχετο τὸ κλῆμα πρὸς τὴν ὀροφήν, σχηματίζον μεγάλην κρεβατιὰν 
ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐκρέμαντο τὸ φθινόπωρον μαῦρα ἀετονύχια, μεγάλα ὄψιμα 
σταφύλια, ὡριμάζοντα τὸν Ὀκτώβριον, ὁσάκις οἱ νυκτερινοὶ διαβάται καὶ οἱ 
μοσχομάγκαι τοῦ δρόμου τοὺς ἔδιδον καιρὸν νὰ ὡριμάσωσιν. 

2, 558 
Συνωμίλουν ζωηρῶς […] δὲν ἐφαίνοντο τρέφοντες μεγάλην πρὸς ἀλλήλους 
ἐμπιστοσύνην. […] 
― Τὸ ἐλάχιστο νὰ πίνανε καὶ καφέδες, ἔλεγε, θὰ βρισκόμουνα σὲ δουλειά· μὰ αὐτοὶ 
τίποτε δὲν πίνουνε, κρυφὰ μιλοῦνε, κ᾽ ἐμένα τίποτε δὲ μοῦ λένε. 

2, 564 
Ἡ Σκεύω εἶχεν ἕνα καλαθάκι […]. Τὸ ἔφερε κάθε βράδυ γεμᾶτον ἀπὸ τυρόπιττες, 
ἀπὸ αὐγά, καὶ ἀπὸ μοσχᾶτα σταφύλια ― διότι ἦτο Αὔγουστος καθὼς τώρα. Τὰ 
σταφύλια ἐκομίζοντο εἰς τὰ Λαζαρέτα, εἰς τὸ πεῖσμα τῆς ἀπαγορεύσεως τοῦ 
ἰατροῦ, ὅστις δὲν ἤξευρε τί ἔλεγε. Νὰ εἶναι κλεισμένοι οἱ ἄνθρωποι, φυλακωμένοι 
μέσα εἰς τὰ πλοῖα, ἐπὶ ἑβδομάδας, Αὔγουστον μῆνα, καὶ νὰ μὴν ἔχουν σταφυλάκι 
νὰ βρέξουν τὸ στόμα των! Καὶ ἔφθαναν κάθε βράδυ, βασίλευμα ἡλίου, αἱ γυναῖκες 
[…]. Καὶ ἄδειαζαν τὰ καλαθάκια τους ἐπάνω εἰς ἕνα χαμηλὸν βράχον, εἰς τὴν 
ἀκρογιαλιά, καὶ ἔβγαιναν οἱ βάρκες ἀπὸ τὰ καΐκια ὁποὺ ἦσαν εἰς τὴν καραντίνα, καὶ 
ἔπαιρναν τὲς τυρόπιττες, τὰ αὐγά, τὰ μποκάλια μὲ τὸ βαθὺ ξανθὸν μοσχᾶτον, τὰ 
φλωροκίτρινα μοσχᾶτα σταφύλια, τὰ γλυκὰ μεγάλα καλαμόσυκα καὶ τὰ χνοώδη 
ὡς παρειὰς παρθένου εὔχυμα ροδάκινα. 

2, 566 
Ἀνὰ τὰς πεζούλας μικραὶ συκαῖ τεσσάρων ἢ πέντε ἐτῶν φυτείας ἔφερον ἤδη τὸν 
γαλακτερὸν καὶ ψωμωμένον καρπόν των, παραπολὺ ἐρεθιστικὸν διὰ ν᾽ ἁπλώσῃ 
παρθένος τὴν ἁβρὰν κυανόφλεβα χεῖρα εἰς ἕνα τῶν κλώνων. […] Κάτω, εἰς τοὺς 
βράχους […] ὁ κὺρ Γιαννιός […] εὕρισκε δράκας ἅλατος διὰ ν᾽ ἁλατίζῃ πρὸς 
πρόχειρον πρόγευμα τὲς πεπεριές, τὰ ἀγγουράκια καὶ τὰς τομάτας, τὰς ὁποίας ὁ 
ἴδιος, ἐξ ἔρωτος, ἐκαλλιέργει. 

2, 571-572 
Ὅπως καὶ ἂν ἔχῃ, ἀληθεύει ὅτι, εἰς τὴν ἐρημόνησον, τὴν χρησιμεύουσαν ὡς 
αὐτοσχέδιον λοιμοκαθαρτήριον, τὸ κρέας ἐπωλεῖτο ὑπὸ ἐλαστικῆς συνειδήσεως 
κερδοσκόπων ἀντὶ τριῶν δραχμῶν κατ᾽ ὀκάν, ὁ ἄρτος ἀντὶ ὀγδοήκοντα λεπτῶν 
καὶ ὁ οἶνος ἀντὶ δραχμῆς. Ὅσον διὰ τὸ νερόν, ἐπειδὴ τὸ μόνον πηγάδιον τὸ ὑπάρχον 
ἐπὶ τῆς ἐρημονήσου ταχέως ἐστείρευσε, κατήντησε νὰ πωληθῇ πρὸς δύο δραχμὰς ἡ 
στάμνα. 

2, 573 
Δέκα ἡμέρας πρότερον, πρὶν καταπλεύσωσι τὰ ἐπιχόλερα πλοῖα καὶ τεθῇ ὑπὸ 
κάθαρσιν ἡ νῆσος, ὁ πάτερ Μανασσὴς εἶχε τὸ ἐξ αἰγῶν κοπάδι του, τὰ ἐρίφιά του, 
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τὸ γάλα του, τὲς μυζῆθρές του, τὰ τυριά του, τὸν κῆπόν του μὲ τὰ ὀπωροφόρα 
δένδρα, τὸν σικυῶνά του μὲ τὰς κολοκύνθας, τὰς τομάτας καὶ τὰ λαχανικά, τὴν 
ἄμπελόν του μὲ τὰς σταφυλάς, ὅλα ἐν ἀκμῇ καὶ ἀφθονίᾳ. Δέκα ἡμέρας ὕστερον, οἱ 
τράγοι εἶχον σφαγῆ καὶ τὰ ἐρίφια εἶχον θυσιασθῆ, αἱ μυζῆθραι εἶχον 
καταφαγωθῆ, καὶ αἱ αἷγες, καταπατηθέντος τοῦ χόρτου, εἶχον στειρεύσει·  ὁ 
κῆπος εἶχε δῃωθῆ, καὶ ὁ σικυὼν σχεδὸν εἶχεν ἐκριζωθῆ, καὶ ἡ ἄμπελος εἶχε μείνει 
ἔρημος σταφυλῶν. […] Εἰς τὴν πρῷραν τῆς βάρκας ἐφόρτωνε ψωμία καὶ κάνιστρα 
μὲ ὀπώρας καὶ ζεύγη ὀρνίθων δεμένων τοὺς πόδας, καὶ βοτίλιες μὲ ρούμι, εἰς τὸ 
ἀμπάριον ἐφόρτωνε σάκκους ἀλεύρου καὶ ὀρυζίου καὶ ζαχάρεως, εἰς τὴν 
πρύμνην ἐφόρτωνε φλάσκες γεμᾶτες κρασὶ καὶ στάμνες μὲ νερόν. [...] 

2, 574  
Αὐτὸς ἵστατο ἀνάμεσα εἰς δύο φλάσκες, τὰς ὁποίας «ἐχαιρετοῦσε» κάποτε, διὰ νὰ 
δροσίζηται εἰς τὸ ταξίδιον, καὶ εἶτα τὲς ἀπεγέμιζε μὲ νερόν· ὁ υἱός του ὁ 
Γιώργης, ἐπάτει ἀνάμεσα εἰς ζεῦγος ὀρνίθων δεμένων καὶ εἰς βοτίλιαν μὲ ρούμι. 
Ἐκοίταζε πότε ἔβλεπεν ἀλλοῦ ὁ πατήρ του, ἔσκυπτε διὰ νὰ διευθετήσῃ τὲς κόττες, 
ποὺ ἦσαν ζαλισμένες καὶ σχεδὸν δὲν ἔβγαζαν φωνήν, ἥρπαζε τὴν βοτίλιαν μὲ τὸ 
ρώμι, κ᾽ ἔπινε μικρὰν δόσιν. Ὅλοι οἱ ἰατροὶ τὸ ἐσύσταιναν ὡς ἰατρικόν. Ἦτο 
ἀγγλικὸν ρώμι, καὶ μὲ ὀλίγας δόσεις ἐγίνετο κανεὶς «ζούνα» [μεθούσε]. 

2, 578 
Ὁ μπαρμπα-Νίκας διέταξε ἐν τῷ μεταξὺ νὰ τοῦ βάλῃ τὸ σύνηθες πρωινόν του ρώμι. 
Ὁ κάπηλος τοῦ ἔβαλε τὸ ρώμι. Ὁ μπαρμπα-Νίκας τὸ ἔπιε, καὶ συγχρόνως ἤναψε τὸ 
σιγάρον του. Εἶτα τὸν διέταξε νὰ τοῦ βάλῃ ἓν δεύτερον ρώμι, «τὸ ταχτικό του». Ὁ 
κάπηλος τοῦ ἔβαλεν. Ὁ φύλαξ τῆς ἐπιστασίας τὸ ἔπιεν, ἔλαβε τὸ δοχεῖον μὲ τὰ 
κάρβουνα, ἀνῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ προϊσταμένου του, ἤναψε φωτιάν, διὰ νὰ 
ψήσῃ τὸν πρωινὸν καφὲν τοῦ προϊσταμένου του. Εἶτα κατῆλθεν εἰς τὸ μικρὸν 
παντοπωλεῖον διὰ νὰ ἀγοράσῃ ζάχαριν. Ὁ μικροκάπηλος τοῦ ἔβαλε τὴ ζάχαριν. 
Εἶτα ὁ μπαρμπα-Νίκας εἶπε: «Γιά, βάλε μου ἀκόμη ἕνα ρώμι». Ὁ κάπηλος τοῦ 
ἔβαλε τὸ ρώμι. Ὁ μπαρμπα-Νίκας τὸ ἔπιεν, εἶτα ἔστριψε τὸ σιγάρον του, καὶ 
διέταξεν ἀκόμη ἓν ρώμι. «Αὐτὸ θὰ τραβήξω ἀκόμη, εἶπεν· εἶναι γιατρικό». Τὸ 
ἔπιε, καὶ εἶπεν εἰς τὸν κάπηλον νὰ περάσῃ τὰ τέσσαρα ρώμια εἰς τὰ ὀψώνια τοῦ 
προϊσταμένου του. Μετὰ μίαν ὥραν, ὁ προϊστάμενος ἐνίφθη, ἐνεδύθη, ἐκάπνισε 
τέσσαρα τσιγάρα, τοῦ ἐπέρασε τὸ μαχμουρλίκι, καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὸ καφενεῖον διὰ 
νὰ πίῃ τὸν δεύτερον καφέν. [...] Κατέβη εἰς τὸ μικρὸν καπηλεῖον διὰ νὰ ὀψωνίσῃ 
διὰ τὸ μεσημβρινὸν γεῦμα τοῦ προϊσταμένου του. Εἶπεν εἰς τὸν κάπηλον νὰ τοῦ 
βάλῃ λάδι καὶ βούτυρον καὶ ρύζι. Ὁ κάπηλος τοῦ τὰ ἡτοίμασεν. Ὁ μπαρμπα-Νίκας 
διέταξε νὰ τοῦ βάλῃ ἕνα ρώμι, «τὸ δυναμωτικό του», καὶ ὁ κάπηλος τοῦ τὸ ἔβαλε. 
Εἶτα ἐστρώθη εἰς τὸ καπηλεῖον, ἐκάπνισεν ἀργὰ τὸ τσιγάρον του, καὶ διέταξε νὰ τοῦ 
βάλῃ «τὸ οὔλτιμο» [τελευταῖο]. Ὁ κάπηλος τοῦ τὸ ἔβαλεν. Ὁ μπαρμπα-Νίκας τὸ 
ἐρρόφησε. 

2, 578-579 
Τὴν ἰδίαν στιγμὴν ἔφθασεν ἡ γυνὴ τὴν ὁποίαν εἶχε στείλει ἡ νύμφη του, ἡ θυγάτηρ 
τῆς Σκεύως. Ἡ γυνὴ τὸν ἐκάλεσεν ἔξω τῆς θύρας καὶ τοῦ ὡμίλησεν: 
―Ἐγὼ δὲν ἀδειάζω οὔτε ἴσα μὲ τὸ καπηλειὸ νὰ κατεβῶ, ἀπήντησεν ὁ μπαρμπα-
Νίκας· πὲς τῆς συμπεθέρας πολλὰ χαιρετίσματα, ἂν ἀγαπᾷ, ἂς κοπιάσῃ ἐκείνη νὰ μοῦ 
πῇ τί θέλει· γιατὶ ἐγὼ μαγειρεύω τοῦ ἀφεντικοῦ, καὶ δὲν ἀδειάζω οὔτε στὸ καπηλειὸ 
νὰ κατεβῶ, νὰ πιῶ κ᾽ ἐγὼ ἕνα ρούμι. 
Ἡ γυνὴ ἀπῆλθεν. Ὁ μπαρμπα-Νίκας ἐπανῆλθεν εἰς τὸ καπηλεῖον καὶ διέταξε τὸν 
κάπηλον νὰ τοῦ βάλῃ «τὸ κόντρα οὔλτιμο» [τὸ τελευταῖο τελευταῖο]. Τὸ ἔπιεν, 
εἶπεν εἰς τὸν κάπηλον νὰ περάσῃ τὰ τρία ρούμια εἰς τὰ ὀψώνια τοῦ ἀφεντικοῦ, 
καὶ λαβὼν τὰ ὀψώνια ἀνῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν.  
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2, 579 
Ὁ μπαρμπα-Νίκας ἦτο ἀγαθὸς τὰ ἄλλα ἄνθρωπος, καὶ ἓν μόνον ἐλάττωμα εἶχεν ὅτι, 
ἐνῷ ὁ προϊστάμενος τοῦ εἶχεν ἄδειαν νὰ περνᾷ μόνον τρία ἢ τέσσαρα τὸ πολὺ 
ρώμια τὴν ἡμέραν εἰς τὸν λογαριασμὸν τῶν ὀψωνίων τοῦ ἐπιστάτου, αὐτὸς 
ἐπέρνα συνήθως τὸ διπλάσιον, ἐνίοτε καὶ παραπάνω. […] Μετὰ τὴν ἀναχώρησιν 
τῆς Σκεύως, ὁ μπαρμπα-Νίκας, στενοχωρημένος, κατέβη εἰς τὸ καπηλεῖον, σπογγίζων 
τοὺς ὑγροὺς ὀφθαλμούς του, ἤναψεν ἓν τσιγάρον, καὶ διέταξε τὸν κάπηλον νὰ τοῦ 
βάλῃ «τὸ πρίμο σεγκόντο» [πρωτοδεύτερο (μὲ κάποια μεταφορικὴ χροιὰ)].   

2, 579-580 
Τὴν μεσημβρίαν […] ὁ μπαρμπα-Νίκας […] ὅστις δὲν εἶχε καταβῆ πλέον εἰς τὸ 
καπηλεῖον, ἀφότου ἔπιε τὸ «πρίμο σεγκόντο», ἔστρωσε τὴν τράπεζαν εἰς τὸν 
προϊστάμενόν του, τὸν ὑπηρέτησε μὲ ἔκτακτον προθυμίαν καὶ περιποίησιν, τὸν 
ἀφῆκε νὰ φάγῃ, καὶ εἰς τὰ ἐπιδόρπια, ἀφοῦ ὁ κ. Ρώνυμος ἔφαγε τρία τεμάχια 
ἐκλεκτοῦ ροδακίνου καὶ ἔπιε δύο ποτήρια εὐώδους μοσχάτου […]. 

2, 582 
Ὁ μπαρμπα-Νίκας ἤρχισε νὰ ξύῃ ἐν ἀμηχανίᾳ τὸ κρανίον του. Εἶχε κοιμηθῇ δύο ὥρας 
μετὰ τὸ δειλινόν, καὶ ὅταν ἐσηκώθη, εἶχε πίει μόνον ἕνα ρώμι. Ἦτο σχετικῶς 
νηφάλιος. 

2, 584 
Τὸν Ἀλέξην τὸ Παποράκι τὸν εἶχε συμφωνήσει διὰ τὴν μεταφορὰν τοῦ νεωστὶ 
διορισθέντος βαρδιάνου εἰς τὴν ἐρημόνησον ὁ πρόθυμος μπαρμπα-Νίκας, ἀφοῦ εἶχε 
πίει μαζί του δύο «δυναμωτικά», ἕνα «ταχτικό», τὸ «οὔλτιμο», καὶ τὸ «πρίμο 
σεγκόντο». 

2, 589 
Ὁ Ἀλέξης τὰ εἶχε καλὰ μὲ τοὺς στρατιώτας, διότι δὲν παρέλειπε ποτὲ νὰ τοὺς φέρῃ 
καπνὸν καὶ ρώμι. 

2, 591 
ἐμάσα μισὰς βλασφημίας 

2, 604 
Ἐλέχθη ὅτι ἄγνωστοι ἐχθροί του φθονήσαντες εἶχον ρίψει δηλητήριον, ἐπὶ τῇ 
προφάσει ὅτι δὲν ἔπρεπε, μοναχὸς ὤν, νὰ τρέφηται μὲ ὀρνίθια. […] οἱ ξένοι οἱ 
ἐλθόντες κατ᾽ αὐτὴν τὴν δυστυχισμένην χρονιὰν εἰς τὴν νῆσον εἶχον ἁρπάσει τὴν 
μίαν [όρνιθα] καί, ἀφοῦ τὴν ἔσφαξαν, τὴν ἔβαλαν εἰς ξυλίνην σούβλαν, τὴν 
ἔψησαν καὶ τὴν ἔφαγαν. 

2, 607 
Ἄρχισαν νὰ μοῦ κλέφτουν τὰ σταφύλια, μοῦ ρήμαξαν τὲς κολοκυθιὲς καὶ τὲς 
μπάμιες… Δὲν μοῦ ἄφησαν γάλα γιὰ νὰ πήξω τυράκι… Μοῦ ἔκλεψαν τὴν 
Κοτσινή, τὴν κόττα τοῦ πάτερ Σισώη, καὶ τὴν ἔβαλαν στὴ σούβλα καὶ τὴν 
ἔφαγαν… 

2, 608 
ἓν μικρὸν καλαθάκι, μέσα εἰς τὸ ὁποῖον εἶχεν ἓν λαδικὸν γεμᾶτον, καὶ ὀλίγα κηρία 
καὶ ψωμίον, διότι ὅλα τὰ εἶχε προβλέψει. 

2, 610 
Μόνον ὁ Ἀγκόρτζας τοῦ ἔφερε καθημερινῶς τὸ γάλα, τὸ ὁποῖον δὲν ἐπρόφθαινε νὰ 
πήξῃ, ὡς ἔλεγεν. 
― Λὲς νὰ μοῦ φᾶνε τὰ κατσίκια, τάχα, καθὼς μοῦ φάγανε τὴν Κοτσινή; 

2, 611 
― Μάρτυς μου ὁ Θεός, δὲν φεύγω τόσο διότι λυποῦμαι τὰ κατσίκια καὶ τὰ τραγιά… 
Ἂς τὰ φᾶνε ὅλα, ὅπως φάγανε καὶ τὴν καημένη τὴν Κοτσινή… […] Ἂς τὰ φᾶνε 
ὅλα, ἂς τὰ φᾶνε. 
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― Ἐκεῖνο τὸ κελλὶ τὸ ξεχωριστό, ποὺ βλέπεις παραπάνω… ἔχει μέσα ὀλίγες 
μυζῆθρες καὶ τυριά… εἶναι καὶ ὀλίγο κριθάρι τῆς χρονιᾶς καὶ λίγο καλαμπόκι 
περυσινό… ρόιεψέ [<ροιέω = διανέμω δωρεάν, μοιράζω, χαρίζω] τα, δῶσε στὸν 
κόσμο νὰ φᾶνε, ἅμα ἰδῇς ὅτι πεινοῦνε… Ἐκεῖ μέσα ἔκλεισα καὶ τὴν καημένη τὴν 
Πιτσινή, τὴν κόττα τοῦ πάτερ Σισώη […] ἅμα ἰδῇς πὼς εἶναι ἀνάγκη γιὰ νὰ 
δυναμώσῃ ὁ γυιός σου, σφάξε την καὶ δός του νὰ πιῇ ζουμί, κι αὐτὴ καὶ δύο 
πετεινάρια ποὺ θὰ σοῦ στείλω μὲ τὸν παραγυιό μου τὸν Ἀγκόρτζα. Θὰ σοῦ 
στέλνω κάθε μέρα καὶ γάλα καὶ νωπὸ τυρί… 

2, 613 
―Ἔχει μέσα στὴν ἀποθήκη κάτι μυζῆθρες, κάτι ὀλίγα τυριά… Ἂς δώσῃ στὸν 
κόσμον νὰ φᾶνε […] Ἔχει κι ὀλίγο καλαμπόκι κι ὀλίγο κριθάρι… […] Θὰ τῆς 
στείλω καὶ δύο πετεινάρια… Γιὰ νὰ ξαρρωστήσῃ τὸ παιδί της… Τουλόγου σου, 
θὰ σοῦ στείλω ἕνα κατσίκι, γιατρέ, νὰ ξεφαντώσῃς… Εἶναι κ᾽ ἡ κόττα, ἡ 
Πιτσινή, τοῦ πάτερ Σισώη… Τῆς εἶπα νὰ τὴν σφάξῃ, γιὰ νὰ δυναμώσῃ ὁ 
ἄρρωστος… Ἂς εἶναι καλὰ ὁ κόσμος… Ἂς τὰ φᾶν ὅλα, καθὼς ἔφαγαν καὶ τὴν 
καημένη τὴν Κοτσινή…  
― Ποιὰ Κοτσινή; 
― Νά, τὴν Κοτσινὴ μοῦ τὴν ἔκαμαν κότσι κότσι [την έσφαξαν] […]. Θὰ στέλνω 
καὶ τὸν Ἀγκόρτζα νὰ σᾶς φέρνῃ γάλα… 

2, 614 
Ὁ Ἀγκόρτζας, ὁ παραγυιὸς τοῦ Νικοδήμου, ἤρχετο κάθε πρωὶ κ᾽ ἐγέμιζεν ἓν μικρὸν 
βαρελάκι νερόν, κ᾽ ἔφερε μίαν βεδούραν γάλα εἰς τὴν Σκεύω, ἥτις τὸ ἐμοίραζεν εἰς 
τὰς τότε κατὰ περίστασιν γνωρίμους καὶ γείτονας, ὅσαι ἐνοσήλευον υἱοὺς ἢ συζύγους 
εἰς τὰ ἄλλα κελλία, καὶ εἰς τὰ πρῶτα ἐγγύτερα παραπήγματα. […] «Κὶ τ᾽ γκόττα, 
λέει, νὰ τ᾽νε σφάξης νὰ πιῇ τοὺ ζ᾽μί, νὰ γιάν’». 

2, 618 
Δὲν παρῆλθε πολλὴ ὥρα καὶ ἦλθε κατὰ τὸ σύνηθες ὁ ἰατρός, διὰ νὰ πίῃ τὸν πρωινὸν 
καφέν του […]. 

2, 618-619 
Τὸ μικρότερον τὸ ὁποῖον εἶχε συμβῆ ἦτο ὅτι εἶχεν ὀλιγοστεύσει μεγάλως τὸ γάλα, 
τὸ ὁποῖον ἔφερε κάθε πρωὶ μὲ τὴν βεδούραν του ὁ Ἀγκόρτζας. Τοῦτο δὲ διότι, 
ἀφοῦ οἱ ἐπιδρομεῖς ἔφαγαν ὅλα τὰ ἐρίφια τοῦ πατρὸς Νικοδήμου, ἀφοῦ ἔφαγαν 
καὶ ὅλους τοὺς τράγους, εἶχον ἐπιβάλει χεῖρα καὶ εἰς αὐτὰς τὰς αἶγας.  

2, 619 
Ὁ ἰατρὸς ἐκήρυξεν ὅτι τὸ κρέας τῶν αἰγῶν θὰ ἔβλαπτε τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ 
τοῦ τρόπου τούτου κατωρθώθη ἡ διάσωσις ἐλαχίστου μέρους τῆς ἀγέλης. Ἐκ τῶν 
ἐριφίων καὶ τῶν τράγων, τινὰ μὲν εἶχε δώσει ὁ Νικόδημος οἰκειοθελῶς, τὰ δὲ 
πλεῖστα, ὡς ἦτο ἑπόμενον, τοῦ τὰ ἐπῆραν. […] Τὸ καλὸν ἦτο ὅτι εἶχε καὶ ὑλικὸν 
μέσον παρηγορίας, μίαν φλάσκαν τὴν ὁποίαν ἐφρόντιζε νὰ τοῦ στέλλῃ κάθε 
βράδυ γεμάτην ὁ ἰατρὸς Βούντ, ἐνίοτε καὶ ἄλλοι διακριτικοὶ φίλοι, εἰς 
ἀντάλλαγμα τῶν ἐριφίων ὅσα εἶχον φάγει. Ὁ πάτερ Νικόδημος ἔπινεν αὐτὸς 
ὀλίγον, ἔδιδεν εἰς τὸν παραγυιόν του τὸ πολύ, καὶ ὁ Ἀγκόρτζας, ἐρχόμενος εἰς 
εὐθυμίαν, […] ἔπαιρνε τὴν γκάιδαν […] ἔχων δίπλα τὴν φλάσκαν καὶ τὴν 
μαγκούραν του ἀπὸ τὸ ἓν μέρος […] κ᾽ ἐτέρπετο τὸ οὖς τοῦ πάτερ Νικοδήμου, ὅστις 
μισοζαλισμένος ἀπὸ τὸ ὀλίγον κρασὶ τὸ ὁποῖον εἶχε πίει δὲν ἐβράδυνε ν᾽ 
ἀποκοιμηθῇ ὑποκάτω εἰς τὸν πεῦκον […]. 

2, 620 
― Πίνει, πίνει κρασὶ καὶ κάνει κέφι τὸ ντιάολο!… 

2, 633 
Γυρίστε ὄμορφα-ὄμορφα καὶ ἥσυχα-ἥσυχα στὸ νησὶ μέσα κ᾽ ἐγὼ σᾶς ὑπόσχομαι τὸ 
πρωί, σὰ ξημερώσῃ, νὰ πάρω τέσσερες βάρκες νὰ τὲς γεμίσω ψωμὶ καὶ κρέατα 
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καὶ ρύζια καὶ νερὸ καὶ ρώμι καὶ κρασί, ὅλα δωρεά, ὅλα προσφορὲς ἀπὸ μέρους 
τοῦ φτωχοῦ λαοῦ, ποὺ θὰ σᾶς τὰ δώσῃ ἀπὸ τὸ ὑστέρημά του… […] 
―Ἐμεῖς δὲν εἴμαστε ζητιάνοι, γιὰ νὰ μᾶς φέρῃς ψωμιὰ τουλόγου σου, νὰ μᾶς τὰ 
μοιράσῃς ψυχικό! 
2, 635 
―Ὕστερα, κάποιος ντικός σας Καραγκιῶργκος, ἐγκύρευε νὰ τοὺς μονοιάσῃ, κ᾽ εἶπε 
νὰ φέρῃ βάρκες φορτωμένες καρβέλια ψωμὶ νὰ τοὺς μοιράσῃ νὰ φᾶνε. 

2, 636 
Εἶτα ὁ κ. Βοὺντ ἤναψε τὸ τσιμπούκι του, ἐρρόφησε τὸν καφέν του […]. 

2, 637-638 
Εἶτα καλέσας τὸν Ἀγκόρτζαν, τὸν διέταξε νὰ σφάξῃ τὸ μόνον κατσικάκι, τὸ ὁποῖον 
τοὺς εἶχε μείνει, διὰ νὰ φιλεύσουν τοὺς ἐπισκέπτας. Ὁ Ἀγκόρτζας δὲν 
δυσηρεστήθη πολύ. Ἀφοῦ τόσα καὶ τόσα ἐρίφια τοῦ τὰ εἶχαν φάγει ἄνθρωποι 
ἄγνωστοι καὶ ξένοι, παρήγορον θὰ ἦτο νὰ ξεκοκκαλίσῃ καὶ αὐτὸς ἓν 
καλοψημένον καὶ ροδοκοκκινισμένον μηρίον ἀπὸ τοὺς ἱδρῶτάς του, ἀπὸ τὸ ἔργον 
τῶν χειρῶν του.  

2, 638 
Μετ᾽ ὀλίγον ἦλθε καὶ ὁ ἰατρὸς κ. Βίλελμ Βούντ. Ἔφθασεν ἀκριβῶς τὴν ὥραν ποὺ ἦτο 
ἕτοιμον τὸ κοκορέτσι. Διότι ὁ Ἀγκόρτζας εἰς ὀλίγα λεπτὰ τῆς ὥρας εἶχε θυσιάσει τὸ 
μικρὸν ἐρίφιον, τὸ εἶχε γδάρει καὶ ξεκοιλιάσει, τὸ εἶχε περάσει εἰς τὴν σούβλαν 
καὶ εἶχεν ἀνάψει πῦρ. Ὅταν ἐκομίσθη ἡ σούβλα μὲ τὸ κοκορέτσι, ὁ ἰατρὸς 
ἔβγαλεν ἀπὸ τὴν τσέπην του παγούριον μὲ ρούμι καὶ ἔδωκεν εἰς τὸν πάτερ 
Νικόδημον νὰ εὐλογήσῃ, ἔπιε καὶ αὐτός, κατέπιε μικρὰν δόσιν καὶ ἡ Σκεύω καὶ ὁ 
υἱός της, καὶ τὸ ὑπόλοιπον ἐδόθη εἰς τὸν Ἀγκόρτζαν. […] Εὐθὺς ὕστερον 
παρετέθη χαμαὶ ἐπὶ στρώματος ἀπὸ φτέρες τὸ ψητὸν ἐρίφιον. […] Μετὰ τὴν 
τρίτην γύραν τῆς φλάσκας, ἀφοῦ ἐδόθη ἐντὸς μεγάλου φλασκίου τὸ τρίτον τοῦ 
περιεχομένου της εἰς τὸν Ἀγκόρτζαν, οὗτος ἔκαμε τέλος κέφι, καὶ ἀπεφάσισε νὰ 
ὁμιλήσῃ εἰς τὸν ἰατρόν, κρυπτόμενος πάντοτε ὄπισθεν τοῦ κορμοῦ τοῦ πεύκου. 
 

Τῆς Κοκκώνας τὸ σπίτι 
2, 642 

Τὰ παιδία, ὅσα κατήρχοντο τὴν μεσημβρίαν ἀπὸ τὸ ἓν σχολεῖον καὶ ὅσα ἀνήρχοντο 
τὴν ἑσπέραν ἀπὸ τὸ ἄλλο, διὰ νὰ ἀφήσωσι τὰ βιβλία εἰς τὴν οἰκίαν, κλέψωσι 
τεμάχιον ἄρτου ἀπὸ τὸ ἑρμάριον καὶ τρέξωσιν ἀκράτητα διὰ νὰ παίξωσιν εἰς τὸν 
αἰγιαλόν […]. 

2, 645 
Ὁ Γιάννης ὁ Παλούκας δὲν εἶχε πῶς νὰ μεθύσῃ καὶ πῶς νὰ ἑορτάσῃ τὰ 
Χριστούγεννα, ἐκείνην τὴν χρονιά. 

2, 647 
Ὁ Παλούκας, τὴν στιγμὴν ἐκείνην, ἐδίσταζε, καὶ εἶχεν ἀποφασίσει πλέον ν᾽ 
ἀποσυρθῇ ἀφοῦ εἶχε κάμει ἀρκετὴν λείαν, ὅση θὰ ἤρκει διὰ νὰ μεθύσῃ τὴν 
ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων, ὡς καὶ τὴν ἡμέραν τῶν Ἐπιλοχίων, καὶ τὴν τοῦ 
ἁγίου Στεφάνου ἀκόμη. 
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ΤΟΜΟΣ 3 
ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ_3, 11-331 

 
Ἡ Δασκαλομάννα 
3, 20 

τὰ πλεῖστα παραθυρόφυλλα φαγωμένα. 
3, 24 

Κατὰ τὰ προλαβόντα θέρη, ὄχι μόνον οἴκοι, ἔνθα ἐκάπνιζε τὸ μακρόν του τσιμπούκι, 
ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ὁδόν, ὅπου ἐνεφανίζετο μὲ τὸ τσιγάρον εἰς τὸ στόμα, καὶ εἰς τὸ 
καφενεῖον […]. Εἶτα ἔλεγεν: «Ἂς πιῶ κ᾽ ἕνα ρώμι». Ἔπινε καὶ δύο ρώμια καὶ εἶτα 
μετέβαινεν εἰς τὸ σχολεῖον, ὅπου ἔμενε πάντοτε «μὲ τὰ μανίκια». 

3, 25 
Ἐφορολόγει εἰς βερύκοκκα, ἀπίδια καὶ πρώιμα μοσχᾶτα σταφύλια τὰς 
φιλοτίμους οἰκοκυράς, τὰς ἐπιστρεφούσας μὲ τὰ κομψὰ καὶ εὔπλεκτα καλαθάκια 
των ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἢ τῆς ἀμπέλου. 

3, 26 
ἀφοῦ ἐσήμαινεν ἐπὶ μακρὸν μὲ βραχνὴν φωνὴν ὁ σπασμένος κώδων ὁ ἀνηρτημένος 
ἐπὶ δύο ὀρθίων ξύλων ἔξω τῆς θύρας, τὸν ὁποῖον φαγωμένον ἤδη ὄντα ἀπὸ τὴν 
σκωρίαν […] ἀπεφάσισε τέλος νὰ διατάξῃ τὴν ἐπισκευὴν […] τῶν φαγωμένων 
παραθυροφύλλων. 

3, 26-27 
Καὶ ποῦ συφτάνεται [προλαβαίνει, προφταίνει] ἕνας φτωχὸς νὰ τὰ θρέψῃ; Μπορεῖ 
νὰ τὰ χορταίνῃ κομμάτια; Μήπως χορταίνουν, οἱ διαόλοι, ποτέ; […] Ὅταν εἶναι 
συμμαζωμένα ἐκεῖ-δά, μὲς στὸ σκολειό, γλυτώνει ὁ γονιὸς καὶ καμπόσα κομμάτια, 
παραδείγματος χάριν. Ἂς τρῶνε τὰ θρανία, ποὺ εἶναι ξύλινα, ἂς τρῶνε τοὺς 
πίνακας καὶ τὰ χαρτιά τους, τοὺς τοίχους καὶ τὸ πάτωμα, γιὰ νὰ εἶναι οἱ 
νυκοκυραῖοι ἡσυχώτεροι γιὰ τὲς ἀχλαδιές των, τὲς βερυκοκκιές των, τὲς συκιὲς καὶ τ᾽ 
ἀμπέλια των. 

3, 27 
Ὁ διδάσκαλος δὲν εἶχεν ὄρεξιν ν᾽ ἀντείπῃ εἰς ταῦτα […]. Κατὰ τὸ τέλος τῆς 
ἐπιθεωρήσεως ἀπηύθυνε σύντομον νουθεσίαν, προλέγων, ὅτι, ὅποιον ἀνακαλύψῃ εἰς 
τὸ ἑξῆς ἄνιπτον, θὰ τὸν ἀφήσῃ νηστικὸν τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας εἰς τὸ 
σωφρονιστήριον, νὰ τὸν φάγουν οἱ βλατοῦδες. 

3, 28 
Οἱ παῖδες ᾐσθάνθησαν τὸν ζυγόν, καὶ ἀπὸ τῆς δεκάτης ὥρας ἐπείνων ἤδη φοβερά, 
ὅσοι δὲν εἶχαν προβλέψει τὸ πρωὶ νὰ κλέψωσι τεμάχιον ἄρτου ἀπὸ τῆς πατρικῆς 
οἰκίας. Τὸ πρᾶγμα ἦτο ἐπικίνδυνον ἄλλως, διότι ὁ διδάσκαλος ἦτο ἱκανός, ὅπως καὶ 
ἄλλοτε, πρὶν συνάψῃ τὸν τόσον ἀτυχῆ ἀρραβῶνα, ἔπραττε, νὰ ψάξῃ εἰς τὲς τσέπες 
τῶν μαθητῶν, καὶ νὰ ρίψῃ τὰ τεμάχια τοῦ ἄρτου εἰς τὰς ὄρνιθας, τὰς βοσκούσας 
κατ᾽ ἀγέλας εἰς τὸ προαύλιον. 
 

Τὰ Συχαρίκια  
3, 29 

κόττα πίττα 
3, 29-32 

Ἡ ἰδέα τῆς κυρα-Γαλάτσαινας ἦτον νὰ εἶχον τελεσθῆ τὰ «μβατίκια» [ο επίσημος 
ερχομός του γαμπρού στο σπίτι της νύφης] ἀφ᾽ ἑσπέρας, τὴν νύκτα τοῦ παλαιοῦ 
χρόνου πρὸς τὴν ἀνατολὴν τοῦ νέου, ὅπως θὰ ἦτο πρέπον. Ἀλλὰ τὰ συμπεθερικὰ 
ἐπέμειναν ν᾽ ἀναβληθῶσι τὰ μβατίκια διὰ τὴν νύκτα τῆς ἑορτῆς πρὸς τὴν 2 
Ἰανουαρίου. Οἱ λογαριασμοί, βλέπετε, τῶν συγγενῶν τοῦ γαμβροῦ δὲν συμφωνοῦν 
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καθ᾽ ὅλα τὰ μέρη πάντοτε μὲ τοὺς λογαριασμοὺς τῆς μητρὸς τῆς νύμφης. Ὁ 
λογαριασμὸς τῆς κυρα-Γαλάτσαινας ἔλεγεν ὅτι, ἂν ἐτελοῦντο τὰ μβατίκια ἀφ᾽ 
ἑσπέρας τῆς παραμονῆς, μεθ᾽ ὃ ὁ γαμβρὸς θὰ ἦτο, κατὰ τὸ ἔθος, ἐλεύθερος νὰ 
ἐπισκέπτηται δὶς καὶ τρὶς τῆς ἡμέρας τὴν ἀρραβωνιστικήν του εἰς τὴν οἰκίαν της 
(ἠμποροῦσε, μάλιστα, ἂν ἦτον ἀδιάκριτος, καὶ νὰ τὸ στρώσῃ «κόττα πίττα» εἰς 
τὸ σπίτι τῆς νύμφης), ἡ μήτηρ τῆς νύμφης θὰ ἐγλύτωνεν ἀπὸ κάμποσα 
γλυκύσματα καὶ δῶρα, τὰ ὁποῖα ἦτον ὑπόχρεως νὰ κουβαλήσῃ εἰς τὰς οἰκίας τῶν 
συμπεθερικῶν. Ἐν πρώτοις, αὐτὴ ἡ ἑορτὴ τοῦ ὀνόματος τοῦ γαμβροῦ θὰ ἤγετο 
εἰς τὴν οἰκίαν τῆς νύμφης. Δὲν θὰ ἦτο τότε ἡ κυρα-Γαλάτσαινα ὑποχρεωμένη νὰ 
κουβαλήσῃ ὁλόκληρον μέγα σινίον μπακλαβᾶ εἰς τὴν οἰκίαν τῆς συμπεθέρας της, 
ἄλλα μεγάλα ταψία ἀπὸ ζαχαροχαμαλιὰ [είδος γλυκίσματος αμυγδαλωτού] καὶ 
ἄλλα τραγήματα εἰς τὰς οἰκίας τῶν ἀδελφῶν καὶ τῶν θείων τοῦ γαμβροῦ, καὶ 
συγχρόνως νὰ κερνᾷ αὐτὴ ὅλην τὴν ἡμέραν εἰς τὴν οἰκίαν της, διὰ τὴν ἑορτὴν 
τοῦ ὀνόματος, καὶ πάλιν τὴν ἑσπέραν νὰ ἔχῃ ἄλλα μεγάλα βάσανα, δοκιμαστήρια 
καὶ ἀκροσφαλῆ, εἰς τὴν οἰκίαν της, ὅπου θὰ ἐτελοῦντο τὰ μβατίκια. Ἀλλ᾽ ὁ 
λογαριασμὸς τῶν συμπεθερικῶν ἔλεγεν ὅτι δὲν ἦτον πρέπον νὰ φύγῃ ἀπὸ τὴν μητέρα 
του ὁ γαμβρός, νὰ ἑορτάσῃ τὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς του, πρὶν στεφανωθῇ ἀκόμη, εἰς 
τὴν οἰκίαν τῆς νύμφης. Τοῦ χρόνου, ὅτε θὰ ἐστεφανώνετο, ἂς ἑορτάσῃ εἰς τὴν οἰκίαν 
τῆς νύμφης, τὴν ὁποίαν θὰ ἔπαιρνεν αὕτη προῖκα, μὲ γειά της καὶ μὲ χαρά της. Ἀλλ᾽ 
ἐφέτος διὰ τελευταίαν φοράν, ἂς μείνῃ ἀκόμη πλησίον τῆς μητρός του. Θὰ ἦτο 
σκάνδαλον νὰ ἔφευγε. Τὰ χαμαλιὰ [μικρά τρίγωνα γλυκίσματα. Διαφέρουν από τα 
ζαχαροχαμαλιά] «τὰ κρυφὰ» τὰ εἶχαν φάγει ἤδη οἱ συμπέθεροι ὅλοι ― ὅσον τοὺς 
ἐπέτρεψε νὰ φάγουν ὁ ἴδιος ὁ γαμβρός. Διότι αὐτὸς ὁ γαμβρός, ὁ Βασίλης ὁ 
Μπόνος, ἅμα εἶδε τὸ ὡραῖον γανωμένον καὶ στίλβον σινίον γεμᾶτον ἀπὸ εὐώδη 
καὶ προκλητικά, λευκὰ καὶ ροδοκοκκινισμένα χαμαλιά, ἔβγαλεν ἀπὸ τὴν ζώνην 
τὸν λάζον του, μακρὰν μάχαιραν τὴν ὁποίαν ἔφερε πάντοτε εἰς τὴν μέσην, καὶ 
καρφώσας διὰ μιᾶς τέσσαρα ἢ πέντε χαμαλιά, ἤρχισε νὰ τὰ καταβροχθίζῃ, 
κόπτων αὐτὰ μὲ τοὺς προσθίους ὀδόντας, ἁλωνίζων μὲ τὴν γλῶσσαν, καὶ 
παραπέμπων ἀμέσως εἰς τὸν οὐρανίσκον, χωρὶς νὰ τὰ μασᾷ μὲ τοὺς τραπεζίτας 
του. Αἱ ἀδελφαί του καὶ οἱ γαμβροί του τὸν ἐπέπληξαν δι᾽ αὐτό, ἀλλ᾽ αὐτὸς δὲν 
ἐνόει τὰς παρατηρήσεις των. Αὐτὸς δὲν ἦτο ὁ γαμβρός; Δική του δὲν ἦτον ἡ 
νύμφη; Δικά του καὶ τὰ προικιά. Δικά του καὶ τὰ χαμαλιά, καὶ ὅλοι οἱ 
μπακλαβάδες καὶ ὅλα. Τὰ χαμαλιὰ μάλιστα τοιαύτην εἶχον συμβολικὴν ἔννοιαν. 
Διατί τὰ ἔλεγαν χαμαλιά; Ἐσήμαιναν τὰ ἄλλα χαϊμαλιά, τὰ περίαπτα. Ἦσαν 
φυλαχτικά, τὰ ὁποῖα τοῦ ἔστελνεν ἡ πενθερά του, διὰ νὰ μὴν τὸν ἰδῇ κακὸ μάτι, 
μὴν τύχῃ καὶ τὸν ἀβασκάνῃ κανείς. Ἀλλὰ τὰ κρυφὰ χαμαλιὰ δὲν θὰ ἤρκουν, καὶ 
ἂν ἐπέτρεπεν ὁ γαμβρὸς νὰ τὰ φάγωσιν ὅλα οἱ συγγενεῖς. Τώρα, μὲ τὰ μβατίκια, 
ἦτον καιρὸς διὰ τὰ ἄλλα δῶρα τὰ ἐπίσημα. Καὶ τὰ συμπεθερικὰ δὲν θὰ 
ἐταιριάζοντο ποτέ, ἐὰν ἡ συμπεθέρα ἤθελε νὰ τοὺς τὸ «πάῃ καπότο» [να τους πείσει 
να υποκύψουν], οἰκονομοῦσα μὲ τρόπον νὰ ἐγίνοντο τὰ μβατίκια ἀφ᾽ ἑσπέρας, διὰ νὰ 
δικαιολογηθῇ ὅτι δὲν θὰ ἐκουβαλοῦσε νέα πράγματα εἰς τὰς πέντε ἢ ἓξ οἰκίας τῶν 
στενωτέρων συγγενῶν τοῦ γαμβροῦ της, τοῦ Βασίλη. Ἄλλως, τὰ φανερά, τὰ 
ἐπίσημα, ἐπήγαιναν μαζὶ μὲ τὰ μβατίκια, τὰ ὁποῖα ἦσαν, αὐτὸ τοῦτο, φανέρωσις 
καὶ ἐπισημοποίησις τοῦ ἀρραβῶνος, καὶ τὰ κρυφὰ οὐδὲν ἄλλο ἦσαν, εἰμὴ 
ἀναγκαῖον ἐφόδιον καὶ συμπλήρωμα τῆς τελετῆς τοῦ ἀρραβῶνος, τῆς νυκτὸς 
ἐκείνης, καθ᾽ ἣν εἶχε κατορθωθῆ τέλος, μετὰ πολλὰ βάσανα, «νὰ δέσουν 
πανδρειές» [να κάνουν τους επίσημους αρραβώνες]. 

3, 31 
τῆς εἶχαν «ψήσει τὸ ψάρι στὰ χείλη». 
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3, 32 
Ἐπροπορεύετο ὁ Μπόζας κρατῶν τὸ φανάρι, δευτέρα ἤρχετο ἡ κυρα-Γαλάτσαινα 
φέρουσα τὸν δίσκον μὲ τὰ γλυκά, πέντε κοῦπες τὸ ὅλον, ἀπὸ κυδώνιον καὶ 
μύγδαλον καὶ μαστίχαν. 

3, 32-33 
δευτέρα ἡ Λαζίτσα, ἡ νύμφη τῆς Γαλάτσαινας, ἥτις εἶχε λάβει τὰ γλυκὰ εἰς τὰς 
χεῖράς της τώρα, διὰ νὰ ἔχῃ ὅλο γλύκες καὶ χαρὲς τὸ ἀνδρόγυνον. Αὕτη, ἡ 
Λαζίτσα, πολὺ νεωτέρα τοῦ ἀνδρός της, συνέβαινε νὰ ἔχῃ ἀμφοτέρους τοὺς 
γονεῖς της ζῶντας, καὶ δι᾽ αὐτὸ ἐπροτιμήθη νὰ κρατήσῃ τὰ γλυκά, διὰ νὰ ἔχῃ 
πολλὴν ζωὴν τὸ ἀνδρόγυνον. 

3, 33 
Ἔλαβον ὅλοι γλυκὸν καὶ ἔπιον μαστίχαν ἢ ροσόλιον, εὐχηθέντες τὰ 
«καλορρίζικα» καὶ τὰ «τίμια στέφανα». Εἶτα ἐστρώθησαν εἰς τὸ δεῖπνο, καὶ οἱ 
ἄνδρες ἔφαγαν καλά, αἱ δὲ γυναῖκες ἐγεύθησαν μὲ ἄκρα χείλη. Καὶ εἶτα ἐτέθησαν 
εἰς ἐνέργειαν δύο μεγάλαι φιάλαι οἴνου. Καὶ ὁ μπαρμπα-Λάζος καὶ ὁ Μπόζας 
ἔπιναν γερά, κ᾽ ἐπλήθυναν τὰς εὐχὰς καὶ τὰ συγχαρητήρια, κ᾽ ἐτραγουδοῦσαν. 

3, 34 
Ὁ μικρὸς υἱὸς τῆς Γαλάτσαινας, παιδίον ἐννέα ἐτῶν, ὁ Χρῆστος, εἶχε γελασθῆ μὲ 
χίλια ψεύματα τὴν ἑσπέραν ὑπὸ τῆς μητρός του, ὅτι ὁ ἀρραβὼν θ᾽ ἀνεβάλλετο διὰ τὸ 
ἄλλο Σάββατον. Εἶχεν ἀποκοιμηθῆ, ἀφοῦ ἔφαγε πολλὰ γλυκὰ καὶ ἔλαβεν 
ὑπόσχεσιν ὅτι θὰ φάγῃ περισσότερα τὴν ἐπαύριον. […] Ὁ μικρὸς ἀπεκοιμήθῃ, 
ἀναμασῶν τὰ τόσα γλυκὰ καὶ τὰς ὑποσχέσεις, ἐνωρίς, πρὶν ἔλθωσιν ἀκόμη εἰς τὴν 
οἰκίαν τὰ δύο συγγενικὰ ἀνδρόγυνα. Ἀλλὰ περὶ τὸ μεσονύκτιον, ἀφοῦ ἐχόρτασε τὸν 
ὕπνον, ἐξύπνησε. 

3, 35 
Ἀλλά, κατὰ συγκυρίαν, βλέπει ἐκεῖ, ὑποκάτω ἀπ᾽ τὰ εἰκονίσματα ἐπὶ μικροῦ 
τραπεζίου, τὴν προσφοράν, ποὺ εἶχεν ἡ μητέρα του ἀπὸ προχθὲς φυλαγμένην, διὰ 
νὰ τὴν προσφέρῃ σήμερον εἰς τὴν ἐκκλησίαν. Ἡ προσφορὰ ἦτο ἐκεῖ τυλιγμένη 
εἰς λευκὸν προσόψιον. Ἂν ἡ μητέρα ἐπήγαινε στὴν ἐκκλησία, θὰ ἔπαιρνε τὴν 
προσφορὰν μαζί της. 

3, 37 
Ἡ ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ἑωρτάσθη καλῶς εἰς τὰς οἰκίας τῆς μιᾶς καὶ τῆς 
ἄλλης συμπεθέρας. Ἡ Μυρσούδα δὲν ἐπρόφθανε νὰ φτιάνῃ φουσκάκια (ἢ 
λοκμάδες) ἀπὸ πρωίας μέχρι μεσημβρίας. Ἡ κυρα-Γαλάτσαινα δὲν ἐπρόφθανε νὰ 
φιλεύῃ ὅλον τὸν κόσμον φουσκάκια, χαμαλιά, στραγάλια, γλυκὸ καὶ μεγάλες 
σταφίδες ἀπὸ ραζακὶ σταφύλι. Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ἐπισκέπτας ἤρχοντο δὶς καὶ 
τρίς, λέγοντες ὅτι ἡ πρώτη φορὰ ἦτο διὰ τὸν ἀρραβῶνα, ἡ δευτέρα διὰ τὴν 
ἑορτὴν τοῦ γαμβροῦ καὶ ἡ τρίτη διὰ τὰ «μβατίκια». 

3, 37-38 
Τὰ «μβατίκια» διεξήχθησαν λαμπρῶς. Ἔρραναν τὸν γαμβρὸν μὲ κοφέτα καὶ μὲ 
ὀρύζιον, μέγα συμπόσιον παρετέθη, καὶ ὁ γερο-Λάζος, ὅστις ἐπρόσεχε πλέον εἰς 
τὰς χειρονομίας του, ἔκαμε τόσον κέφι, ὥστε μεταξὺ δύο τραγουδιῶν ἑκάστοτε 
δὲν ἔπαυε νὰ φωνάζῃ: 
― Ἂς φέξῃ! 
 

Φῶτα - Ὁλόφωτα  
3, 39 

εἰς ἀβύσσους, ἑκάστη τῶν ὁποίων θὰ ἦτο ἱκανὴ νὰ καταπίῃ ἑκατὸν καράβια καὶ νὰ 
μὴ χορτάσῃ. 

3, 41 
ψωμόφαγε τὸν πατέρα του!     
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3, 44 
Τὰ παιδιὰ τοῦ Δημήτρη τοῦ Σκιαδεροῦ δὲν ἐταιριάζοντο εὔκολα. Ἐφώναζαν, 
ἐγρίνιαζαν, κ᾽ ἐθορυβοῦσαν. Τὸ ἕνα ἤθελε τσιτσί, δὲν ἤθελε μαμμά. Τὸ τρίτον 
κλαυθμυρίζον ἐζήτει βρῦ [το νερό στη νηπιακή γλώσσα]. Τὸ τέταρτον ἤθελε 
γλυκό, δὲν τοῦ ἤρεσκε τὸ τυρί. 
 

Ἡ Νοσταλγός 
3, 45 

τὰ κύματα κατεπίνοντο ὑπὸ τῆς ἄμμου […] χωρὶς νὰ χορταίνῃ ἐκείνη [η άμμος] 
ἀπὸ τὸ ἀέναον ἁλμυρὸν πότισμα. 

3, 55 
Καὶ τῷ ὄντι, ἀπὸ τῶν πρώτων ἡμερῶν τοῦ ξενιτευμοῦ, ἡ καρδία ἤρχισε νὰ τῆς 
πονῇ, ἡ ὄρεξίς της ἐκόπη καὶ τὸ πρόσωπόν της ἐχλώμιαζεν. 

3, 60 
τὸν ἔφαγε ἡ Μαύρη Θάλασσα. 

3, 65 
ἀπὸ τὴν ἐποχὴν καθ᾽ ἣν πενταετῆ τὴν ἐφίλευε γλυκίσματα, ἄνευ ὑστεροβουλίας καὶ 
προγνωστικοῦ πνεύματος διὰ τὸ μέλλον. 
 

Ἡ Γλυκοφιλοῦσα 
3, 75 

τῆς μητρικῆς στοργῆς, τῆς γεννωμένης, ὡς ἐκ πικρᾶς ρίζης γλυκέος καρποῦ, εὐθὺς 
μὲ τὰς ὠδῖνας τοῦ τοκετοῦ, καὶ συναυξανομένης μὲ τῆς ἀνατροφῆς τοὺς κόπους καὶ 
τὰς μερίμνας. 

3, 84 
Τὸν περισσότερον καιρὸν ἐγύριζεν ἀπὸ μάνδραν εἰς μάνδραν, ἀπὸ καλύβι εἰς καλύβι, 
ἀπὸ κατάμερον εἰς κατάμερον [εξοχική περιοχή που ανήκει σε κάποιον, η περιφέρεια 
που μένει με το κοπάδι του καθένας από τους ποιμένες], χωρὶς ἐργασίαν, καὶ τοῦ 
ἔδιδαν οἱ ποιμένες ξινόγαλα κ᾽ ἔτρωγε. 

3, 85 
― Ἂς εἶναι, μ᾽ δίνεις τὴ Στέρφα… Καλὴ εἶναι καὶ ἡ Στέρφα… Ἂ δὲ βρῶ νὰ τὴν 
πουλήσω νὰ κάμω χαρτσ᾽λίκι, τὴν ξεφαντώνουμε κανένα μεσ᾽μέρι μὲ τὴν παρέα 
ἐδῶ. 

3, 88 
Μά, ὣς τόσο, ἕνα κατσικάκι ποὺ μοῦ βρίσκεται ἀκόμα ἀπ᾽ τὰ πρῶτα γεννητούρια, 
ἀξίζετε, θὰ σᾶς τὸ θυσιάσω. Ἐλᾶτε, παιδιά, πᾶμε στὸ μαντρὶ νὰ σᾶς φιλέψω. 
 

Πατέρα στὸ σπίτι! 
3, 90 

Συνέβαινε καθ᾽ ἑσπέραν νὰ κάθημαι ἐπὶ ἡμίσειαν ὥραν καὶ πλέον, συνομιλῶν μὲ δύο 
ἢ τρεῖς φίλους, πίνοντας τὸ ὀρεκτικόν των, εἰς τὸ μικρὸν μαγαζεῖον, ἐνίοτε δὲ νὰ 
λαμβάνω ἐκεῖ τὸ λιτὸν δεῖπνόν μου. Πολλάκις τριετῆ νήπια ψελλίζοντα τὰ ἔστελναν 
αἱ προκομμέναι αἱ μητέρες των, μὲ ἐπικίνδυνα ποτήρια ἢ φιαλίδια εἰς τὰς χεῖρας, διὰ 
ν᾽ ἀγοράσουν κασὶ ἢ λάι ἢ λυκάζι. Ἓν τούτων ἐζήτει νὰ τοῦ δώσουν ἕνα κουμπὶ 
(σκουμβρί), ἄλλο ἐζήτει μιὰ πεντάρα πίτα (σπίρτα). Τὴν γλῶσσάν των μόνος ὁ 
νεαρὸς παντοπώλης, ὁ φίλος μου, ἦτο ἱκανὸς νὰ τὴν ἐννοῇ […]. Τὸ παιδὶ ποτὲ δὲν 
ἔπταιε. Ἄλλοτε συνέβη νὰ τοῦ πέσῃ εἰς τὸν δρόμον τὸ μισὸ τὸ ρύζι, ἢ νὰ φάγῃ τὴν 
μισὴν τὴν ζάχαριν. Τότε ἡ μήτηρ ἢ ἡ γιαγιὰ κατήρχετο ἡ ἰδία, καὶ ὕβριζε τὸν 
μπακάλην, λέγουσα ὅτι τέτοιος ἦτον, τὸν ἤξευρεν αὐτή, ὅλο ξίκικα ἐπώλει· μ᾽ αὐτὰ 
ἐζητοῦσε νὰ πλουτήσῃ κι αὐτός. 



44 
 

3, 91 
Ἐννοεῖται ὅτι διήρχετο ἐν κραιπάλῃ ἀπὸ τὸ Σάββατον ἑσπέρας ἕως τὴν Δευτέρα 
πρωί.[…] Ἐκέρδιζεν οὕτω ἓν τάλληρον τὴν ἑβδομάδα, τὸ ὁποῖον, προστιθέμενον εἰς 
τὰς δεκατρεῖς ἢ δεκατέσσαρας δραχμάς, ὅσας ἐκέρδιζεν ἐκεῖνος, καὶ ἐκ τῶν ὁποίων 
τὰ ἡμίση τοῦ ἐχρειάζοντο διὰ τὸ τακτικὸν μεθύσι τῆς Κυριακῆς, μόλις ἤρκει 
πρὸς συντήρησιν τῆς οἰκογενείας […]. Ὁ Μανώλης δὲν ἔπαυσε νὰ μεθύῃ τακτικὰ 
ἀπὸ τὸ Σαββατόβραδον ἕως τὸ ἐξημέρωμα τῆς Δευτέρας […]. Ὁ Μανώλης, ὅταν 
ἤρχετο, τὴν ἔτρωγε ἀπὸ τὴν γρίνια. 

3, 92 
Ἡ σκούπα, καταλερωμένη, εἶχε φαγωθῆ ἡ μισή […]. Ἡ κατσαρόλα ἦτο παλαιά, 
φαγωμένη, ἀγάνωτη […]. Εἶτα ἦλθε [ο κουμπάρος] δὶς εἰς μίαν ἑβδομάδα, φέρων 
κρέας καὶ μικρά τινα δῶρα διὰ τὰ παιδία. 
 

Φιλόστοργοι  
3, 96 

Ἐδέχθησαν τὰ αὐγά (τὰ ὁποῖα ἦσαν ὁμολογουμένως πρόσφατα), τῆς τὰ ἐπλήρωσεν ὁ 
νοννός της ἓν δίδραχμον, μετὰ μικροῦ μορφασμοῦ τῆς νοννᾶς, ἥτις ὅμως δὲν 
ἠμπόρεσε νὰ μὴν τὴν καλέσῃ νὰ καθίσῃ εἰς τὴν ἰδίαν τράπεζάν της, διὰ νὰ 
χορτάσῃ ἀπὸ τὰ ἀποφάγια. Ἡ κυρα-Πράπω δὲν ἦτον ἐντελῶς νηστική, ἀλλ᾽ εἶχε 
προγευματίσει εἰς τὰς δέκα. Ἔπειτα ὁ ἐξοχικὸς ἀὴρ τῆς εἶχεν ἀνοίξει τὴν ὄρεξιν 
[…]. Ὁ νοννός, ὅστις εἶχε γίνει πολὺ εὐδιάθετος ἀπὸ δύο κύπελλα γενναίου οἴνου 
καὶ ἀπὸ μικρὸν ποτήριον σαρτρὲζ μὲ τὸν καφέν, ἔβγαλε καὶ τῆς ἔδωκε δύο ἢ τρεῖς 
δεκάρες, διὰ νὰ πληρώσῃ τὸ λεωφορεῖον εἰς τὴν ἐπιστροφήν. 

3, 98 
Ἦτο μία χαρὰ νὰ βλέπῃ τις τὸν μαστρο-Δημήτρην […] νὰ ὁδηγῇ τὰ δύο παιδιὰ εἰς 
τὸ πλησίον μικρὸν μπακάλικον, τὸ ὁποῖον ἐχρησίμευε καὶ ὡς ζαχαροπωλεῖον διὰ 
τὴν γειτονιάν, διὰ νὰ τοὺς ἀγοράσῃ λιαλιὰ-κοκκὰ [ζαχαρωτά] νὰ τὰ φιλεύσῃ.      

3, 101 
Ὁ ἄγαμος κύριος μὲ τὰ γυαλιὰ δὲν ἔλειπε ποτὲ ἀπὸ τὰ φιλανθρωπικά, καὶ ἦτο πάντοτε 
μέσα εἰς διαχειρίσεις καὶ ἐπιμελητείας, καὶ εἰς ὅλας τὰς ὀνομασίας τὰς 
ἐμπεριεχούσας χεῖρα καὶ μέλι. 
 

Ὁ Ἔρωτας στὰ χιόνια 
3, 105 

― Σεβτὰς εἶν᾽ αὐτός, δὲν εἶναι τσορβάς [ζωμός, σούπα, υδαρές φαγητό]. 
3, 106 

Καὶ ἀργὰ τὸ βράδυ, τὴν νύκτα, τὰ μεσάνυκτα, ἀφοῦ ἔπινεν ὀλίγα ποτήρια διὰ νὰ 
ξεχάσει ἢ διὰ νὰ ζεσταθῇ, ἐπανήρχετο εἰς τὸ παλιόσπιτο τὸ μισογκρεμισμένον, 
ἐκχύνων εἰς τραγούδια τὸν πόνον του […]. Σημειώσατε ὅτι, τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, τὸ 
ἀρχοντολόγι τοῦ τόπου τὸ εἶχεν εἰς κακόν του νὰ φάγῃ ψωμὶ ζυμωμένον μὲ 
ἄλευρον ἀπὸ νερόμυλον ἢ ἀνεμόμυλον, κ᾽ ἐπροτίμα τὸ διὰ χειρομύλου ἀλεσμένον. 

3, 107 
Καὶ εἶχε πέσει εἰς τὸν ἔρωτα, μὲ τὴν γειτόνισσαν τὴν Πολυλογού, διὰ νὰ ξεχάσῃ τὸ 
καράβι του, τὰς Λαΐδας τῆς Μασσαλίας, τὴν θάλασσαν καὶ τὰ κύματά της, τὰ βάσανά 
του, τὰς ἀσωτίας του, τὴν γυναῖκά του, τὸ παιδί του. Καὶ εἶχε πέσει εἰς τὸ κρασὶ διὰ 
νὰ ξεχάσῃ τὴν γειτόνισσαν. 

3, 108 
Τὴν ἄλλην βραδιὰν ἐπανήρχετο, ὄχι πολὺ οἰνοβαρής, ἔρριπτε βλέμμα εἰς τὰ 
παράθυρα τῆς Πολυλογοῦς, ὕψωνε τοὺς ὤμους, κ᾽ ἐμορμύριζεν. 
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3, 109 
Τὴν ἄλλην βραδιάν, τὴν τελευταίαν, νύκτα, μεσάνυκτα, ἐπανῆλθε μεθυσμένος 
πλειότερον παράποτε. Δὲν ἔστεκε πλέον εἰς τὰ πόδια του, δὲν ἐκινεῖτο οὐδ᾽ ἀνέπνεε 
πλέον. Χειμὼν βαρύς, οἰκία καταρρέουσα, καρδία ρημασμένη. Μοναξία, ἀνία, 
κόσμος βαρύς, κακός, ἀνάλγητος. Ὑγεία κατεστραμμένη. Σῶμα βασανισμένον, 
φθαρμένον, σωθικὰ λυωμένα. Δὲν ἠμποροῦσε πλέον νὰ ζήσῃ, νὰ αἰσθανθῇ, νὰ χαρῇ. 
Δὲν ἠμποροῦσε νὰ εὕρῃ παρηγορίαν, νὰ ζεσταθῇ. Ἔπιε διὰ νὰ σταθῇ, ἔπιε διὰ νὰ 
πατήσῃ, ἔπιε διὰ νὰ γλιστρήσῃ. Δὲν ἐπάτει πλέον ἀσφαλῶς τὸ ἔδαφος. 
 

Ὁ Ξεπεσμένος Δερβίσης  
3, 111 

Οἱ πετεινοὶ δὲν εἶχαν λαλήσει τὸ τρίτον λάλημα. Ἴσως εἶχαν τρομάξει ἀπὸ τὴν 
βαθεῖαν, θρηνώδη φωνὴν τοῦ σαλεπτσῆ […]. Ἔτεινε μέγαν κύαθον πρὸς τὸν 
σαλεπτσήν, ἀλλ᾽ οὗτος ἠργοπόρει. Ὁ ἄνθρωπος ἔκυψε νὰ ἰδῇ. Ὑψηλὴ μορφή, μὲ 
λευκὸν σαρίκι, μὲ μαύρην χλαῖναν καὶ χιτῶνα χρωματιστόν, εἶχε σταθῆ ἐνώπιον τοῦ 
σαλεπτσῆ. 

3, 112 
Ἐκείνην τὴν βραδιὰν τὸν εἶχε προσκαλέσει μία παρέα. Ἑπτὰ ἢ ὀκτὼ φίλοι 
ἀχώριστοι. Ἀγαποῦσαν τὴν ζωήν, τὰ νιᾶτα. Ὁ ἕνας ἀπ᾽ αὐτοὺς ἔβαλλε γιουβέτσι 
κάθε βράδυ. Οἱ ἄλλοι ἔτρωγαν. Ἦτον λοταρτζὴς κ᾽ ἐκέρδιζε δέκα ἢ δεκαπέντε 
δραχμὰς τὴν ἡμέραν. Τί νὰ τὰς κάμῃ; Τοὺς ἔβαλλε γιουβέτσι καὶ τοὺς ἐφίλευε. 
Ἦσαν λοτοφάγοι, μὲ ὀμικρὸν καὶ μὲ ὠμέγα. Ἀγαποῦσαν τὰ τραγούδια, τὰ ὄργανα. 
Ὁ Δερβίσης δὲν ἔπινε κρασί, ἔπινε μαστίχαν. 

3, 112-113 
Ἐπανῆλθεν εἰς τὸ καφενεῖον. Τὸ καφενεῖον ἀντικρὺ τοῦ Θησείου. Ἡ ταβέρνα 
δίπλα εἰς τὸ καφενεῖον. Καὶ τὰ δύο ἀντικρὺ τοῦ παλαιοῦ σταθμοῦ Α. Π. Παραπέρα 
ἀπὸ τὸ καφενεῖον, ἡ σῆραγξ ἐσκάπτετο, εἶχε σκαφῆ. Φθινόπωρον τῆς χρονιᾶς 
ἐκείνης. Ὁ Δερβίσης ἐκάθητο ἐκεῖ κ᾽ ἔπινε μαστίχαν, ὅποιος τὸν ἐκερνοῦσε. Μὲ 
τὸ σαρίκι του, μὲ τὰ κατσαρὰ ψαρὰ γένεια του, μὲ τὸ τσιμπούκι του. Ἄνω τῶν 50 
ἐτῶν ἡλικίας. Ἐκεῖ διενυκτέρευεν ἀπὸ ἡμερῶν. Ἄστεγος, ἀνέστιος, φερέοικος. Τὸ 
μικρὸν καφενεῖον εἶχε τὴν ἄδειαν νὰ μένῃ ἀνοικτὸν ὅλην τὴν νύκτα. Ἤρχοντο 
ἀπὸ τοὺς τζόγους, ἀπὸ τὰ θέατρα, θαμῶνες. Ἤρχοντο ἀπὸ τὸ λαχανοπάζαρον. 
Ἔπιναν ρούμι καὶ φασκόμηλον. 

3, 113 
Ἔτσι θὰ βγαίνῃς λάδι. 

3, 114 
ᾆσμα γλυκερόν, μελιχρόν, ἁβρόν, μεθυστικόν. 

3, 116 
Καὶ ὁ σαλεπτσὴς τὸν ἐλυπήθη, καὶ ἀντὶ πενταλέπτου τοῦ ἔδωκε νὰ πίῃ σαλέπι 
διπλοῦν, μισὸ κουλούρι νὰ βουτήξῃ, καὶ ἄφησε τὸν γείτονα μὲ τὸ σάλι, τὸν 
σηκωθέντα πρὸ μικροῦ ἀπὸ τὴν ζεστὴν κλίνην, νὰ κρυώνῃ περιμένων εἰς τὸ μικρὸν 
παράθυρον […]. Τὴν πρωίαν ἐκείνην ἔπιεν ὁ Δερβίσης σαλέπι, ἔφαγε καὶ 
κουλούρι. 
 

Ἅγια καὶ πεθαμένα 
3, 123-124 

«Ὁ πάντα τελεσφορήσας τῷ λόγῳ σου, Κύριε, καὶ κελεύσας τῇ γῇ παντοδαποὺς 
ἐκφύειν καρποὺς εἰς ἀπόλαυσιν καὶ τροφὴν ἡμετέραν, ὁ τοῖς σπέρμασι τοὺς 
Τρεῖς Παῖδας καὶ Δανιὴλ τῶν ἐν Βαβυλῶνι ἁβροδιαίτων λαμπροτέρους 
ἀναδείξας, αὐτός, πανάγαθε Βασιλεῦ, καὶ τὰ σπέρματα ταῦτα σὺν τοῖς διαφόροις 
καρποῖς εὐλόγησον, καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν μεταλαμβάνοντας πιστοὺς δούλους σου 
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ἁγίασον· ὅτι εἰς δόξαν σήν, Κύριε, καὶ εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου 
μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, ταῦτα προετέθησαν παρὰ τῶν σῶν 
δούλων, καὶ εἰς μνημόσυνον τῶν ἐν εὐσεβείᾳ καὶ πίστει τελειωθέντων». 

3, 124-128 
Ἀπήγγελλεν ἀκόμη ὁ παπα-Ζαχαρίας τὴν εὐχήν, καὶ δὲν εἶχεν ἀρχίσει ἀκόμη τὸ 
«Μετὰ πνευμάτων δικαίων», διὰ νὰ διαβασθοῦν καὶ τὰ ἄλλα κόλλυβα, τὰ 
νεκρώσιμα, τὰ ὁποῖα εὑρίσκοντο ὁλόγυρα, ὑπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, δεξιά, 
ἐπὶ τῶν βαθμίδων τοῦ τέμπλου, καὶ τὰ ξυπόλυτα παιδιὰ τοῦ δρόμου, καὶ τὰ 
ἀχτένιστα καὶ ἄνιφτα φτωχοκόριτσα τῆς ἐνορίας εἶχον συσπειρωθῆ τριγύρω εἰς 
τὰς βαθμίδας, καὶ ἐθορύβουν, καὶ ᾐσθάνοντο ἀκάθεκτον ὁρμὴν ν᾽ ἁρπάσωσι 
κόλλυβα […]. Τριγύρω εἰς τὸ προσκυνητάρι, ἀφοῦ ἐτελείωσεν ἡ εὐχὴ τῶν 
κολλύβων τῶν πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου, οἱ παπάδες ἔδωκαν ἀπὸ μίαν φούχταν 
κόλλυβα εἰς πολλὲς ἐνορίτισσες, ὁποὺ ἔκαμναν καρτέρι ἐκεῖ, θέλουσαι νὰ λάβωσι 
κόλλυβα κατ᾽ ἀπαίτησιν τῶν θυγατέρων των ἢ τῶν νεανίδων ἀδελφῶν των, ὅσαι 
ἐπεθύμουν νὰ ἴδωσι τὴν μοῖράν των διὰ τῆς θαυματουργοῦ δυνάμεως τῶν 
κολλύβων […]. Τότε ἡ γυνὴ τῆς λέγει ὅτι ἦσαν πεθαμένα τὰ κόλλυβα αὐτὰ καὶ 
δὲν ἔπρεπε νὰ βάλῃ μαζὶ ἅγια καὶ πεθαμένα, διότι τότε ἐκείνη ἡ κόρη, ὁποὺ θὰ τὰ 
ἔβαλλεν εἰς τὸ προσκέφαλόν της, διὰ νὰ ἰδῇ τὴν μοῖράν της, θὰ ἔβλεπεν εἰς τὸ 
ὄνειρόν της μόνον ἀποθαμένα πρόσωπα, ἀντὶ νὰ ἰδῇ τὸν πολυπόθητον μέλλοντα 
ἀρραβωνιαστικόν. Ἡ θεια-Ζήσαινα τὰ εἶχεν ἐκλάβει ὡς ἅγια, διότι ἦσαν μὲ 
ἀρτυμὴν παρεσκευασμένα, δηλαδὴ μὲ μεῖγμα μέλιτος καὶ σεμιγδάλεως. Διότι 
μόνον τὰ ἑορτάσιμα κόλλυβα παρασκευάζονται κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον. Τὰ 
νεκρώσιμα εἶναι καθαρὸν βρασμένον σιτάρι, στολισμένα μόνον μὲ ὀλίγους 
σταυροὺς ἀπὸ σταφίδας, μὲ κοφέτα ἢ μὲ λοβιὰ ἀπὸ ρόδι, εἰς τὴν ἐπιφάνειαν […]. 
Ὅταν ὅμως ἔφθασεν εἰς τὴν οἰκίαν της, καὶ ἠθέλησε νὰ δώσῃ τὰ ἅγια κόλλυβα 
εἰς τὴν ἀνύπανδρον κόρην της, διὰ νὰ ἰδῇ τὴν μοῖράν της αὕτη, εἶχε συγχύσει 
τοὺς δύο κόμβους, καὶ δὲν ἐγνώριζε πλέον ποῖον κομπόδεμα περιεῖχε τὰ ἅγια καὶ 
χαρμόσυνα κόλλυβα καὶ ποῖον τὰ πένθιμα καὶ πεθαμένα. Διότι καὶ τὰ δύο ἦσαν 
παρεσκευασμένα μὲ ἀρτυμήν.  Καὶ μισὴν ὥραν ὕστερον, ὅταν ἦλθε πρὸς τὴν 
Σειραϊνὼ (ἥτις ἦτο ὄχι ἁπλῶς γειτονοπούλα ἀλλ᾽ ἀρχοντοπούλα καὶ προστάτις 
δι᾽ αὐτήν), φέρουσα καὶ δι᾽ αὐτὴν ὀλίγους κόκκους, αὐθορμήτως, χωρὶς νὰ 
παρακληθῇ πρὸς τοῦτο, ἀλλ᾽ ἁπλῶς διὰ νὰ φανῇ ὑποχρεωτική, δὲν ἦτο πλέον 
βεβαία ἂν τὰ κόλλυβα τὰ ὁποῖα ἔδιδεν ἦσαν πράγματι ἅγια ἢ ἦσαν πεθαμένα […]. 
Ἀλλὰ θὰ ἐφήρμοζε τὴν ἁπλουστέραν μέθοδον. Θὰ ἔβαλλε τὰ κόλλυβα ὑποκάτω 
ἀπὸ τὸ προσκέφαλόν της, καὶ ἴσως ἔβλεπε κανὲν ὄνειρον. Εἶδεν ὄνειρα. 
 

Χωρὶς στεφάνι 
3, 131 

Ἤρχετο ἡ Μεγάλη Πέμπτη καὶ αὐτὴ ἄναφτε τὴν φωτιάν της, ἔστηνε τὴν χύτραν 
της, κ᾽ ἔβαπτε κατακκόκινα τὰ πασχαλινὰ αὐγά. Ὕστερον ἡτοίμαζε τὴν λεκάνην 
της, ἐγονάτιζεν, ἐσταύρωνε τρεῖς φορὲς τ᾽ ἀλεύρι, κ᾽ ἐζύμωνε καθαρὰ καὶ 
τεχνικὰ τὶς κουλοῦρες, κ᾽ ἐνέπηγε σταυροειδῶς ἐπάνω τὰ κόκκινα αὐγά. 

3, 137 
Τὴν Μεγάλην Πέμπτην ἔβαπτε τ᾽ αὐγὰ τὰ κόκκινα. 
 

Ὁ Ἀβασκαμὸς τοῦ Ἀγᾶ 
3, 139-140 

Ὅταν δύο ἢ τρεῖς φορὰς τὸν χρόνον, ἀπὸ τὴν ἄλλην ἄκρην τοῦ νησιοῦ, τὴν 
μεσημβρινήν, ἔλθωσιν ἄνθρωποι νὰ ἐπισκεφθῶσι τὸ ἔρημον χωρίον, καὶ αἱ γυναῖκες 
διασπαρῶσιν ἀνὰ τὰ ἐρείπια, βαίνουσαι ἀπὸ ἀγριοσυκῆς εἰς ἀγριοσυκῆν, 
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ψάχνουσαι νὰ εὕρουν ἐρινὸν ὥριμον, διὰ νὰ βάλουν εἰς τὰ ἥμερα σῦκα τοῦ 
κάμπου, καὶ τὰ παιδία ὅσα ἔτρεξαν κατόπιν των εἰς τὴν ἐκδρομήν, οἱ 
μοσχομάγκες τοῦ τωρινοῦ καιροῦ, ἀρχίσουν νὰ τρέχουν γύρω-γύρω εἰς τὰ 
ἐρείπια, καὶ νὰ ἀναρριχῶνται ἐπάνω εἰς ἀγρίας μορέας, ἀφοῦ βάψωσι τὰς χεῖρας 
καὶ τὰ χείλη μὲ τὰ κόκκινα μοῦρα, καὶ χορτάσωσι τὴν κοιλίαν των, καὶ βάλωσι 
καὶ εἰς τὸν κόρφον των, τότε σκορπίζονται τρέχοντα ἐδῶ κ᾽ ἐκεῖ, κ᾽ εὑρίσκουν 
διασκέδασιν εἰς τὰ πηδήματα, εἰς τὰς κυλίστρας καὶ εἰς τὰς ἠχούς, ὁποὺ ἐμπαίζουν μὲ 
τὰς φωνάς των τὴν ἐρημίαν καὶ τὰ φαντάσματα. 

3, 141 
Τὸν ἔβλεπαν ὁποὺ περνοῦσε οἱ παπάδες τῆς γειτονιᾶς, οἱ ἐφημέριοι τοῦ ἑνὸς ἐκ 
τῶν δύο ἐνοριακῶν ναῶν καὶ ἐναλλὰξ λειτουργοὶ τῶν σαράντα παρεκκλησίων τῆς 
πολίχνης, ὁποὺ ἐκάθηντο ἀπολείτουργα ἔξωθεν τοῦ μικροῦ μαγαζείου τοῦ 
μπάρμπ᾽ Ἀναγνώστη τοῦ Τσιπωτοῦ καὶ ἔπιναν τὸ πρωινὸν ρακί των […]. Τὸν 
ἔβλεπαν καὶ αἱ καλαὶ οἰκοκυράδες, ὅσαι ἐκουβαλοῦσαν πρωὶ τὰς ἀλειψὰς [άζυμες, 
δίχως προζύμι] πίττας των εἰς τὸν φοῦρνον, τὸν ὁποῖον ἐκολλοῦσεν [άναβε] ἡ 
Γαρουφαλιὰ ἡ Ξινού, ὀλίγον παραπέρα ἀπὸ τὸ τζαμίον. 

3, 144 
Ἥπλωσε τὴν χεῖρα εἰς τὴν τράπεζαν, ἀλλὰ δὲν εἶχεν ὄρεξιν νὰ φάγῃ. 

3, 145 
― Φαίνεται νὰ χλώμιανες;… Εἶσαι πολὺ καλά. Νὰ πιῇς δυὸ γλυκὰ σερμπέτια. Θὰ 
σοῦ κάμω αὔριο τὸ πρωὶ χαλβὰ καὶ μπογάτσα νὰ φᾷς. 

3, 146 
Ἡ θεια-Σειραϊνὼ ἐσηκώθη διὰ νυκτὸς κ᾽ ἔφυγεν ἀπὸ τὸ χωρίον. Ἔλεγον ὅτι ἐκρύβη 
εἰς μέρος πολὺ ἀσφαλές. Εἰς μίαν σπηλιὰν ὁποὺ εἶχε δευτέραν κρυφὴν διέξοδον 
ἐπάνω ἀπὸ τὸ βουνόν, καὶ ὅπου ψυχὴ δὲν τὴν ἤξευρε, μόνον εἷς βοσκὸς ἀνεψιός 
της, ὁποὺ τῆς ἔφερνε ψωμὶ κάθε τρεῖς ἡμέρας. 
 

Τὸ Σπιτάκι στὸ Λιβάδι  
3, 151 

νὰ χορτάσουν καράβισμα [τοποθέτηση στο νερό καραβιών από χαρτί, ξύλο ή τενεκέ 
και αρμένισμά τους] καὶ παιγνίδι εἰς τὰ νερὰ. 
 

Τὰ Χριστούγεννα τοῦ τεμπέλη 
3, 157 

Στὴν ταβέρνα τοῦ Πατσοπούλου, ἐνῷ ὁ βορρᾶς ἐφύσα, καὶ ὑψηλὰ εἰς τὰ βουνὰ 
ἐχιόνιζεν, ἕνα πρωί, ἐμβῆκε νὰ πίῃ ἕνα ρώμι νὰ ζεσταθῇ ὁ μαστρο-Παῦλος ὁ 
Πισκολέτος […]. Ὁ προβλεπτικὸς ὁ κάπηλος, διὰ νὰ ἔρχωνται ἀσκανδαλίστως νὰ 
ψωνίζουν αἱ καλαὶ οἰκοκυράδες, αἱ γειτόνισσαι, εἶχε σιμὰ εἰς τὰ βαρέλια καὶ τὰς 
φιάλας, πρὸς ἐπίδειξιν μᾶλλον, ὀλίγον σάπωνα, κόλλαν, ὀρύζιον καὶ ζάχαριν, εἶχε 
δὲ καὶ μύλον διὰ νὰ κόπτῃ καφέν. Ἀλλ᾽ ἔβλεπες πρωὶ καὶ βράδυ νὰ ἐξέρχωνται, 
ἀτημέλητοι καὶ μισοκτενισμέναι, γυναῖκες φέρουσαι τὴν μίαν χεῖρα ὑπὸ τὴν 
πτυχὴν τῆς ἐσθῆτος, παρὰ τὸ ἰσχίον, καὶ τοῦτο ἐσήμαινεν, ὅτι τὸ ὀψώνιον δὲν ἦτο 
σάπων, οὔτε ὀρύζιον ἢ ζάχαρις. Ἤρχετο πολλάκις τῆς ἡμέρας ἡ γρια-Βασίλω, 
πτωχή, ἔρημη καὶ ξένη στὰ ξένα, ἥτις δὲν εἶχε προλήψεις, κ᾽ ἔπινε φανερὰ τὸ 
ρούμι της. Ἤρχετο καὶ ἡ κυρα-Κώσταινα ἡ Κλησιάρισσα, ἥτις ἐβοηθοῦσε τὸ 
κατὰ δύναμιν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἱσταμένη πλησίον τοῦ μανουαλίου, διὰ νὰ κολλᾷ 
τὰ κηρία, καὶ ὅσας πεντάρας ἔπαιρνε τὴν Κυριακήν, ὅλας τὰς ἔπινε, μετ᾽ 
εὐσυνειδήτου ἀκριβείας, τὴν Δευτέραν, Τρίτην καὶ Τετάρτην. 
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3, 159 
Εἰσῆλθε ριγῶν ὁ μαστρο-Παυλάκης καὶ ἐζήτησεν ἕνα ρώμι. Τὸ παιδὶ τοῦ 
καπηλείου, ὁποὺ τὸν ἤξευρε καλά, τοῦ εἶπεν· 
―Ἔχεις πεντάρα; 
Ὁ ἄνθρωπος ἔσεισε τοὺς ὤμους μὲ τρόπον διφορούμενον. 
― Βάλε σὺ τὸ ρούμι, εἶπεν. […] 
Ἀκριβῶς τὴν ὥραν ταύτην ἦλθεν ἀπ᾽ ἀντικρὺ ὁ Δημήτρης ὁ φραγκορράφτης, διὰ 
νὰ πίῃ τὸ πρωινόν του. Μόνην παρηγορίαν εἶχε νὰ κάμνῃ αὐτὰ τὰ συχνὰ 
ταξιδάκια, καθὼς τὰ ὠνόμαζε. Διέκοπτεν ἐπὶ πέντε λεπτὰ τὴν ἐργασίαν του δέκα 
φορὰς τὴν ἡμέραν, καὶ ἤρχετο νὰ πίῃ ἕνα κρασί. Ἔπαιρνεν ἐργασίαν ἀπὸ τὰ 
μαγαζειὰ κ᾽ ἐδούλευεν ὡς κάλφας εἰς τὸ δωμάτιόν του. Εἰσῆλθε καὶ παρήγγειλεν 
ἕνα κρασί. Εἶτα ἰδὼν τὸν Παῦλον: 
― Βάλε καὶ τοῦ μαστρο-Παυλάκη ἕνα ρούμι, εἶπεν. 

3, 161 
«βρεμένο τὸ παξιμάδι».        

3, 161-162 
Ἐκεῖ, καθὼς ἐστράφη νὰ ἐμβῇ εἰς τὸ καπηλεῖον, βλέπει ἓν παιδίον τῆς ἀγορᾶς μὲ 
μίαν κοφίναν ἐπ᾽ ὤμων, ἤτις ἐφαίνετο ἀκριβῶς νὰ περικλείῃ ἕνα γάλον, 
ἀγριολάχανα, πορτοκάλια, ἴσως καὶ βούτυρον καὶ ἄλλα καλὰ πράγματα […]. Ὁ 
μαστρο-Παυλάκης ἔτριβε τὰς χεῖρας καὶ ᾐσθάνετο εἰς τὴν ρῖνά του τὴν κνῖσαν τοῦ 
ψητοῦ κούρκου. Καὶ δὲν τὸν ἔμελε τόσον διὰ τὸν κοῦρκον, ἀλλὰ θὰ ἐφιλιώνετο 
μὲ τὴν γυναῖκά του. 

3, 163 
―Ἔ, μαστρο-Παῦλε, εἶπε πλησιάσασα ἡ κυρα-Στρατίνα, νά ᾽χουμε καὶ καλὸ 
ρώτημα… Τί γάλος καὶ γαλίζεις καὶ γυαλίζεις καὶ καλὸ νὰ μὄχῃς, ἀσίκη μου; 
Εἴδαμε κ᾽ ἐπάθαμε νὰ σκεπάσουμε τὸ πρᾶμα, νὰ μὴ προσβαλθῇ τὸ σπίτι… Ἐκεῖνος 
ποὺ ἦτον δικός του ὁ γάλος, ἦρθε μεσάνυχτα κ᾽ ἐφώναζε, ἔκανε τὸ κακό, καὶ μᾶς 
φοβέριζε ὅλους, κ᾽ ἡ φαμίλια σου, ἐπειδὴς τὸν εἶχε κόψει τὸ γάλο, μαθές, καὶ τὸν 
εἶχε βάλει στὸ τσουκάλι, βρέθηκε στὰ στενά…κλειδώθηκε μὲς στὴν κάμερα, καὶ 
δὲν ἤξερε τί νὰ κάμῃ. 
 

Ἔρως - Ἥρως 
3, 166-167 

Εἶχε φάγει τὴν θάλασσαν μὲ τὴν φούχταν. 
3, 171 

ὁ Γιωργὴς ἔτρεφε παιδικὸν αἴσθημα πρὸς τὴν Ἀρχόντω. 
3, 175 

Εἶχε χορτάσει τὸν ὕπνον. 
3, 176 

Εἶχε σκεφθῆ ὅτι καλὸν θὰ ἦτο νὰ χορτάσῃ τὸν ὕπνον ἐνωρίς […]. Καὶ ὕστερον ἐπὶ 
τρεῖς ἢ τέσσαρας ὥρας θὰ ἐκερνᾶτο καὶ θὰ ἔπινεν ἀνέτως, ὡς καλεσμένος μὲ 
τοὺς καλεσμένους, ὑπενθυμίζων μόνον ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν: 
― Κοντεύει νὰ φέξῃ… Νὰ τραβιόμαστε σιγὰ-σιγά. Ἐβίβα σας! Καλορρίζικοι! 
Στερεωμένοι! 

3, 180 
νὰ βουλιᾷ συχνὰ τὴν βάρκαν του, διὰ νὰ χορταίνῃ ἐκείνη θάλασσαν καὶ αὐτὸς 
κολύμβημα […]. Ἡ γραῖα Μαρουδίτσα… αὐτὴ τὸ ψωμί της τὸ εἶχε φάγει. 

3, 181 
Καὶ ἐπὶ σαράντα ἡμέρας, ὅλαι αἱ εὐλαβεῖς γραῖαι τοῦ χωρίου θὰ ἔπαυον νὰ 
τρώγουν ὀψάρια, μὲ τὴν ὑποψίαν ὅτι αὐτὰ εἶχον ἐγγίσει τὴν πνιγμένην. 
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Γουτοῦ Γουπατοῦ 
3, 185 

«Πότε τῇ Γουτοῦ, Γουπατοῦ, μὰμ γατί». (Πότε νὰ ᾽ρθῇ τοῦ Χριστοῦ, τ᾽ 
Ἁιβασιλειοῦ, νὰ φᾶμε…) Καταρχὰς οἱ τρεῖς γνῶσται τῆς γλώσσης ἐνόμισαν ὅτι 
ἀπεκάλει μυκτηριστικῶς γαττιὰ τὰ κρέατα τὰ ὁποῖα ἐπωλοῦσαν οἱ κρεοπῶλαι 
τοῦ χωρίου […] ἴσως ὠνόμαζεν ἁπλῶς γατὶ καὶ τὸ κατσίκι, καὶ τὸ ἀρνί. 

3, 186 
Ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ χωρίου ἦσαν διῃρημένα εἰς δύο μεγάλα πάνοπλα στρατόπεδα. Αἱ 
ἐχθροπραξίαι ἤρχιζον ἀπὸ τὸ φθινόπωρον, διήρκουν καθ᾽ ὅλον τὸν χειμῶνα, 
ἐξηκολούθουν τὴν ἄνοιξιν, καὶ δὲν ἔπαυον τὸ θέρος ― εἰμὴ ἐφ᾽ ὅσον μετεφέροντο 
εἰς τὸν ἐλεύθερον κάμπον, ὅπου ἐκοκκίνιζον ἄωρα καὶ ᾑμωδίαζον τοὺς ὀδόντας 
προκλητικὰ τὰ μῆλα, τὰ κεράσια, τὰ ἀπίδια, καὶ ὕστερον τὰ σταφύλια. 

3, 186-187 
Ἐφορολόγει τὰς γραίας, τὰς οἰκοκυράς, τὰς πτωχὰς χήρας. Ἂν δὲν τοῦ ἔδιδε 
μερδικὸ ἀπὸ τὰ φουρνιάτικα ἡ Γαρουφαλιά, ἡ φουρναρού, δὲν τῆς ἐπέτρεπε νὰ 
ψήσῃ τὰ ψωμιά. Ἔβαλλε φωτιὰ εἰς τὰ κλαδιὰ καὶ τὰ ἔκαιεν, εἰς τὸ προαύλιον τοῦ 
φούρνου· κι ἐφώναζε τ᾽ ἄλλα τὰ παιδιά, νὰ πηδήσουν ἐκ τρίτου ἀπ᾽ ἐπάνω ἀπὸ τὴν 
λαμπὴν τῆς φωτιᾶς, ὡς νὰ ἦτο ἤδη τ᾽ Ἁι-Γιαννιοῦ στὸ Λιοτρόπι. Ἀπὸ τὴν μίαν 
γειτόνισσαν ἀπῄτει νὰ τοῦ φέρῃ τυρόπιτταν ποὺ νὰ πλέῃ στὸ βούτυρο διὰ νὰ 
φάγῃ, ἀπὸ τὴν ἄλλην λαδόπιτταν μὲ λάδι πολύ, ἢ καμμίαν γριὰ (μεγάλην 
τηγανίταν, ἴσην μὲ τὸ τηγάνι), ἀπὸ τὴν ἄλλην τυλιχτὸ (εἶδος κολοκυθόπιττας) ἢ 
μπομπότα μὲ πολὺ πολὺ μέλι. 

3, 189 
Νὰ ψωμώσουν πρῶτα, κ᾽ ὕστερα. […] 
Νὰ ψωμώσουν, ἐννοοῦσεν ὁ Μῆτρος νὰ πάρουν λεπτά, ἀφοῦ τραγουδήσουν ἐδῶ 
ἐκεῖ στὰ σπίτια. 

3, 190 
ὁ Ταπόης ἔφαγε δύο κατακεφαλιές, τρεῖς, τέσσαρες ἀπὸ τὴν χεῖρα τοῦ φοβεροῦ 
[τοῦ] Τσηλότατου. 

3, 191 
ἔτρεφεν ἀληθῆ στοργὴν. 
 

Οἱ Παραπονεμένες 
3, 194 

κόττα-πίττα 
 

Τ᾿ Ἀγνάντεμα 
3, 200 

Ἅμα εἶχαν φωτισθῆ τὰ νερά, ἢ ὀψιμώτερα, ἀφοῦ εἶχαν περάσει κ᾽ αἱ Ἀπόκρεῳ, 
συνήθως περὶ τὴν β´ ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν, ἀφοῦ εἶχαν γευθῆ πλέον ἀχινοὺς 
καὶ στρείδια ἀρκετά, οἱ ναυτικοί μας ἐπέβαιναν εἰς τὰ βρίκια, εἰς τὶς σκοῦνες 
των, κ᾽ ἐμίσευαν.       

3, 202 
Οἱ ὁρμαθοὶ τῶν γυναικῶν ὁμάδες-ὁμάδες, συγγενολόγια…, διεσπείροντο εἰς 
μικροὺς ὄχθους, εἰς πτυχὰς τοῦ βράχου, ἀνάμεσα εἰς θάμνους καὶ χαμόκλαδα, εἰς 
μέρη ὑψηλὰ καὶ εἰς μέρη ὑπήνεμα· ἤρχοντο μὲ τὰ καλαθάκια τους, μὲ τὰ 
μαχαιρίδιά τους… διότι πολλαὶ ἐξ αὐτῶν ἠσχολοῦντο νὰ βγάλουν ἀγριολάχανα… 
μὲ τὰ προγεύματά τους τὰ σαρακοστιανά. 
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3, 205 
Τὰ συγγενολόγια καὶ τὰ φουσᾶτα τῶν γυναικῶν, μὲ τὰ καλαθάκια καὶ τὰ 
μαχαιράκια τους, διεσπάρησαν ἀνὰ τοὺς λόφους, κ᾽ ἔβγαζαν καυκαλῆθρες καὶ 
μυρόνια, κ᾽ ἔκοφταν φτέρες κι ἀγριομάραθα. 
 

Γιὰ τὴν περηφάνια 
3, 207 

― Βρὲ παιδί μου, τί χάλια εἶν᾽ αὐτά; Δὲν ἔχεις σπίτι ἐσὺ νὰ πᾷς νὰ πλαγιάσῃς; Τόσο 
πιόμα! Νισάφι πλιά! 

3, 207-208 
Ὁ Νῖκος ἐσηκώθη, ἔκαμε τὸν σταυρόν του χωρὶς νὰ νιφθῇ, κ᾽ ἐπῆγε νὰ πιῇ ἕνα ρώμι 
στοῦ Γιάννη τοῦ Κουφαντώνη τὸ καφενεδάκι, τὸ ὁποῖον εἶχεν ἀνοίξει ἤδη. Ἐκεῖ 
τὸν συνήντων ἐνίοτε. Ἐπέμενε νὰ πίω δύο ρώμια κ᾽ ἕνα καφὲν ἐκ μέρους του. 
Καὶ τὴν ἡμέραν, ὅταν μ᾽ εὕρισκε κάποτε, μ᾽ ἐβίαζε νὰ πίω καφέν. 
― Πιέ, ξάδερφε, ἕναν καφέ· τουλόου σ᾽ εἶσαι καταδεχτικός, ἐξαδερφάκι. 
Ὅταν μ᾽ εὕρισκε πρὸς τὸ βράδυ, ἀπῄτει νὰ πίω μαζί του τρία κρασιά. Τὰς ἡμέρας 
ἐκείνας εἶχεν ἔλθει ἀπὸ τὴν Σαλονίκην μὲ τὴν βρατσέραν ὁ συνώνυμός του 
Νικολάκης ὁ Παινετὸς καὶ τοῦ ἐκράτει καλὴν συντροφιάν. Ἡ τακτικὴ ἑσπερινὴ 
περιοδεία ἤρχιζεν ἀπὸ τὸ μαγαζὶ τοῦ Σαραφιανοῦ, ὕστερον ἐπήγαιναν εἰς τοῦ 
Πανᾶ, εἶτα εἰς τοῦ Τζανιάκου, κατόπιν εἰς τοῦ Καραθάνου, ἀκολούθως εἰς τοῦ 
Λαμιαίου, ἕως τὴν ὥραν ποὺ ἐσφαλοῦσαν τὰ μαγαζειά, ἀλλ᾽ ἔμενον ἀνοικτὰ 
ἀκόμα ὀλίγα καφενεῖα. Τότε ἀνέβαιναν εἰς τοῦ Μιτζέλου, εἶτα ἤρχοντο εἰς τοῦ 
Σαλονικιοῦ, ὕστερον κατήρχοντο εἰς τοῦ Λαρισινοῦ, τελευταῖον εἰς τοῦ 
Φιλαρέτου, ὅπου ἐλαλοῦσαν συνήθως βιολιὰ καὶ λαγοῦτα. Τέλος ἐδοκίμαζαν νὰ 
καταφέρουν τὸν Γιωργὸ τὸν Λαυκιώτην νὰ σηκωθῇ ν᾽ ἀνοίξῃ τὸ μαγαζί, 
περασμένα μεσάνυχτα, καὶ πολλάκις ἐπετύγχανον· ὕστερον ἔπαιρναν δύο-τρεῖς 
βόλτες, καὶ τέλος ἔβλεπον τὴν ἀνάγκην νὰ διαλυθῶσι. Τὸ ζήτημα ἦτο τώρα ποῖος 
νὰ συνοδεύσῃ τὸν ἄλλον εἰς τὸ σπίτι. Ὁ Νῖκος ἐπαραπατοῦσε, ὁ συνονόματός του 
ἦτον ἀκλόνητος. Ποτὲ δὲν τὸν ἔπιανε οὔτε τὸ κρασί, οὔτε ἡ θάλασσα. Οὗτος δὲν 
ἐπλάγιαζε στὴν βρατσέραν, ἀλλ᾽ ἐπήγαινε στὸ πατρικόν του σπίτι νὰ κοιμηθῇ. Ὁ 
Νῖκος ἐκοιμᾶτο συνήθως μέσα στὴν βάρκαν του. Πολὺ σπανίως τὸν ἔβλεπεν ἡ μάννα 
του στὸ σπίτι. 

3, 210 
Καὶ τότε εὗρε καταφύγιον εἰς τὴν φιάλην. Διότι τὸ σῶμα ἰάθη, ἡ δὲ ἰδέα 
μετεβλήθη εἰς νόσον ἀνίατον […]. Ἀλλ᾽ ὁ γερο-βαρκάρης […] ἴσως ἤθελε νὰ εἴπῃ 
ἀμυδρῶς πως ὅτι ἔπρεπεν ὁ Νῖκος νὰ φυλάγεται ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους, οἱ ὁποῖοι 
θὰ ἤθελον νὰ ἐκμεταλλευθοῦν αὐτὸν καὶ τὴν βάρκαν του, καὶ νὰ καταπιοῦν ὡς μίαν 
βούκαν τὰ ὀλίγα πατρικὰ χωράφιά του, καὶ προσέτι ὅτι ὤφειλε νὰ εἶναι 
νηφάλιος, ἢ ἀπὸ οἶνον, ἢ καὶ ἀπὸ μαγείαν γυναικῶν, διὰ νὰ μὴν τὸν εὕρουν οἱ 
πρῶτοι εὐάλωτον θήραμα.    

3, 213 
― Ἄνοιξε, λέω ᾽γώ, ὁ Κουφαντώνης, νὰ πᾶμε νὰ πιοῦμε κανένα φασκόμηλο, γερο-
Γιαννιέ; […] Φυλάξου ἀπὸ πιόμα, ἀφοῦ εἶσαι γιὰ ναῦλο! 

3, 214 
Τὴν πρωίαν ἐκείνην ὁ Νῖκος μόνον φασκομηλιὰν ἔπιεν. Ἦτο διὰ ναῦλον. 
 

Τὸ Ἐνιαύσιον θῦμα 
3, 215 

τὴν […] θαλασσοφαγωμένην ἀποβάθραν, τὴν σκάλαν τὴν θαλασσοφαγωμένην. 
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3, 216 
ἐζητοῦσε νὰ μάθῃ ἀπ᾽ αὐτὸν τὴν τέχνην, πῶς νὰ καταπίνῃ χωρὶς νὰ μασᾷ τὰ 
μικρὰ γλυκά, ὅσα κατώρθωνε νὰ κλέπτῃ ἀπὸ τὸν Βασίλην τὸν Καραμελᾶν. 
 

Ἁμαρτίας φάντασμα 
3, 227 

Ἀπὸ τὸ μοναστήριον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ εἶχον κατέλθει ὁ παπα-Δανιὴλ καὶ Ἰωακεὶμ ὁ 
περιπλανώμενος, ὅστις καθ᾽ ὅλας σχεδὸν τὰς ἑορτὰς ἐπέστρεφεν εἰς τὸ μοναστήρι, 
καὶ ὁ γέρων Θεόκλητος, γεμᾶτος ἀπὸ νοστίμους ἰδιοτροπίας. 
 

Οἱ Μάγισσες 
3, 232 

ἡ ἄλλη προσθέτουσα ὅτι εἶχε φαρμακωθῆ μονάχη της, καὶ ἡ τρίτη 
πληροφοροῦσα ὅτι τὴν εἶχαν εὕρει νὰ κάμνῃ μάγια. Ἦτον ὡς νὰ ἐπεθυμοῦσαν νὰ 
τὴν «ξεκολάσουν», καὶ ὡς νὰ τῆς ἔκαναν συχώρια καὶ κόλλυβα […]. Ὁ γέρων […] 
εἶχε χορτάσει τὸν ὕπνον. 
 

Τὰ Δαιμόνια στὸ ρέμα 
3, 237 

τὰ κράσπεδα ὅλης τῆς ἀκτῆς φιλοῦσι μὲ […] μεθυσμένα φιλήματα […] τὰ 
κύματα. 

3, 242-243 
―Ἐσὺ δὲν εἶσαι γιὰ νὰ πιάνῃς καβούρια· εἶσαι γιὰ νὰ τρῷς χαράμια! 
― Εἶσαι γιὰ τυφλοψώμια! 
Ὠνόμαζαν οὕτω τὰ πρόσφορα, τοὺς ἄρτους τοὺς προσφερομένους εἰς τοὺς ναούς. 

3, 243 
ἐθαλασσοπνίγοντο ἢ ἵδρωναν πολὺ γιὰ νὰ βγάλουν τὸ ψωμί. 
 

Ὁ Γαγάτος καὶ τ᾿ ἄλογο 
3, 252 

νὰ χορταίνῃ τὴν καβάλα. 
 

Ἀπόλαυσις στὴ γειτονιά 
3, 256 

μὴ χορταίνουσαι νὰ βλέπουν. 
 

Ὄνειρο στὸ κύμα 
3, 263 

Ἐγώ, χωρὶς ποτὲ νὰ ὀργώσω ἢ νὰ σπείρω, τὸ ἐθέριζα ἐν μέρει. Ἐμιμούμην τοὺς 
πεινασμένους μαθητὰς τοῦ Σωτῆρος, κ᾽ ἔβαλλα εἰς ἐφαρμογὴν τὰς διατάξεις τοῦ 
Δευτερονομίου χωρὶς νὰ τὰς γνωρίζω […]. Ἤμην «παραγυιός», ἀντὶ μισθοῦ πέντε 
δραχμῶν τὸν μῆνα, τὰς ὁποίας ἀκολούθως μοῦ ηὔξησαν εἰς ἕξ. Σιμὰ εἰς τὸν μισθὸν 
τοῦτον, τὸ Μοναστήρι μοῦ ἔδιδε καὶ φασκιὲς διὰ τσαρούχια, καὶ ἄφθονα μαῦρα 
ψωμία ἢ πίττες, καθὼς τὰ ὠνόμαζαν οἱ καλόγηροι. 

3, 265 
δὲν ἠξεύρω πῶς τῆς ἐφάνη ἡ τέχνη μου ἡ αὐλητική. Μόνον ἠξεύρω ὅτι μοῦ ἔστειλε 
δι᾽ ἀμοιβὴν ὀλίγα ξηρὰ σῦκα, κ᾽ ἕνα τάσι γεμᾶτο πετμέζι. 

3, 266 
Ὁ βράχος ὁ δικός μου ἔτεινε πρὸς βορρᾶν, καὶ πέραν ἀπὸ τὸν ἄλλον κάβον πρὸς 
δυσμάς, ἀριστερά μου, ἔβλεπα μίαν πτυχὴ ἀπὸ τὴν πορφύραν τοῦ ἡλίου, ποὺ εἶχε 
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βασιλέψει ἐκείνην τὴν στιγμήν. Ἦτον ἡ οὐρὰ τῆς λαμπρᾶς ἁλουργίδος ποὺ σύρεται 
ὀπίσω, ἢ ἦτον ὁ τάπης, ποὺ τοῦ ἔστρωνε, καθὼς λέγουν, ἡ μάννα του, διὰ νὰ 
καθίσῃ νὰ δειπνήσῃ. 
 

Τὸ Πνίξιμο τοῦ παιδιοῦ 
3, 275-277 

Εἰς τὴν ἐξοχήν, ὅταν διετέλει ἀγροφύλαξ, ἡ δραγασιά, ἡ ἰδιόρρυθμος ἐκείνη ἐπὶ 
ὑψηλοῦ λόφου καλύβη, ἦτον τὸ σκιάζουρο, ὄχι τῶν ὀρνέων, ἀλλὰ τῶν παιδίων, ὅσα 
ἔτρεχαν ἔξω στ᾽ ἀμπέλια διὰ νὰ κλεφτολογήσουν. Ἀπὸ τὸν Μάιον, ὅταν ἀρχίζουν 
τὰ μοῦρα, τὰ κεράσια, τὰ τζάνερα, ἕως τὸν Ὀκτώβριον, ὅταν ἔχῃ τελειώσει ὁ 
τρύγος, καὶ συλλέγουν τὰ κυδώνια, διότι «δὲν φυλάγονται πλέον», ἀπὸ τὶς 
κυδωνιές, ἔπρεπε νὰ ἔχῃ τις τέσσερα μάτια τοὐλάχιστον, δύο ἔμπροσθεν καὶ δύο 
ὄπισθεν τοῦ κρανίου, διὰ νὰ εἶναι βέβαιος ὅτι δὲν θὰ τὸν ἰδῇ ὁ Τσιτσούκας νὰ κλέπτῃ 
[…]. Δύο γυναῖκες, μητέρα καὶ κόρη, καλούμεναι κοινῶς ἡ Φράγκα καὶ τὸ 
Τσουλούφι, ἦσαν «τὸ πρῶτο νούμερο», ποτὲ δὲν τὰς εἶχεν εὕρει νὰ μαζώνουν ἐλιὲς 
εἰς τὸν ἐλαιῶνά των, ἀλλὰ πάντοτε εἰς τὸν ἐλαιῶνα τῆς γειτόνισσας, ποτὲ δὲν τὰς 
εἶχεν ἰδεῖ νὰ ἁπλώνουν τὰ σῦκα εἰς τὴν λιάστρα των, ἀλλὰ τὰς εἶδε πολλάκις νὰ 
μαζώνουν τὰ σῦκα τῆς ξένης λιάστρας. Ἄφηναν τὰ σῦκα ἀπὸ τὶς συκιές των νὰ 
πέσουν, γνωρίζουσαι καλῶς ὅτι ἔπιπτον εἰς τὸ ἰδικόν των ἔδαφος, κ᾽ ἐγέμιζαν 
κατὰ προτίμησιν ὀλίγα καλάθια ἀπὸ τὴν συκῆν τῆς γειτόνισσας. Μίαν τῶν 
ἡμερῶν, περὶ τὰ τέλη Σεπτεμβρίου, μετὰ τὸν τρύγον καὶ τὸ τράβηγμα τοῦ 
μούστου ἠσχολοῦντο αἱ δύο νὰ βγάλουν τὰ στέμφυλα εἰς ἕνα κῆπον συγγενοῦς 
των. Ὁ κῆπος ἐχωρίζετο ἀπὸ ἄλλου γειτονικοῦ κήπου δι᾽ ἁπλοῦ χαμηλοῦ φράκτου. 
Βλέπουσαι ὅτι εἰς τὸν γειτονικὸν κῆπον ὑπῆρχον σωροὶ στεμφύλων, τὰ ὁποῖα οἱ 
ἰδιοκτῆται ἀμελοῦσαν νὰ βγάλουν, ἄφησαν τὰ στέμφυλα τὰ ἰδικά των, καὶ 
ἤρχισαν νὰ κουβαλοῦν τὰ τοῦ γειτονικοῦ κήπου. Ἡ κόρη ἐγέμιζε μὲ βίαν τὸ 
καλάθι κ᾽ ἔτρεχε. Ἡ μήτηρ τῆς ἔλεγε νὰ μὴ βιάζεται, ἀλλὰ «νὰ σιάζῃ λιγάκι τὸ 
σωρό», ἐννοοῦσα ν᾽ ἀραιώνῃ τοιουτοτρόπως τὰ στέμφυλα, ὥστε νὰ φαίνεται 
κάπως ἄθικτος ὁ σωρός. 
― Νά, κοίταξέ μ᾽, ἐμένα! εἶπεν. 
Ἡ γραῖα ἔλαβε τὸ κοφίνιον, ἐπήδησε τὸν φράκτην, ἔτρεξε, κι ἀφοῦ τὸ ἐγέμισε 
καλά, μ᾽ ἕνα ξύλο ἀνακάτωνε καὶ ἠραίωνε τὰ στέμφυλα, ὥστε νὰ μὴν εἶναι 
πατημένα πολύ, διὰ νὰ φαίνεται ὄγκος. Τὴν ἰδίαν στιγμὴν ἡ νεωτέρα, 
ὠφεληθεῖσα ἀπὸ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῆς μητρός, ἔλαβε ποτήριον, κ᾽ ἐδοκίμαζε τὸ 
πρωτόβγαλτο ρακί, τὴν «σούμα», ἴσως διὰ νὰ ἰδῇ «πόσα γράδα εἶναι». Ἐρρόφησε 
βιαστικὰ ἕνα ποτήρι, κοιτάζουσα συγχρόνως νὰ μὴν τὴν ἰδῇ ἡ μάννα της, εἶτα 
ἐσηκώθη ἀπὸ πλησίον ἀπὸ τὸ ρακοκάζανο, κ᾽ ἐκοίταζε πρὸς τὸ μέρος τοῦ φράκτου, 
ὁπόθεν θὰ ἐπανήρχετο ἡ γραῖα. Πῶς εὑρέθη ἐκεῖ ὁ Τσιτσούκας! Ἄδηλον. Ἔξαφνα 
ἀκούεται φωνή: 
―Ἔ, τὸ Τσουλούφι! μὴν τὸ πίνῃς μονάχη, ἄφησε καὶ λίγο γιὰ τὴ μάννα σου! 
Στραφεὶς πρὸς τὴν γραῖαν ἐφώναξε: 
― Μπράβο, γρια-Φράγκα! καλὰ τόνε σιάζεις τὸ σωρό… 
 

Κοκκώνα θάλασσα 
3, 281 

Ἡ θάλασσα ἐκουφόβραζε, ὡς γιγαντιαία χύτρα ἐπάνω εἰς σιγανὴν φωτιάν. 
3, 281-182 

[κύματα] βόσκοντα τὴν σκωρίαν [του καραβιού]. 
3, 283 

τί κοκκώνα-θάλασσα, μπονάτσα-λάδι. 
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3, 283-284 
τὴν νῆσον, πρὸς ἔπαινον τῆς ὁποίας ὁ λόγιος καὶ ἐμπνευσμένος υἱός της Καισάριος 
ὁ Δαπόντες, συνέθεσε κατὰ τὴν παρελθοῦσαν ἑκατονταετηρίδα ἀσματικὸν 
κανόνα πρὸς τὸ Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, ― κανόνα ἀρχόμενον ἀπὸ τὰς λέξεις 
«Κρασὶ Σκοπελίτικο». 

3, 285 
Οἱ δύο ἐκεῖνοι γιγαντοφυεῖς ἀδελφοί, ὁ Ὦτος καὶ Ἐφιάλτης […] Ἔπαιρναν μικρὰ 
χαλίκια πλακαρά, ἀνάλογα μὲ τὸ ἀνάστημά των καὶ ἔκαμναν «ψωμάκια», 
ρίπτοντες ταῦτα εἰς τὴν θάλασσαν, διὰ κυματοειδοῦς κινήσεως τοῦ πήχεως καὶ 
τῆς χειρός, ὡς διὰ σφενδόνης. […] ἀπὸ τὰ «ψωμάκια» ἐκεῖνα ἐφύτρωσαν καὶ 
ἀνέθορον αἱ Σποράδες νῆσοι. 

3, 289 
Ὁ πλοίαρχος ἔλαβε τὰ ναυτιλιακά του ἔγγραφα, καὶ ἡτοιμάσθη νὰ ἐξέλθῃ εἰς τὴν 
ξηράν, ἐκάλεσε τὸν λοστρόμον, καὶ τοῦ ἔκαμε συστάσεις νὰ κρύψῃ ὅ,τι ἦτον διὰ 
κρύψιμον, «ἐπειδὴ τώρα-τώρα θά ᾽ρθουν τὰ φαραώνια [τελωνοφύλακες]· ὅπου κι 
ἂν εἶναι, πλάκωσαν!» ― καὶ νὰ φυλάξῃ εἰς πρόχειρον μέρος μόνον γαλέτες καὶ 
κρέας σαλάδο, καὶ ὅ,τι ἄλλο εἶχαν, τὸ ὁποῖον δὲν ἠμποροῦσε χωρὶς ἄλλο νὰ 
γλυτώσῃ ἀπὸ τὰ «φαραώνια». 

3, 290 
Ἐκάθισεν εἰς τὸ πρῶτον καφενεδάκι τῆς παραθαλασσίας, κ᾽ ἐδέχετο τὰς 
δεξιώσεις καὶ τὰ «καλῶς ὡρίσατε» ὅλων τῶν ἀνθρώπων τῆς ἀγορᾶς, τῶν 
συναδέλφων θαλασσινῶν καὶ τῶν χερσαίων, τῶν ἐντοπίων καὶ τῶν ξένων. 
Ἐκάπνισε ναργιλέν, ἔπιε δύο καφέδες, δὲν ἠθέλησε νὰ πίῃ παραπάνω ἀπὸ ἕνα 
ρακὶ διὰ τὰ «μουσαφιρλίκια» ― μ᾽ ὅλον ὅτι θὰ ἐπεθύμει νὰ ἠμποροῦσε νὰ πίῃ! 
 

Ὁ Γείτονας μὲ τὸ λαγοῦτο 
3, 293 

Πότε ἦτον νηστικός, πότε ἐφαίνετο νὰ εἶναι «ἀποκαής» [μέθυσος που με ελάχιστη 
ποσότητα κρασιού ξαναμεθάει αμέσως]. Δὲν εἶναι βέβαιον ἂν ἔπινε χασίς, φαίνεται 
ὅμως ὅτι ἔπινε πολὺ ρακί. Ἦτον Τουρκομερίτης. Ὠνομάζετο Βαγγέλης. 

3, 296 
Ὅταν ὁ Βαγγέλης, τὴν νύκτα τῆς ἰδίας ἡμέρας, εὑρέθη ὅτι εἶχε πίει πολὺ ρακὶ 
καὶ κρασί, τότε ἐνθυμήθη τὴν πρωινὴν μικρὰν σκηνὴν μὲ τὴν Κατερνιώ, τὴν 
ζωντοχήραν, καὶ φαίνεται ὅτι ἔδωκε τὴν ἑρμηνείαν, τὴν ὁποίαν ἤθελε νὰ δώσῃ 
σύμφωνα μὲ τοὺς καπνοὺς τῆς ὥρας ἐκείνης […]. Ὁ ὀργανοπαίκτης, αἰσθανόμενος 
μεγάλην καρηβαρίαν, συνάμα δὲ καὶ φόβον κ᾽ ἐντροπήν, δὲν ἐξῆλθεν ὣς τὸ βράδυ. 

3, 300 
Μὰ ἐγὼ σὲ παρακαλῶ μὲ τὸ γλυκό, ἐπειδὴ πλιότερο ψωμὶ τρώεται μὲ τὸ μέλι, ποὺ 
λέγει ὁ λόγος. 
 

Ἡ Φαρμακολύτρια  
3, 305 

Περὶ τὰ τέλη τοῦ φθινοπώρου εἶχεν ὑπάγει ὁμοῦ μὲ ἕνα παπάν, διὰ νὰ λειτουργήσῃ 
τὸν ναΐσκον. Εἶτα ἀφοῦ ἀπέλυσεν ἡ λειτουργία, ὁ παπὰς ἔπιε τὸν καφὲν καὶ τὴν 
ρακήν του, ἔξωθεν ἀκριβῶς τῆς θύρας τοῦ ναΐσκου, εἰς τὸ ὕπαιθρον […]. Αὗται 
περιήρχοντο εἰς τοὺς λοφίσκους καὶ εἰς τὰ ρεύματα, εἰς τὰ πέριξ τοῦ ναοῦ, 
συλλέγουσαι ἀγριολάχανα καὶ μανιτάρια. 

3, 306 
Καὶ αἱ γυναῖκες, αἱ ἐπιστρέψασαι ἄρτι μὲ τὰ καλάθια πλήρη ἐκ βοτάνων καὶ 
ἀμανιτῶν, ἔκαμνον τὸν σταυρόν των, καὶ τὴν ηὔχοντο λέγουσαι. 
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3, 309 
ἀφοῦ κατὰ κόρον ἐγεύθην τῆς ζωῆς ὅλην τὴν τρύγα καὶ τὴν πικρίαν. 

3, 311 
Τοῦ κόστισε πολύ, ἐπόνεσε, ἔχασε τὴν ὄρεξή του, κιτρίνισε σὰν τὸ κερί, ἔλυωσε 
στὸν ἀπάν᾽ κόσμο […]. Ἐπῆρε δίπλωμα πλοιαρχίας καὶ τὴν κυβερνᾷ ὁ ἴδιος, ἐπειδὴ ὁ 
πατέρας του γέρασε κ᾽ ἐκάθισε ἔξω… Φαίνεται πὼς τὸ ἔρριξε λιγάκι στὸ πιόμα, ὁ 
Μανωλάκης, μὰ δὲν τὸ παρακάνει πιστεύω. 
 

Τρελὴ βραδιά  
3, 315 

Τὴν εἶχαν στρώσει ἐκεῖ τὴν ψάθαν, ἐπὶ τῆς ἄμμου, τὴν ὥραν ποὺ εἶχε νυχτώσει, 
ὡς Τοῦρκοι ραμαζανλῆδες, οἱ τρεῖς, ὁ Ἀντώνης ὁ Παβιώτης, ὁ Προκόπης τῆς 
Μαρούδας, κι ὁ Σταμάτης ὁ Ἀρβανίτης, κι ὁ γερο-Καλοειδής, τέταρτος, ὁ 
ἰδιοκτήτης τοῦ μικροῦ καπηλείου. Τὸ καπηλεῖον ἦτο ὀλίγα βήματα παραμέσα, 
βλέπον εἰς τὸν παραθαλάσσιον δρόμον, κ᾽ ἡ ψάθα ἦτον στρωμένη πέραν τοῦ 
δρόμου, εἰς τὸν αἰγιαλόν, καὶ τὴν μίαν ἄκρην της ἔβρεχαν, προσπαίζοντα εἰς τὴν 
ἄμμον, ἁμιλλώμενα ποῖον νὰ προσπεράσῃ τὸ ἄλλο, τὰ παιγνιώδη, χαρούμενα 
κύματα. […] Εἶχαν στρωθῆ ἐκεῖ τὴν ἑσπέραν ἐκείνην, τρώγοντες ὀστρείδια, 
ἀχινούς, λαχανόπιτταν, πεταλίδας, καλόγνωμες καὶ κοχύλια. Εἶτα ἔπιαν, ἔπιαν. 
Τὰ βαρέλια τοῦ γερο-Καλοειδῆ ἦσαν εὔθυμα, λάλα, διαχυτικά, ὅπως ὁ νοικοκύρης 
των. Ὕστερον ἤρχισαν τὰ τραγούδια. 

3, 316 
Ἡ μία ἔφερε μαῦρον οἶνον, ἡ ἄλλη ξανθὸν μοσχᾶτον. Ὁ Προκόπης ἐκράτει ἐντὸς 
μανδηλίου πεταλίδας, παγούρια ψημένα, πόδας ἀστακοῦ, καὶ ἄλλα ἀρτύματα. Ὁ 
Ἀντώνης ἔκαμνε μύλον κ᾽ ἐδόνει τὸν ἀέρα μὲ τὸ χονδρὸν ραβδίον του. Ἐμπρός, 
πᾶμε! 

3, 319 
― Κρασοπουλεῖ ὁ γερο-Κρεμέζος, εἶπεν ὁ Ἀντώνης. 
― Δὲν πᾶμε νὰ τοῦ κάμουμε ἀλεσβερίσι; ἐπρότεινεν ὁ Καλοειδάκης. 
― Σώθηκε κιόλα τὸ κρασί μας; ἠρώτησεν ἀνήσυχος, κοιτάζων τὰς δύο φλάσκας 
ὁ Προκόπης, χωρὶς νὰ ἐνθυμῆται ἂν ἔπιον ἢ δὲν ἔπιον ἀφ᾽ ὅτου ἐξεκίνησαν ἀπὸ 
τὸ καπηλεῖον. 
― Πᾶμε νὰ ρίξουμε μιὰ ματιά, εἶπεν ὁ Σταμάτης. 

3, 321 
― Καὶ χορταίνει ἀκούοντας ἀπεικαστά; ἠρώτησε πάλιν ὁ Καλοειδάκης. 
― Σὲ οὗλα τὰ πάντα εἶναι χόρταση, καὶ δὲν εἶναι χόρταση, ἀπήντησεν 
ἀποφθεγματικῶς ὁ γερο-Κρεμέζος. 

3, 324 
εἶτα ὁ Σταμάτης, μὲ ἀγρίας φωνάς, ἔτρεξε νὰ ἐξυπνήσῃ μερικοὺς γνωρίμους γείτονας, 
καὶ ὑπεχρέωσε τὸν γερο-Ἀρμαμέντον νὰ καταβῇ εἰς τὸ κατώγι του, καὶ ν᾽ ἀνοίξῃ 
τὸ μοσχᾶτόν του κρασὶ νὰ τοὺς κεράσῃ, ἐπειδὴ ὁ Σταμάτης εἶχε χύσει ἐν τῶ 
μεταξὺ τὰς δύο φλάσκας τοῦ Καλοειδῆ, διὰ νὰ τὸν ξαλαφρώσῃ, καθὼς ἔλεγε 
[…]. Ἡ τελευταία ἐπίσκεψις ἔγινεν ὀλίγον παραπέρα, εἰς τὴν ἄκρην τοῦ χωριοῦ, ἐκεῖ 
ἐπάνω ὅπου ἐκατοικοῦσαν οἱ τρεῖς Γύφτοι, καὶ ἡ Ἑλένη, ἡ πρῴην Ἀηλέ, σύζυγος τοῦ 
Κωνσταντῆ ὀνομασθέντος […]. Ἐγνώριζον καὶ ἀπὸ πρὶν τὴν γεῦσιν τοῦ χοιρείου 
κρέατος καὶ τοῦ οἴνου, ἀλλὰ μετὰ τὴν βάπτισίν των, ἐπειδὴ συνέπεσον αἱ ἡμέραι 
τῶν Χριστουγέννων καὶ τῆς Κρεοφαγίας, ἐχόρτασαν δαψιλῶς ἀπὸ τὰ δύο ταῦτα 
ἡδύσματα. Ἅμα ἐμβῆκεν ἡ Μεγάλη Σαρακοστή, ὁ εἷς τούτων, 〈ὁ〉 
Κωνσταντής, ὁ πρώην Μουσταφᾶς, ἠρώτα ἀφελῶς: 



55 
 

― Δὲν τρῶνε λουκάνικο, τώρα, τὴ Σαρακοστή, τζάνεμ [καλέ μου, φίλε μου, 
αγαπητέ μου]; Ἐκεῖ ὡς ἔφθασαν, ἔμπροσθεν τῆς καλύβης, ὁ Ἀντώνης, πρώτην φοράν, 
ἤνοιξε τὸ στόμα, καὶ ἤρχισε νὰ τραγουδῇ: 
Τὰ μάτια σ᾽, Ἀηλέ μου, καὶ Τουρκο-Λένη μου, 
κάνουν τὸ αἷμά μου νὰ βράζῃ… […] 
Πὼς βράζει τὸ κρασάκι μὲς στὸ βαγένι μου. 
 

Ὑπὸ τὴν Βασιλικὴν δρῦν 
3, 327 

μὴ χορταίνων νὰ θαυμάζω, «μάννα ζωῆς, δρόσος γλυκασμοῦ, μέλι τὸ ἐκ πέτρας». 
3, 328 

Κατηρχόμεθα ἐκεῖ συνήθως τὰς ἡμέρας τοῦ Πάσχα, εἶτα πάλιν τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου ἢ τὴν Πρωτομαγιάν, ἄλλοτε δὲ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου ἢ τῆς 
Ἀναλήψεως […]. Ἐθύοντο ἀρνία καὶ ἐρίφια, καὶ σπονδαὶ ἐγίνοντο πυροξάνθου 
ἀνθοσμίου. Ἐτελοῦντο ἀγῶνες ἁμίλλης, δισκοβολίαι καὶ ἅλματα. 
 
 
 

ΕΥΑ ΓΑΝΙΔΟΥ_3, 333-τέλος 
 

Ἡ Τύχη ἀπ᾿ τὴν Ἀμέρικα  
3, 335 

Μόνον εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἐπήγαινε τὴν Κυριακὴν πρωί, καὶ μόνον πρὸ τῆς θύρας τοῦ 
μικροῦ καφενείου τοῦ Γιάννη τοῦ Βλάχου βιαστικὰ ἐπερνοῦσε, ἱστάμενος δὲ τότε ἐπὶ 
στιγμήν, ἐφώναζε τὸν Ἀντώνην, τὸν υἱὸν τοῦ καφετζῆ: 
― Πάτερ Ἀβραάμ!… πέμψον Λάζαρον!… 
Τὸ «πέμψον Λάζαρον» ἐσήμαινε νὰ τὸν δροσίσῃ μ᾽ ἕνα ποτηράκι ρακί, τὸ θέρος,  ἢ 
ρώμι, τὸν χειμῶνα, τὸ ὁποῖον εἶχε κανονισμένον. Ἓν καὶ μόνον τὴν ἡμέραν ἔπινε. 

3, 337 
Ἡ Ἀσημίνα ἔτρεφε μητρικὴν φιλοδοξίαν […]. 

3, 340 
Γιὰ νὰ τὴν ἀφήσῃ ὁ Χάρος, γριά, κακόγρια, κακομαγειρεμένη, νὰ μὴν τὴν πάρῃ, καὶ 
σωθοῦν οἱ ἁμαρτίες της!… 

3, 340 
ἡ μήτηρ της ἔτρεφε πεποίθησιν ὅτι δὲν θὰ ἐβράδυνε πολὺ ἡ τύχη τῆς κόρης νὰ ἔλθῃ. 

3, 346 
Θὰ στήσουμε αὔριο ἕνα χορό, ποὺ θὰ δώσῃ κρότο, τί λές, καλέ!… Θὰ κάμῃ χαρά, 
λέει, ποὺ νὰ βαστάξῃ τρεῖς βδομάδες. Παράγγειλε στὸν μπάρμπα μας, τὸν Κοψιδάκη, 
νὰ τοῦ σφάξῃ τέσσερ᾽ ἀρνιά, τρία πρόβατα, δυὸ κατσίκια, θυσία… Καὶ χωριστὰ ὁ 
κουμπάρος, ποὺ θὰ σφάξῃ δυὸ τραγιά, καὶ θὰ κουβαλήσῃ πίττες καὶ μπακλαβάδες. 
Καὶ βιολιά, καὶ λαοῦτα, ἀκοῦς, καὶ λογιῶν-τῶ-λογιῶν λαλούμενα [μουσικά πνευστά 
όργανα, λαϊκή ορχήστρα μουσικών οργάνων], […]. Καὶ ποῦ εἶσ᾽ ἀκόμα, ν᾽ ἀρχίσουν 
νὰ μᾶς ἔρχωνται οἱ νυφάδες γιὰ τὸ Θανάση, κ᾽ οἱ πεθεράδες ποὺ θὰ μᾶς κουβαλοῦν 
ζαχαροχαμαλιά [είδος γλυκίσματος αμυγδαλωτού], καὶ κουραμπιέδες, καὶ λογιῶν-
τῶ-λογιῶν καλούδια…  
 

Τὸ Θαῦμα τῆς Καισαριανῆς  
3, 354-355 

Ὁ Λευθέρης, ποὺ ἀπὸ βδομάδες μπροστὰ ἦτον κομμένη ἡ ὄρεξή του καὶ δὲν ἔτρωγε 
τίποτε, σὰν ἐκαθίσαμε, μοῦ λέει: 

http://www.papadiamantis.org/works/58-narration/325-03-34-h-tyxh-ap-thn-amerika-1901�
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― Πείνασα, καημένη γυναίκα. Κόψε μου λίγο ψωμί. 
Τοῦ ἔκοψα ψωμί, κι ἄρχισε νὰ τρώῃ μὲ τόσην ὄρεξη ποὺ ἀπόρησα κ᾽ ἐγώ. Τοῦ εἶχα 
κόψει μικρὴ φέτα, ξεύροντας πὼς δὲν μποροῦσε νὰ φάῃ. Στὴ στιγμὴ τὴν ἔφαε, καὶ 
μοῦ γύρεψε νὰ τοῦ κόψω κι ἄλλο. 
Ἡ τσοπάνισσα ποὺ ἦρθε κοντά μας, μοῦ λέει: 
― Ἄνδρας σου εἶναι, τσούπα [κορίτσι, νεαρή γυναίκα]; Σὰν ζαμπούνη [άρρωστος, 
καχεκτικός ισχνός] τὸν γλιέπω… Πίνει γάλα, νὰ σᾶς φέρω; 
― Πίνει, εἶπα ἐγώ, γιατὶ εἶναι ἄρρωστος. 
Ἐννοοῦσα ποὺ ἦτον Τετράδη. Μᾶς ἔφερ᾽ ἕνα μεγάλο μπρίκι γεμᾶτο γάλα. Ὁ 
Λευθέρης ἐβουτοῦσε τὸ ψωμί του μέσα, ἐμάσαε τὶς μπουκιές, κ᾽ ἐρροφοῦσε τὸ γάλα. 
Ἐγὼ ἔτρωγα ψωμὶ κ᾽ ἐλιές. 
Ἡ τσοπάνισσα τότε, σὰν εἶδε ποὺ τὸ ψωμί μας ἦτον μπαγιάτικο, δυὸ-τριῶν ἡμερῶν, 
μᾶς ἔφερε μιὰ μεγάλη πλακόπιττα [ονομάζεται πλακόπ’τα (πλακόπιτα), γιατί στα 
παλαιότερα χρόνια δεν την έψηναν στο τηγάνι, αλλ’ επάνω σε μια σιδερένια ή λίθινη 
πλάκα, που τοποθετούσαν με τη σιδεροστιά επάνω στη φωτιά της παραστιάς] 
ἀνεβατή [ζυμωμένη με προζύμι], φρέσκη, τῆς ἡμέρας, καὶ μοῦ τὴν ἔδωκε. 
― Τί πειράζεσαι; εἶπα. 
Κ᾽ ἔβαλα τὴν πίττα μὲς στὸ ταγαράκι μου. 
Ὁ ἄνδρας της ἦρθε καὶ μᾶς ἔφερε δυὸ μεγάλα κομμάτια χλωρὸ τυρί, ἁλατισμένο. 
― Νά, πάρε, τσούπα, γιὰ νὰ φᾶτε αὔριο, μοῦ λέει. Τὸ πουρνό, ποὺ θά ᾽χουμε σφαχτὰ 
στὴ σούβλα, περνᾶτ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ σᾶς φιλιεύω καμμιὰ πλάτη. 
Ἐγὼ ἔβγαλα κάτι πεντάρες ποὺ εἶχα, τὰ ρέστα ἀπ᾽ τὸ ἕνα σβάντζικο, ποὺ τὸ εἶχα 
χαλάσει, καὶ τοῦ εἶπα νὰ κρατήσῃ ὅ,τι θέλει γιὰ τὸ τυρί. Ἐκεῖνος τὰ ἔσπρωξε πίσω, 
μὲ τὴ ράχη τοῦ χεριοῦ του, κ᾽ εἶπε:[…] 

3, 358 
Μᾶς ἔδωκε γάλα, γιαούρτι, χλωρὸ τυρί· ὕστερα, σὰν ἐψήθηκαν τ᾽ ἀρνιά, μᾶς 
ἐφίλεψ᾽ ἕνα μεγάλο κομμάτι ἀπὸ παγίδια κι ἀπὸ πλάτη, κ᾽ ἐξεφαντώσαμε. Μία 
φαμίλια ἀπ᾽ τὴν Πλάκα, ποὺ κάθισαν ἐκεῖ κοντὰ νὰ ξεφαντώσουν, μᾶς ἐγνώριζαν· 
μᾶς ἔστειλαν ἕνα φλασκὶ γεμᾶτο κρασί, κ᾽ ἤπιαμε στὴν ὑγειά τους. 
Ὁ Λευθέρης ἦτον πολὺ καλύτερα. Ἐγύρισε ὅλο τὸ δρόμο μὲ τὰ πόδια. Ἡ ὄψη του 
ἐκαλυτέρεψε πολύ. Εἶχε γυρίσει ἡ ὄρεξή του, κ᾽ ἔφαε κ᾽ ἤπιε καλὰ στὸ πανηγύρι. 
Σὲ λίγον καιρὸ ἔγινε καλά, ἐδυνάμωσε, κ᾽ ἔζησε, κ᾽ εἶναι τώρα ὀγδοντάρης, ὅπως τὸν 
βλέπεις. 

3, 359 
Εἶχα χαλάσει τὸ ἕνα σβάντζικο ἀπ᾽ τὰ δυὸ ποὺ μὲ εἶχε αὐτὴ δανείσει, ἔκαμα ὅλα τὰ 
ἔξοδα τοῦ ταξιδιοῦ, ἔφαγα καὶ ἤπια καλά, ἔφερα καὶ δυὸ μεγάλα κομμάτια τυρὶ στὸ 
σπίτι, καθὼς καὶ μισὸ καρβέλι ἀπὸ μαῦρο ψωμὶ χωριάτικο, ἔδωσα τὰ δυὸ σβάντζικα 
τὰ δανεικά, καὶ μοῦ περίσσεψαν καὶ δυὸ ἀκόμα σβάντζικα. 
 

Ἡ Χολεριασμένη  
3, 361-362 

Ἐκεῖνος μ᾽ ἔπαιρνε στὰ γόνατά του, καὶ μ᾽ ἐφίλευε καραμέλες. […] Ὁ μπαρμπα-
Λευθέρης μὲ τὶς καραμέλες μὲ εἶχε καταφέρει.  

3, 362 
Μιὰ ἁρμάθα κυδώνια εἶχα κρεμασμένη στὸν τοῖχο ἀπὸ ἕν᾽ ἀραφάκι. Σηκώθηκα, 
ἐπῆρα ἕνα, καὶ τὸ μάσησα, γιὰ νὰ ξεδιψάσω. Ὕστερα, σὰν καλύτερα μοῦ φάνηκε 
νὰ ἦταν ψημένα. Ἔκαμα κουράγιο, ἄναψα φωτιά, κ᾽ ἔψησα δυὸ-τρία καὶ τά ᾽φαγα. 
Εἶχα κουράγιο. Ἡ καρδιά μου γερή. Ὁ ἐμετὸς μοῦ εἶχε πάψει ἀπὸ ὥρα. 
Σὰν εἶχα φάγει τὰ κυδώνια, μοῦ φάνηκε πὼς μοῦ ἐκόπη κάπως ἡ δίψα. Ὕστερα πάλι 
ἐδίψασα χειρότερα. 



57 
 

Ὁ Πανδρολόγος  
3, 373 

Μπροστὰ εἰς τὴν Κολώναν τῆς Πιάτσας […] παρήγγειλε δύο μαστίχες, κ᾽ ἐπάνω στὸ 
ἐβίβα καὶ στὸ τσούγκρισμα τῶν ποτηριῶν, «μεταξὺ χειλέων καὶ κύλικος», τοῦ εἶπεν: 

3, 374 
ἔχει μεγάλη εὐχαρίστηση, πές της, ἂν θέλῃς κ᾽ ἐλόγου σου, νὰ σὲ μβάσῃ μὲς στὸ 
σπίτι του, στὸ νοικοκυριό του, μέσα στὰ καλά του, θὰ γίνῃ, πές της, μεγάλη 
νοικοκυρά, μὲ τὰ φασόλια τση, μὲ τὰ ρεβίθια τση, μὲ τὸν καφέ τση, μὲ τὴν 
ζάχαρή τση… μὲ τὰ λάδια τση, μὲ τὰ μέλια τση, μὲ ὅλα τὰ καλά τση…  

3, 381 
― Εἶχ᾽ εὐχαρίστηση, λέει, νὰ σὲ κάμῃ μεγαλονοικοκυρά… μὲ τὰ φασόλια σου, μὲ 
τὰ ρεβίθια σου… 
―Ὤ! ὅλο γιὰ φασόλια καὶ γιὰ ρεβίθια μοῦ παραγγέλνει… μὲ θέλει, ὡς φαίνεται, 
γιὰ νὰ βαστῶ σαρακοστὴ ὅλο τὸ χρόνο… […]  
Καλὸς κι ἄξιος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, μὰ… ὅσο γιὰ φασόλια καὶ γιὰ ρεβίθια , δὲν 
ὑστεροῦμαι, δόξα σοι ὁ Θεός· ἂς εἶναι καλὰ οἱ πλάτες μου καὶ τὰ χέρια μου… 
  

Γιὰ τὰ ὀνόματα  
3, 397 

Λοιπόν, νέος ἀκόμα, […], καὶ ἄνοιξεν ἕνα καλὸν μαγαζάκι, κατάμπροστα στὴν 
Κολώναν, εἰς τὰ ἄνω τῆς παραθαλασσίας ἀγορᾶς, ἀκριβῶς ὅπου οἱ ἄλλοι 
ἐμποροπλοίαρχοι τῶν παλαιῶν ἡμερῶν ἔδεναν τὰ καραβάκια τους […] διὰ νὰ 
παραχειμάσουν εἰς τὴν πατρίδα, διὰ ν᾽ ἀπολαύσουν τὸ θάλπος τῆς ἑστίας, καὶ μὴ 
χάσουν, κοντὰ εἰς τοὺς ἐχίνους καὶ τὰ ὀστρείδια, καὶ τοὺς ἀστακοὺς τοὺς 
μαγειρευτοὺς μὲ μάραθα, καὶ τὰ ὀχταπόδια τὰ τηγανιστὰ μὲ ὄξος, τὶς τυρόπιττες, 
καὶ τὰ «τυλιχτά» [είδος κολοκυθόπιτας ή λαχανόπιτας], καὶ τὰ «καλαπόδια»  
[έδεσμα με φύλλο χοντρό κυκλικού σχήματος, γεμισμένο με λάχανα πιτίσια 
καιανάλογα κρεμμυδάκια. Ψήνεται στον ταβά] καὶ τὶς «γριές» [μεγάλη τηγανήτα ίση 
με το τηγάνι ή το μισό τηγάνι], ἢ μεγάλες τηγανίτες, καὶ τόσα ἄλλα «χάδια τῆς 
κοιλιᾶς» [τα καλά και νόστιμα φαγητά], ὅσα αἱ καλαὶ οἰκοκυράδες ἤξευρον τόσον 
περιτέχνως νὰ παρασκευάζουν διὰ τοὺς συζύγους καὶ τοὺς υἱούς των, τοὺς 
θαλασσοδαρμένους καὶ ζητοῦντας τῆς ἑστίας τὴν ἀναψυχήν.  

3, 401 
Ἀλλοῦ τοὺς ἐφίλευον τηγανίτες ἢ λουκουμάδες, σπανιώτερον μισὸ χαμαλί (μικρὸν 
τρίγωνον γλύκισμα) [διαφέρει από τα ζαχαροχαμαλιά], συνηθέστερον λουκούμι ἢ 
μόνον στραγάλια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐγέμιζαν τοὺς κόλπους των. Σχεδὸν εἰς ὅλα τὰ σπίτια 
τοὺς ἐκερνοῦσαν ροσόλι ἢ μαστίχαν ἢ ἐντοπίαν ἐκ στεμφύλων ρακήν. 

3, 402 
Κοντὰ τὸ μεσημέρι, ὁ Ἀποστόλης ἀφοῦ εἶχε φάγει πολλοὺς λουκουμάδες καὶ 
τηγανίτες στὰ σπίτια καὶ εἶχε πίει ὑπὲρ τὰ εἴκοσι ροσόλια, ρώμια καὶ ρακιά, φέρων 
ἀδιακόπως τὴν χεῖρα εἰς τὸν κόλπον του, ἐξάγων στραγάλια καὶ μασῶν εἰς τὸν 
δρόμον, ἔφθασεν εἰς τὴν γειτονιὰν τοῦ Τζαφέρη. 
 

Ἡ Θητεία τῆς πενθερᾶς  
3, 410 

Εἰς τὰ ἰσόγεια καὶ τὰς αὐλὰς τῆς οἰκίας εἶχε πάλιν ἄλλας ἐργασίας νὰ διεξάγῃ. 
Ὤφειλεν ἀπὸ πρωίας νὰ νίψῃ ὅλα τὰ παιδία, […], νὰ τοὺς δώσῃ νὰ κολατσίσουν, τὴν 
φασκομηλιὰ μὲ τὸ πετμέζι καὶ τὶς ζοῦπες [καψαλιστά ψωμιά] ―ἤτοι τὰ καψαλιστὰ 
ψωμιά― ἢ νὰ τοὺς φτιάσῃ κουρκούτι καὶ ραντιστές [είδος σούπας με κύριο 
συστατικό το αλέυρι που έχει βραχεί και έχει πάρει σχήμα μανέστρας]· ἢ καὶ 
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τηγανόπιττες καὶ «γριὲς» [μεγάλη τηγανίτα ίση με το τηγάνι ή το μισό τηγάνι] διὰ 
νὰ φάγουν· νὰ ὁδηγήσῃ τὰ δύο-τρία ἐξ αὐτῶν «εἰς τὸ σκολειό», νὰ τοὺς τάξῃ κοφέτα, 
λουκούμια, καὶ χίλιων λογιῶν «καλούδια», διὰ νὰ τὰ «ταιριάσῃ» καὶ τὰ καταφέρῃ νὰ 
πάγουν, νὰ ἐπιβλέπῃ ἀδιακόπως τὰ ἄλλα, νὰ ἐπαρκῇ εἰς ὅλας τὰς ἀπαιτήσεις των, νὰ 
θεραπεύῃ ὅλας τὰς ὀρέξεις των, νὰ τὰ φυλάγῃ διὰ νὰ μὴν πέσουν στὴν στέρναν ἢ στὸ 
πηγάδι, νὰ τὰ «μονιάσῃ» διὰ νὰ φάγουν χωρὶς νὰ μαλώσουν τὸ μεσημέρι, νὰ τοὺς 
κόπτῃ ψωμὶ μὲ προσφάγι ἢ χωρὶς προσφάγι ἑπτάκις τῆς ἡμέρας, ν᾽ ἀλείφῃ τὶς 
φέτες τοῦ ψωμιοῦ μὲ πετμέζι ἢ μέλι ―ἐκεῖνα νὰ γλείφουν τὸ μέλι, καὶ νὰ πετοῦν τὸ 
ψωμί― νὰ τοὺς δίδῃ κάθε ὥραν ξερὰ σῦκα, μελόπιττα, σουτζούκια ἀπὸ 
μουστόπιττα καὶ καρύδια.  

3, 412 
Ἡ χήρα […] διδάσκουσα τὰς δύο μικράς, τὴν Ρηνιὼ καὶ τὴν Δεσποινιώ, ὅτι ἔπρεπε ν᾽ 
ἀγαποῦν τὸ νέον «νινί», τὸ ὁποῖον θὰ τοὺς ἔκαμνεν ἐντὸς ὀλίγου ἡ μάννα τους, καὶ τὸ 
ὁποῖον θὰ ἔφερνε μαζί του τηγανίτες, γλυκά, καὶ χίλιων λογιῶν «καλούδια». 
 

Ἡ Φόνισσα  
3, 423 

Ὁ Νταντὴς ἐφάνη εἰς τὴν θύραν τοῦ χειμερινοῦ θαλάμου. […] Ἡ γραῖα ἔδειξεν εἰς 
τὴν Ἀμέρσαν τὴν μικρὰν φιάλην μὲ τὸ ρακί, εἰς τὸ μικρὸν ράφι ἄνωθεν τῆς ἑστίας, 
καὶ τῆς ἔνευσε νὰ βάλῃ στὸ ποτηράκι, διὰ νὰ πιῇ ὁ Κωνσταντής. 
― Δὲν ἔχει κανένα σῦκο;… ἠρώτησε οὗτος, ἅμα ἔλαβε τὸ ρακοπότηρον ἀπὸ τὴν 
χεῖρα τῆς γυναικαδέλφης του. 
― Ποῦ νὰ βρεθῇ τέτοιο πρᾶμα!… εἶπεν ἡ γραῖα Χαδούλα. «Σαράντα 
σταχτοκούλουρα» μᾶς χρειάζοντ᾽ ἐδῶ, ἐπρόσθεσεν, ἐννοοῦσα τὴν σπατάλην ἥτις 
συνήθως γίνεται κ̓  εἰς τὰ πτωχότερα σπίτια, ἐν καιρῷ ἐνσκήψεως τοιούτου «αἰσίου 
γεγονότος», ὁποῖον εἶναι καὶ ἡ γέννησις κόρης. 

3, 427 
Ἦτο Σάββατον ἑσπέρας, καὶ ὁ γαμβρός της εἶχε πίει ἕνα ρακὶ παραπάνω, πρὶν 
δειπνήσῃ· ὁμοίως εἶχε πίει, μετὰ τὸ δεῖπνον, κ᾽ ἕνα μεγάλο ποτήρι ἀπὸ λάκυρον 
κρασί, διὰ νὰ ξεκουρασθῇ ἀπὸ τὰ μεροκάματα ὅλης τῆς ἑβδομάδος. 

3, 437 
Μίαν Κυριακήν, ὁ Μοῦρος μεθυσμένος εἶχε κάμει παραπολλὰς ἀταξίας εἰς τὸν 
δρόμον. […] ἐν τῇ μέθῃ του, εἶχεν ἐκλάβει ὡς γέλωτα τὴν ἄναρθρον ἐκείνην 
κραυγὴν τῆς ἀδελφῆς του. 

3, 442 
Ἔφαγα κατραπακιά! 

3, 451 
Διερχόμεναι ἔξω ἀπὸ τὸν μέγαν καὶ ἄκομψον παλαιὸν ναὸν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, 
ἔκαμναν τὸν σταυρόν των, καὶ ἡ μήτηρ ἔφερεν εἰς τὸν ὑπόδικον σιμίθια καὶ σῦκα καὶ 
σαρδέλες, καὶ καπνὸν διὰ τὴν πίπαν του. Καὶ μέσα εἰς τὴν βαθεῖαν τσέπην τοῦ 
φουστανιοῦ της, κρυφά, εἶχε χωμένην μικρὰν φιαλίδα μὲ ρώμι ἢ ρακί, πρὸς 
παρηγορίαν τοῦ φυλακισμένου. 

3, 452 
Ἡ Φραγκογιαννοὺ ὑπέσχετο χίλιων λογιῶν δῶρα εἰς ὅλους, καὶ θὰ ἦτον ἱκανὴ νὰ τὰ 
δώσῃ, ἂν εἶχε· μοσχᾶτα κρασιά, ὡραῖα λάδια «κεχριμπάρι», ἀστακοουρές, παστὰ 
κεφαλόπουλα, αὐγοτάραχα, ξεροχτάποδα, ἐκλεκτὰ σῦκα, καὶ πᾶν ὅ,τι ἠδύνατο νὰ 
παράγῃ ἡ νῆσός της. 

3, 453 
Ἔφερεν εἰς τὴν οἰκίαν της, ἐξ ὅσων τῆς ἔδιδον δι᾽ ἀμοιβὴν τῶν ἐκδουλεύσεών της, 
ἕνα σάκκον μὲ σῖτον, ὡς μίαν ὀκὰν τυρίου, δύο ὄρνιθας […].  
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3, 457 
Ὅταν ἐμβῆκεν ἡ Μεγάλη Σαρακοστή, ἄρχισε νὰ συχνάζῃ εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἔκαμνε 
πολλὰς καὶ βαθείας γονυκλισίας, ἐμελέτα νὰ ἐξομολογηθῇ, καὶ ἀνέβαλλεν. 
Ἐνήστευεν ἄνευ ἐλαίου ξηροφαγοῦσα τὰς πέντε ἡμέρας ἑκάστης ἑβδομάδος, καὶ 
εἶχε βαστάξει «τρίμερο» τὴν πρώτην ἑβδομάδα καὶ τὸ μεσοσαράκοστον. 
Ἐντρέπετο νὰ βλέπῃ τὴν κόρην της, τὴν Δελχαρώ, καὶ ἀπέφευγε ν᾽ ἀντικρύσῃ τὸ 
βλέμμα της. 

3, 457 
Παρεκάλει μέσα της τὸν Χριστὸν «νὰ δώσῃ λαδάκι, γιὰ ν᾽ ἀναπλέψ᾽[αναπνέω] ἡ 
φτώχεια». 

3, 458 
Φέρουσα τὸ καλάθιόν της ὑπὸ τὸν ἀριστερὸν ἀγκῶνα, κρατοῦσα τὸ μαχαιράκι της μὲ 
τὴν χεῖρα τὴν δεξιάν, ἔκυπτε παντοῦ, εἰς ὅσα μέρη αὐτὴ ἐγνώριζε, κ᾽ ἔψαχνε νὰ εὕρῃ 
καυκαλῆθρες καὶ ζοχάρια καὶ μυρόνια καὶ ἄνηθον διὰ νὰ γεμίσῃ τὸ καλαθάκι της, 
νὰ κάμῃ πίτταν τὸ Σάββατον τοῦ Λαζάρου, νὰ φάγῃ αὐτὴ κ᾽ αἱ θυγατέρες της, ἀλλὰ 
νὰ προσφέρῃ κ᾽ εἰς τὶς γειτόνισσες, ἀπὸ τὰς ὁποίας χάσιμον δὲν εἶχεν. 

3, 460 
«Ἂς πάω στὸν μπαχτσὲ τοῦ Γιάννη, νὰ τοῦ γυρέψω κανένα μάτσο κρομμύδια, ἢ 
κανένα μαρούλι, νὰ μὲ φιλέψῃ… Τί θὰ χάσω;» 

3, 470 
Κοντὰ τὸ μεσημέρι, ἡ Γιαννοὺ ἔστειλε τὴν Κρινιὼ στὸ σπίτι, διὰ νὰ φέρῃ ψωμὶ καὶ 
φάβα, τὴν ὁποίαν εἶχεν εἰπῆ ὅτι θὰ ἔβραζεν ἡ Ἀμέρσα. 

3, 474 
― Στὰ βουνά, σοῦ εἶπα!… Δῶσέ μου λίγο παξιμάδι. 
Ἡ Δελχαρὼ ἔτρεξε ν᾽ ἀνοίξῃ τὸ ἐρμάριον, κ᾽ ἔλαβεν ἐκεῖθεν ὀλίγα παξιμάδια. 

3, 477-479 
― Δὲν κάθεσαι, θεια-Χαδούλα;… Μὴ φοβᾶσαι… Ὅ,τι εἶναι, θὰ περάσῃ… Κάθισε, 
νὰ σοῦ κάμω καφεδάκι νὰ πιῇς. […] Ἔψησε τὸν καφὲν καὶ τὸν ἐκένωσε. 
―Ὁ ἀφέντης μου, ὅπου εἶναι, θά ᾽ρθῃ… Πιὲ τὸν καφέ σου. Βούτηξε καὶ τὸ ψωμάκι, 
προσέθηκε κόπτουσα μεγάλην φέταν ψωμίου. 
Ἡ γραῖα ἄρχισε νὰ βουτᾷ τὸ ψωμὶ καὶ νὰ τὸ μασᾷ χωρὶς ὄρεξιν. 
― Πολὺ καλὸ νά ᾽χῃς, ἔλεγε. Δὲν πάει κάτω, παιδί μου… Ἀπ᾽ τὸ χολοσκασμὸ ποὺ 
ἔχω… Φαρμάκι βγάζ᾽ ὁ οὐρανίσκος μου. […] 
Τῆς ἔφερεν ἄρτον, τεμάχιον κρύου βραστοῦ, ὑπόλοιπον τοῦ γεύματος, τυρίον, 
νερόν, ποτήριον οἴνου, καὶ τὴν ἐγκατέστησεν ἐπάνω εἰς τὸν σοφὰν τοῦ μικροῦ 
κατωγείου, τοῦ χρησιμεύοντος ὡς ἀποθήκη διαφόρων οἰκιακῶν σκευῶν.  

3, 486 
―Ἄχ! καὶ δὲν ἔκαμα νὰ φτάσω ἕνα κεράσι, νὰ δροσίσω τὸ στόμα μου, ποὺ εἶναι 
φαρμάκι […] Ἐὰν εἶχε προμελετήσει νὰ κλέψῃ ὀλίγα κεράσια ἀπὸ τὴν κερασιὰ τοῦ 
Δημάρχου […].  

3, 487 
Ἔκοψε φύλλα ἐλαιοδένδρων καὶ τὰ ἔβαλε μὲς στὸ στόμα της. […] 
Ἔφθασεν εἰς τὴν μικρὰν βρύσιν, εἰς τὴν ρίζαν τοῦ βουνοῦ. Ἔφεγγεν ἤδη. […] Ἐκεῖ 
ἐκάθισε ν᾽ ἀναπαυθῇ. Ἔβγαλεν ἀπὸ τὸ καλάθι της τὸ ψωμὶ καὶ τὸ τυρὶ καὶ ὀλίγον 
κρέας, τὰ ὁποῖα τὴν εἶχε φιλεύσει ἡ Μαρούσα, ἐπειδὴ τὴν ἑσπέραν δὲν εἶχε δυνηθῆ 
νὰ φάγῃ τίποτε, μετὰ τὸν καφὲ ὁποὺ εἶχε πίει εἰς τὸ μαγειρεῖον. Ἐφύλαξε μόνον τὰ 
δίπυρα, τὰ ὁποῖα εἶχε λάβει ἀπὸ τὸ σπίτι τῆς κόρης της, τῆς Δελχαρῶς. Ἔφαγεν, ἔπιε 
δροσερὸν νερόν, κ᾽ ἔλαβε μικρὰν ἀναψυχήν. Ἐκείνην τὴν στιγμήν, ἀνέτελλεν ὁ 
ἥλιος.  
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3, 488 
Τῆς ἐφάνη εἰς τὸν ὕπνον της ὅτι ἦτον νέα ἀκόμα· ὅτι ὁ πατήρ της καὶ ἡ μάννα της τὴν 
ὑπάνδρευον, ὅπως τὴν εἶχαν ὑπανδρεύσει […] καὶ τὴν ἐπροίκιζαν, δίδοντες αὐτῇ καὶ 
τὸν κῆπον τὸν πατρῷον, ὅπου αὐτὴ ἐσκάλιζε κ᾽ ἐπότιζε τὰ κουκιὰ καὶ τὰ λάχανα, 
ὅταν ἦτον μικρή· καὶ ὁ πατήρ της τὴν ἐφίλευε τάχα, διὰ τὸν κόπον της καὶ τῆς ἔδιδε 
«τέσσερα κεφάλια», κεφάλια ἀπὸ λαχανίδες. Ἡ Χαδούλα μετὰ χαρᾶς ἔλαβε τὰ 
τέσσαρα φυτὰ εἰς τὰς χεῖρας, ἀλλ᾽ ὅταν τὰ ἐκοίταξε, εἶδεν, ὢ φρίκη! ὅτι ἦσαν 
τέσσαρα μικρὰ κεφάλια ἀνθρώπινα νεκρικά… 

3, 489 
Ἔβρεξεν εἰς τὴν γούρναν δύο δίπυρα, τὰ ἀπέθηκεν ἐπὶ τῆς πέτρας τῆς πλακαρῆς 
[επίπεδης σαν πλάκας] παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ λάκκου, καὶ τὰ ἐλησμόνησεν ἐκεῖ ἐπὶ 
μακρόν, ἑωσότου ἔλυωσαν ἀπὸ τὸ βρέξιμον κ᾽ ἐσάπισαν. Μετὰ ὥραν, ἐγέμισε τὴν 
φούχταν της μὲ τὰ ψιχία, καὶ τὰ ἔφαγε. 

3, 493 
Ἡ γραῖα ἔβγαλεν ἀπὸ τὸ καλάθι της τὰ ὀλίγα παξιμάδια, ὅσα τῆς εἶχον μείνει, ἐλαίας 
καὶ τυρίον, κ᾽ ἐδείπνησεν. […] Τῆς ἦλθεν εἰς τὸν νοῦν ὅτι, ἴσως οἱ «ταχτικοὶ» νὰ τὴν 
ἐκυνήγουν καὶ τὴν νύκτα ἀκόμη. Ἐὰν αὐτοὶ ἀνήρχοντο ἐπάνω, εἰς τὰ μανδριὰ τῶν 
βοσκῶν, κ᾽ ἔμεναν ἐκεῖ νὰ διανυκτερεύσουν;… Μήπως δὲν εἶχαν χλωρὴν μυζήθραν 
οἱ βοσκοί, ἢ μήπως δὲν εἶχαν γάλα καὶ στρογγυλιάτα [χυλός από φρεσκοαρμεγμένο 
γάλα με πυτιά], ἢ ἀκόμα καὶ κόττες διὰ στραγγάλισμα καὶ ψήσιμον, εἰς πρόχειρον 
ξυλίνην σούβλαν;  

3, 504 
―Ἂν περάσῃς ἀπὸ τοὺς κήπους, γερόντισσα, φώναξέ με νὰ σὲ φιλέψω κανένα 
μαρούλι κι ὀλίγα κουκιά. 

3, 505-506 
Τὸ μικρὸν ἀγόρι, τὸ ὁποῖον ἐφαίνετο νὰ εἶναι ὁμήλικον μὲ τὸ κοράσιον τὸ ἕν, ὡς νὰ 
ἦσαν δίδυμα, ἔκλαιε κι ἐζήτει «νὰ σηκωθῇ ἡ μάννα του νὰ τοῦ κάμῃ γριὰ [μεγάλη 
τηγανίτα ίση με το τηγάνι ή το μισό τηγάνι] στὸ τηγάνι». 
― Τώρα, γυιέ μου, ἐγὼ νὰ σοῦ κάμω γριά, εἶπε τυχαίως ἡ Φραγκογιαννού. 
― Δὲν ἔχουμε ἀλεύρι, θειά, εἶπε τὸ μεγαλύτερον ἐκ τῶν δύο κορασίων. 
― Καλά· νὰ ἔλθῃ ὁ πατέρας νὰ φέρῃ ἀλεύρι, εἶπεν ἡ Φραγκογιαννοὺ πρὸς τὸ 
παιδίον, κ᾽ ἐγὼ νὰ σοῦ κάμω «γριά»! Ἡσύχασε τώρα. 
Ἀλλὰ τὸ ἀγόρι δὲν τὰ ἤκουεν αὐτά. 
― Γριὰ θέλω, καὶ νά ᾽ναι ζαρωμένη γριά! Νά ᾽χῃ καὶ πετμέζι. 
― Ποῦ νὰ βρεθῇ τὸ πετμέζι, γυιέ μου; εἶπεν ἡ Φραγκογιαννού. Μεθαύριο νὰ 
μαυρίσουν τὰ σταφύλια στ᾽ ἀμπέλι, νὰ τὰ τρυγήσουμε, νὰ κόψουμε τὰ ξεκούδουνα 
[τα μετά τον τρυγητόν απομένοντα μισοώριμα σταφύλια] ἀπ᾽ τὰ κλήματα, νὰ 
κάμουμε πολὺ-πολὺ πετμέζι, νὰ φάῃ τὸ καλὸ παιδί. […] 
―  Ναί, γυιόκα μου. Καὶ πότε θὰ τὰ κόψουμε, θειά, τὰ σταφύλια; ἐφώναξε τὸ ἀγόρι. 
Δὲν πᾶμε τώρα στ᾽ ἀμπέλι νὰ τὰ κόψουμε; 
Ἀπόψε θὰ δέσουν οἱ ρᾶγες, καὶ θὰ γλυκάνουν, καὶ θὰ μαυρίσουν, καὶ ταχιὰ το-ταχὺ 
θὰ πάρουμε τοὺς τρυγολόγους [εργαλείο για τον τρύγο, όμοιο με μικρό δρεπάνι] νὰ 
τρέξουμε στ̓  ἀμπέλι, νὰ τρυγήσουμε, νὰ τὰ κάμουμε κότσι -κότσι [να τα κόψουμε 
(νηπιακή γλώσσα)], τὰ σταφύλια, τὰ ξεκούδουνα, νὰ τὰ πατήσουμε, νὰ τὰ λυώσουμε, 
καὶ θὰ κάμουμε μουστόπιττες καὶ πετμέζια καὶ χίλιων λογιῶν καλά… καὶ τότε, θὰ 
σοῦ κάμω ἐγὼ μιὰ γριά, ζαρωμένη, ἴσα μὲ τὸ τηγάνι μεγάλη! 
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Ὁ Ἀλιβάνιστος  
3, 523 

Νὰ μὲ συμπαθᾷς, θεια-Μολώτα, εἶπε. Σὰ χωριάτης πού ᾽μαι, ἔσφαλα. Θέλησα νὰ σοῦ 
χαρίσω αὐτὸ τὸ καβούρι, γιὰ νὰ κάμῃς μεζὲ ἀπόψε, καὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ σοῦ τό 
᾽ριξα στὴν ποδιά σου σ᾽ ἐτρόμαξα. 
― Δὲν τλώου καβούλγια, εἶπεν ἡ Μολώτα, θὰ μεταλάβου! 
―Ἀλήθεια; Τότε, τὸ χαρίζω τῆς Πέρδικας. 
― Μεγαλοσαββατιάτικα, καβούρια θὰ φάω; εἶπεν ἡ Φωλιώ. 
― Τότε, ἂς τὸ πάρ᾽ ἡ Σταματηρίζαινα, εἶπεν ὁ Σταμάτης. 
― Νὰ καβουρώσῃς καὶ κάβουρας νὰ γένῃς! ἀπήντησεν ἡ Ἀφέντρα. 
― Μωρέ, εὐχὴ ποὺ μοῦ δίνεις! εἶπεν ὁ Σταμάτης. Ἀκοῦς! νὰ ἤμουν κάβουρας! Πῶς 
θὰ περπατοῦσα τάχα; 

3, 524 
Εἰς αὐτὸν ἔδιδε τὸ ὀλίγον γάλα του, λαμβάνων ὡς ἀντάλλαγμα ὀλίγα παξιμάδια, 
παστὰ ὀψάρια, καὶ πότε κανὲν τρίχινον φόρεμα ἢ μάλλινον σκέπασμα. 

3, 529 
Ὁ Κόλιας καταρχὰς ἐπέμενε νὰ μένῃ ἔξω, ἐπὶ προφάσει ὅτι θὰ ἐβοήθει τοὺς δύο 
παραγυιοὺς τοῦ Μπαρέκου εἰς τὸ σούβλισμα καὶ ψήσιμον τῶν ἀρνίων διὰ τὰ ὁποῖα 
ἑτοίμαζαν μεγάλην φωτιάν. 
 

Ὁ Κοσμολαΐτης  
3, 536 

Ἡ κ. Π…, ἡ ἰδιοκτήτρια τοῦ ναΐσκου, εἶχε καλέσει εἰς δεῖπνον ἐν τῇ οἰκίᾳ της τὴν 
ἑσπέραν τοῦ Πάσχα δύο ἄλλους ἐκ τῶν μελλόντων νὰ συμμετάσχωσι τῆς παννυχίδος 
καὶ τὸν Καλοχεράκην. Ἀφοῦ ἐτίμησαν καλὰ τὸ πασχάλιον δεῖπνον κατέβησαν εἰς τὸν 
ναόν, διὰ νὰ ἀρχίσουν τὴν ἀκολουθίαν. Ἀλλ᾽ ὁ Καλοχεράκης ἔγινεν ἄφαντος 
«γαλλικῷ τῷ τρόπῳ» χωρὶς νὰ τοὺς ἀποχαιρετίσῃ κ᾽ ἐπῆγε νὰ κοιμηθῇ. Εἶχε φάγει 
καὶ πίει πολὺ καλά. […] Εἰς τοὺς ἀποδημοῦντας κατὰ καιροὺς ἐξ Ἀθηνῶν, ἐκ τοῦ 
μικροῦ κύκλου τῶν «εὐλαβητικῶν», ἔγραφε μακρὰς ἐπιστολάς, εἰς τέσσαρας κόλλας 
χάρτου, μὲ ἀραιὰ καὶ μεγάλα γράμματα. Ἤρκει νὰ πληρώσῃ τις τὰ ταχυδρομικὰ καὶ 
νὰ προσφέρῃ τὸ γεῦμα. 

3, 539 
Ἄλλοι ἔλεγαν, ὅτι εἶχε φάγει ἓν γρονθοκόπημα ἀπὸ ἕνα κουτσαβάκην 
ἀντιφρονοῦντα, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβῃ. 

3, 540 
Σφαχτὰ καὶ σπληνάντερα καὶ κοκορέτσια καὶ κρασοβόλια ἄφθονα! 
ἐξηκολούθησεν ἔνθους ὁ Καλοχεράκης, χωρὶς ν᾽ ἀπαντήσῃ ἀπ᾽ εὐθείας εἰς τὴν 
παρατήρησιν τοῦ φίλου του. Τὸ κάψαμε! Μὴν ἐρωτᾷς!… 
 

Τὰ Κρούσματα  
3, 544 

Κάτω εἰς τοὺς πόδας τούτων, εἰς τὰ ἄντρα τὰ θαλάσσια καὶ τὰς σπιλάδας τὰς 
θαλασσογλύπτους, ἐκεῖ βόσκουσι καὶ λοξοπατοῦσι τὰ θαυμασιώτερα πετροκάβουρα 
καὶ παγούρια τοῦ κόσμου, μὲ τὰ ἐρυθρὰ προέχοντα ὡς κλαδωτὰ αὐγά των, 
ψηνόμενα, ψάλλοντα μελῳδικῶς εἰς τὴν ἀνθρακιάν, μεγάλα, εὔχυμα τὴν γεῦσιν. 

3, 545 
Εἶναι τόσον πολύτιμα τὰ ἀγριολάχανα τοῦ θαυμασίου ἐκείνου βράχου, ὥστε ποτὲ δὲν 
ἀγοράζονται ἀντὶ ὁσουδήποτε ποσοῦ χρημάτων… Μόνον πληρώνονται ἢ μὲ ἀγάπην 
καὶ μὲ φιλίαν, ἢ ἐνίοτε μὲ κεράσματα, εἰς τὸν ἀφωσιωμένον κουμπάρον μας, τὸν 
Τζενεγόν, ἢ κάποτε καὶ μὲ ψήφους, ὅταν ἐπίκεινται ἐκλογαί… ἐπειδὴ ὁ κουμπάρος 
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Τζενεγὸς εἶναι λίαν βαθέως ἀφωσιωμένος εἰς τοὺς φίλους του, καὶ τότε μόνον θὰ σὲ 
φιλέψῃ «λάχανα θαλασσινά», ὅταν εἶναι βέβαιος ὅτι θὰ δώσῃς ψῆφον εἰς τὸ «κόμμα 
μας». 

3, 546 
Ἡ Μαχὼ τὸ Φαλκάκι ἔφθασεν ἐνωρίς, περὶ δύσιν ἡλίου, τὴν ἑσπέραν ἐκείνην τοῦ 
Ὀκτωβρίου μηνός, κρατοῦσα τὸ καλαθάκι της, τὸ ὁποῖον περιεῖχεν ἄρτον, ἐλαίας 
χαμάδας, ὀλίγα κυδώνια καί τινας τομάτας.  

3, 549 
Ἔψησε καφὲ διὰ τὸν Φάλκον της, τὸν καλομαθημένον, εἶτα ἐμαγείρευσε φαγητὸν 
ἀπὸ τομάτες καὶ κρόμμυα μὲ λάδι. Ἀφοῦ ἔφαγαν, ἐκλείσθησαν εἰς τὸν οἰκίσκον διὰ 
νὰ κοιμηθοῦν. 

3, 550 
Εὐτυχῶς ἡ μήτηρ του τοῦ εἶχεν ἀφήσει καὶ ἄλλην συντροφιάν, τὴν φωτιὰν τὴν ὁποίαν 
εἶχε θρέψει μὲ ξύλα πολλὰ καὶ κουτσοῦρες ἐπίτηδες, […]. 

3, 552 
― Καλά, Φαλκάκι μου. Κοιμήσου τώρα, καὶ μεθαύριο, σὰν πᾶμε κάτω, ἐγὼ θὰ σὲ 
φιλέψω πετεινό… 

3, 553 
― Καλῶς σᾶς ηὕραμε!… Γιὰ χατίρι σας, κόντεψαν νὰ μᾶς φᾶνε τὰ στοιχειά! 
 

Ὁ Κακόμης  
3, 558-560 

Τῷ ὄντι! Ἀφοῦ ἐκουβάλα τὸ πρωὶ ὅσα σακκία ἀλεύρου ἢ ὀσπρίων ἦσαν διὰ 
κουβάλημα ἢ ἄλλο ἐμπόρευμα ὁποιονδήποτε, κ᾽ ἔπαιρνε τὸν κόπον του, «μὲ τὴν 
στράτα» ἢ «ξεκοπή», κατὰ τὴν συμφωνίαν, ἔμβαινεν εἰς τοῦ Ἀλέξη τοῦ Γατζίνου τὸ 
καφενεδάκι, ἔπινε τὴν μαστίχαν του, ἔπιανεν ἕνα μικρὸν καυγὰν μὲ  τὸν Ἀλέξην, 
ὅστις ἦτο παράξενος, καὶ συνήθιζε νὰ τὸν πειράζῃ: […] Εἶτα εὐθὺς ἔβγαινεν ἀπὸ τὴν 
ἐπάνω πόρταν τοῦ μαγαζιοῦ τὴν πρὸς τὸν μαχαλάν, διήρχετο τὸν λιθόστρωτον 
δρομίσκον κ̓  ἔφθανεν εἰς τὸν φοῦρνον τοῦ μπαρμπα -Μάρκου τοῦ Βούργαρη. Ἐκεῖ 
εἶχε βαλμένον πάντοτε τὸ τακτικό του γιουβέτσι τῆς ἡμέρας, τὸ ὁποῖον ἦτο ἕτοιμον 
περὶ τὰς δώδεκα τῆς μεσημβρίας. 
Ἐστρώνετο ἐπάνω εἰς τὸν σοφὰν [πάτωμα, 1-1,5 μ. περίπου ψηλότερα από το έδαφος 
του ισογείου, στο οποίο ανέβαιναν με σκάλα από 4-5 σκαλοπάτια. Ο σοφάς ήταν 
χωρισμένος με σανιδένιο χώρισμα, που δεν έφτανε συνήθως ως το πάτωμα του πάνω 
ορόφου και αποτελούσε το διαμέρισμα της καθημερινής διαμονής της οικογένειας, 
ιδιαίτερα το χειμώνα] σταυροπόδι, σιμὰ στὸ «κεπένι» [ξύλινο θυρόφυλλο ή 
παραθυρόφυλλο] τοῦ φούρνου, ἔ παιρνε μισὸ ψωμί, ἤ, κατὰ προτίμησιν, δύο 
λαγάνες, ἔτρωγεν ὅλον τὸ γιουβέτσι, ἔπινε μισὴν ὀκὰν κρασί, καὶ «τὸ ἔπαιρνε 
δίπλα» [πλάγιαζε, κοιμόταν], ἢ ἐπάνω εἰς τὸν σοφὰν τοῦ φούρνου ἢ εἰς τὴν 
μπαγκέταν τῆς γειτονικῆς ταβέρνας, κ᾽ ἐρροχάλιζε πολὺ γοερά, ἐπὶ δύο ὥρας καὶ 
μισήν, τὸ θέρος, ἢ μόνον ἐπὶ μίαν ὥραν, τὸν χειμῶνα. 
Ἐξυπνοῦσε μὲ τὴν ἄνεσίν του, παρήγγελλε καφέ, τὸν ἔπινεν, ἐκάπνιζεν ἐνίοτε ἕνα 
τσιγαράκι, ἂν τοῦ ἐπρόσφερέ τις, σπανιώτερον κανένα ναργιλέ, ἐσηκώνετο μὲ 
ρᾳστώνην, ἔφερνε δύο βόλτες εἰς τὴν ἀγοράν, ἐπήγαινεν ὅπου τὸν ἐζητοῦσαν διὰ νὰ 
κουβαλήσῃ πάλιν ὀλίγα τσουβάλια, εἰργάζετο τὸ πολὺ δύο ὥρας τὸ ἀπόγευμα. 
[…] Διότι πολλοὶ μικροαμπελοκτήμονες, μὴ συμφωνοῦντες μὲ τοὺς ἐγχωρίους 
μπακάληδες νὰ δίδουν χονδρικῶς τὸ κρασί των, ἄνοιγαν τὸ βαρέλι καὶ τὸ 
ἐλιανοπωλοῦσαν, ἢ τὸ «ἐμοσχοπωλοῦσαν», κατ᾽ οἶκον. […] Ὁ Ἀποστόλης τὰ 
ἐγνώριζεν ὅλα, καὶ ἦτον ὁ πρῶτος ποὺ ἐδοκίμαζε τὸ εὐῶδες, γνήσιον κρασί, ἐπειδὴ 
πολλάκις ἔκαμνε τὸν διαλαλητὴν ὁ ἴδιος, κ᾽ ἐκήρυττεν ἀνὰ τοὺς διαφόρους 
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μαχαλάδες ποῖος ἄνοιξε καλὸ κρασί, ποῖος ἔφερε φασόλια ἢ κρομμύδια  εἰς τὴν 
ἀποβάθραν καὶ πὼς «Στὴν ἀσκάλα φέρανε ἀλεύρι καλό, ἕνα μουσαφίρικο καΐκι… 
Ἰδοὺ καὶ ἡ μόστρα» κλπ. Ἐκεῖ λοιπὸν κατηύθυνε τὸ βῆμά του ὁ Ἀποστόλης, κι ἔπινε. 
Παρήγγελλε κατ̓  ἀρχὰς εἰς τὸν  οἰνοπώλην ἢ τὴν οἰνοπώλιδα «μισὴ ὀκὰ στὸ ἕνα». 
Εἶτα συνήθως κατόπιν ἕνα ἑκατοσταράκι. Ἐπλήρωνε τὸ ὅλον εἴκοσι λεπτά, 15 διὰ 
τὴν μισὴν ὀκάν, καὶ 5 διὰ τὰ ἑκατὸν δράμια, ὁ λογαριασμὸς ἐγίνετο σκαληνός, ἐπειδὴ 
ἡ ὀκὰ ἐτιμᾶτο συνήθως λεπτῶν 25 ― ἐκάθητο σταυροπόδι, ἢ εἰς τὴν πεζούλαν, ἢ ἐπ᾽ 
αὐτοῦ τοῦ κατωφλίου τῆς ταβέρνας, ἔπινεν ἀργὰ-ἀργά, ἐνετρύφα εἰς τὸ ἄρωμα τοῦ 
οἴνου, καὶ τὸ ἔφερνεν ἴσα-ἴσα μὲ τὴν ὥραν ποὺ θὰ ἤκουε τὴν καμπάνα τοῦ ἑσπερινοῦ. 
Τότε ἀμέσως ἔκανε τὸν σταυρόν του, ἔπινε τὸ ὑπόλοιπον, κ᾽ ἔφευγεν. Ἐπέρνα ἀπὸ 
τὴν ἐκκλησίαν, διὰ νὰ κολλήσῃ κανένα κερί. 
Τὸ βράδυ, εἰς τὸ βασίλεμα τοῦ ἡλίου, ἔκαμνε μικρὰν διάχυσιν, συνισταμένην εἰς 
κοκορέτσι καὶ τίποτε ἄλλο, μαζὶ μὲ τοὺς συναδέλφους του, τοὺς βαστάζους τῆς 
ἀγορᾶς. Μόλις ἐνύκτωνεν, ὁ Κακόμης ἠγόραζε δεκαπέντε λεπτῶν ψωμὶ καὶ τυρί, ἢ 
ἐλιὲς καὶ ταραμάν, κατὰ τὴν ἡμέραν, κ᾽ ἐδείπνει εἰς ἕνα τραπέζι μιᾶς ταβέρνας τῆς 
παραθαλασσίας. Ἐδῶ ἔπινε μόνον ἕνα ἑκατοστάρι κρασὶ ξίκικο ―νερωμένο, 
νοθευμένο, χωρὶς ἄρωμα― κι ἐπλήρωνε μίαν δεκάραν. Ἦτο πολὺ ἀκριβότερα ἐδῶ. 
Κατὰ τὰς νηστησίμους ἡμέρας, ἐπειδὴ τὸ μεσημβρινὸν γιουβέτσι ἦτο 
σαρακοστιανόν, ἔκαμνεν οἰκονομίαν 30 ἢ 40 λεπτῶν τὴν ἡμέραν. 
 

Οἱ Κουκλοπαντρειές  
3, 566 

Τὴν ἐπιοῦσαν τοῦ γάμου, ἡ Ζαφείραινα ἐκαλημέρισε τὶς τρεῖς νοικάρισσες, ἐδέχθη τὰ 
συγχαρητήριά των, τὰς ἐφίλευσε κουφέτα, εἶτα μὲ τρόπον μυστηριώδη ταῖς εἶπε: 

3, 568 
Ἔμενον τώρα ἡ Πολυτίμη, κι ἡ Λισάβω, ἡ ἄλλη νοικάρισσα. Ἡ τελευταία αὕτη 
ἤρχισε τὴν ἄλλην ἡμέραν νὰ τρώγεται μὲ τὴν Ζαφείραιναν.  

3, 570 
Μ᾽ αὐτὰ καὶ μ᾽ αὐτὰ πλουτοῦν αὐτοί, μὲ τοῦ φτωχοῦ τὸν ἵδρωτα, οἱ αἱματοφάγοι.  

3, 571 
Ὁ Βασιλάκης, ἐλθὼν πολὺ ἀργὰ καὶ οἰνοβαρής, ὡς φαίνεται, τῆς εἶχε κάμει σκηνὴν 
ζηλοτυπίας.  

3, 573 
Τέλος, ὁ ἀγὼν ἐσκληρύνθη, καὶ ἡ πάλη ἐδηλητηριάσθη.  

3, 574 
Τὴν ὕβριζε, τὴν ἔτρωγε, τὴν ἐβασάνιζε.  
 

Ὁ Ἀειπλάνητος  
3, 575 

 Ἐπειδὴ ἔτρεφε κάποιαν ὑπόληψιν εἰς ἐμέ, μὲ ἠρώτησε νὰ τοῦ εἴπω εἰλικρινῶς τί 
ἐφρόνουν περὶ Μακράκη καὶ Μακρακισμοῦ. 

3, 576 
 Ἐντεῦθεν ἐνόησα ὅτι ἡ γνώμη τὴν ὁποίαν μοῦ εἶχε ζητήσει ὁ κὺρ Γιάννης, καὶ ἡ 
ὑπόληψις τὴν ὁποίαν ἔλεγεν ὅτι ἔτρεφε δι᾽ ἐμὲ ἦτο ὑπὸ τὸν ὅρον… νὰ συμφωνῶ 
μαζί του. 

3, 577 
― Τὸν συμπέθερό μου· δὲν τὸν ξέρεις;… Ἅμα μ᾽ ἔβλεπε νὰ δίνω δυὸ κρομμυδάκια, 
ἢ λίγο μαϊδανό, ἢ κανένα μαρούλι, σὲ κανένα φτωχὸν διαβάτη, ἐσκύλιαζε ἀπ᾽ τὸ 
κακό του. Ἐγὼ τοῦ εἶπα, καὶ νὰ πεθάνῃ, δὲν θὰ τὰ πάρῃ μαζί του, καὶ νὰ ζήσῃ, θὰ τοῦ 
πέσουν παραπολλὰ στὸ στομάχι του… Τότ᾽ ἐκεῖνος αὐθαδίασε καὶ μοῦ εἶπε, μὲ 
παροιμίες, καθὼς συνηθίζει, «ξένο βιό, καλολογάριαστο », καὶ «δὲν εἶναι γύφτικο 
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μνημόσυνο ἐδῶ» καὶ «μὲ ξένα κόλλυβα νὰ μὴ γυρεύω νὰ μνημονέψω». Ἐπῆρα κ᾽ 
ἐγὼ τὴν κάπα μου κ᾽ ἔφυγα. 
― Κ᾽ ἦρθες κατ᾽ εὐθεῖαν γιὰ τὴν Ἀθήνα; 
―Ὄχι, ξαναπῆγα καὶ δεύτερη φορὰ στὸ Κοινόβιο, δὲν σοῦ εἶπα… Καλὰ τὸ εἶπες… 
Ἐπῆγα ἐκεῖ, κι ὁ ἡγούμενος μ᾽ ἔβαλε μάγειρα… Ὕστερα, ὁ πάτερ Μελέτιος, ὁ 
οἰκονόμος, μ᾽ ἐμάλωσε νὰ μὴ δίνω κομμάτια ψωμὶ καὶ γαβαθάκια μὲ κολοκύθια ἢ 
μελιτζάνες στοὺς διαβάτες… Τότ᾽ ἐσηκώθηκα κ᾽ ἐγώ, ἔβαλα μετάνοια στὸν 
ἡγούμενο, κ᾽ ἔφυγα. 

3, 579 
― […] Μὰ ὡστόσο… εἶναι Ροῦσοι, Ροῦσοι παραπολλοί… καὶ πίνουν καὶ πολὺ 
ρακί… Φιλεύουν καὶ πίττες ψωμί, καὶ καπίκια ἀσημένια. Δὲν σοῦ λέγω… καὶ στὸν 
Ἁι-Παντελέημονα κ̓  εἰς τ᾽ ἄλλα μέρη… μὰ καλύ τερα νὰ ἔλειπαν κι αὐτοὶ καὶ τὰ 
καπίκια τους καὶ τὰ ψωμιά τους τ᾽ ἄσχημα, τὰ κακοζυμωμένα, τ᾽ ἀχώνευτα…  

3, 580 
Ἐκεῖ ἔχω ὡραῖα κηπάρια καὶ καταγίνομαι νὰ καλλιεργῶ… Νὰ σὲ ἰδοῦμε καμμιὰ 
μέρα… Θὰ σὲ φιλέψω σαρακοστιανὸ φαῒ ἀπὸ ζερζαβάτι, ὅλο ἀπ᾽ τὸ χέρι μου 
καλλιεργημένο καὶ μαγερεμένο… 
― Καὶ πῶς δὲν ἔκαμες στὰ Μετέωρα; 
 

Ἡ Συντέκνισσα  
3, 583 

Εἶχε ζήσει εἰς τὰ ἥμερα βουνὰ τὰ ἐγγὺς τῆς πολίχνης, ὅπου ὁ παρείσακτος 
νεωτερισμὸς ἀκόμη δὲν εἶχε ποδάρια διὰ ν᾽ ἀναρριχηθῇ, ὠνόμαζε τὸ πιᾶτο πινάκι, 
τὴν σουπιέρα λοπάδα, τὸ μπαρμπούνι τριγλί […]. 

3, 583-584 
Ὅλ᾽ αἱ ἐνορίτισσαι τοῦ παπα-Βαγγέλη τοῦ ἐκουβαλοῦσαν στὸ σπίτι τὰ συνήθη 
«βλογούδια». Ἦσαν δὲ ταῦτα ψωμάκια ἐνσφράγιστα μὲ τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ, 
προσφερόμενα κατ᾽ οἶκον εἰς τοὺς ἱερεῖς διὰ τὰς ψυχὰς τῶν τεθνεώτων, κατὰ τὴν 
διάρκειαν τῆς Τεσσαρακοστῆς. Πολλαὶ ἐνορίτισσαι, ἀντὶ νὰ φέρουν ψωμάκια, 
ἔφερον ἕνα σακκούλι ἀλεύρι, καὶ τοῦτο ἐπροτιμοῦσαν ἐν γένει οἱ παπαδιές. Ὄχι διότι 
θὰ ἐπεθυμοῦσαν νὰ «μβαίνουν σὲ κόπο», νὰ ζυμώνουν, ἀλλὰ διότι τὰ βλογούδια ποτὲ 
δὲν ἐφτουροῦσαν, κ᾽ ἐμοιράζοντο συνήθως εἰς τὰ πτωχὰ καὶ τὰ ξυπόλυτα τῆς 
γειτονιᾶς, ὅπως καὶ τὰ κόλλυβα. 

3, 585 
Μετ᾽ ὀλίγον ἦλθεν ὁ παπὰς ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν, ἤκουσε τὴν ἱστορίαν ἀπὸ τὴν 
συντέκνισσαν, ἔπιε τὴν φασκομηλιάν του μ᾽ ἕνα μικρὸν δίπυρον, εἶτα ἔβαλε τὸ 
ἐπιτραχήλι, κ᾽ ἐδιάβασε τὰς εὐχάς.  

3, 589 
Εἶτα ἐξεδύθη, ἐσκεύασεν ὅλα τὰ ἱερά του, ἐκάθισεν, εἶπε τὰς ἰδιαιτέρας εὐχάς του, 
ἔφαγε δύο ἢ τρία ξηρὰ σῦκα, τὰ ὁποῖα προσεφέρθησαν, ἔπιεν ὀλίγον ρακίον ἀπὸ 
στέμφυλα, ἔργον τῶν χειρῶν τῆς συντέκνισσας, καὶ ἀπῆλθε, δύο ὥρας νύκτα, καβάλα 
πάλιν στὸ γαϊδουράκι, συνοδευόμενος τὴν φορὰν ταύτην ἀπὸ τὸν νεαρὸν βοσκόν, τὸν 
υἱὸν τῆς γραίας. 
 

Ἄλλος τύπος  
3, 594 

Εἰς τὴν μικρὰν σάλαν ἐγίνοντο συχνὰ δεῖπνα ξενίας, ἀγάπης χριστιανικῆς. 
3, 597 

― Τρίμερο λέει;… Μ᾽ αὐτὰ θὰ σωθῇς χριστιανή μου;… Ἡ γλῶσσά σου νὰ μὴ λέῃ, 
καὶ κακὸ νὰ μὴ θέλῃς στὸν πλησίον σου… Καλύτερα, φάε κρέας τὴ Σαρακοστὴ καὶ 
κακὸ νὰ μὴν κάμῃς, μήτε κακὸ νὰ πῇς γιὰ μιὰν ἄλλην…[…] 
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Καὶ ἄρχισεν ἐκ τοῦ προχείρου ν᾽ ἀναπτύσσῃ τότε, συντόμως καὶ πρακτικῶς, πρὸς 
τοὺς πτωχοὺς ἀκροατάς του πῶς ἡ κοιλία εἶναι ἡ ρίζα τῶν κακῶν, καὶ πῶς ἡ 
ἐγκράτεια εἶναι ἡ ἀποκοπὴ τῆς ρίζης ταύτης· καὶ πῶς ὁ μὲν ἐγκρατὴς ἄνθρωπος 
εὐκολώτερον γίνεται καὶ εὐεργετικὸς καὶ πρᾷος καὶ ἐλεήμων, ὁ δὲ λαίμαργος 
ἀποθηριοῦται, καὶ γίνεται πλεονέκτης, καὶ ὀργίλος, καὶ λάγνος καὶ φονεύς. Προσέτι 
εἶπεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὁμοιάζει μὲ τὴν φιλόστοργον μητέρα, ἥτις γνωρίζουσα 
καλῶς ὅτι τὰ ἀνήλικα παιδιὰ δὲν ἔχουν ποτὲ χορτασμόν, ἐν τῷ δικαιώματί της, 
κλειδώνει εἰς τὸ ἐρμάριον τὰ γλυκὰ καὶ τὰ φροῦτα, σώζουσα τὰ παιδία ἀπὸ 
στομάχιασμα καὶ πυρετούς. Παρομοίως πράττει ἡ Ἐκκλησία, κλειδώνουσα μὲ 
πνευματικὰς κλεῖδας τὰ κρέατα καὶ ὅλα τὰ λιπαρὰ βρώματα, ἐπειδὴ ἡμεῖς ὅλοι, ὁ 
λαός, εἴμεθα ἠθικῶς καὶ πνευματικῶς ὡς νήπια. 
Μετ᾽ ὀλίγον, ὁ παπὰς ἄρχισε νὰ δυσφορῇ. Νὰ διεγείρῃ οὕτω πως ὁ γηραιὸς ξένος του 
τὶς χριστιανές, νὰ δυσφημῇ τὴν νηστείαν, νὰ τὰς παρακινῇ νὰ μὴ κάνουν λειτουργίας 
καὶ κόλλυβα! 
 

Μικρὰ ψυχολογία  
3, 601 

Κάτω, εἰς τὴν παραθαλάσσιον ἀγοράν, περὶ τὴν ὥραν τοῦ δείπνου, τὰ καφενεῖα, τὰ 
καπηλεῖα καὶ μπακάλικα ἔλαμπον πάμφωτα, καὶ ἡ ἀνθρωπίνη κυψέλη, τοῦ ναυτικοῦ 
καὶ ἐργατικοῦ κόσμου, τὰ περιεβόμβει μὲ τὴν ἀργολογίαν της. Ἕκαστος ὠψώνιζε διὰ 
τὸ σπίτι, ἢ ἔπαιρνε «τ᾽ ὀρεκτικόν του» καὶ ἀργοποροῦσε μὲ τοὺς φίλους, οὔτε τοῦ 
ἔκαμνε καρδιὰ νὰ ξεκολλήσῃ. Πολλοὶ «ἐδευτέρωναν» ἢ καὶ «ἐτρίτωναν» τὸ ἐντόπιον 
ρακὶ ἢ τὴν μαστίχαν.  

3, 602-603 
Εἶχα δειπνήσει ἐνωρίς, καὶ εἶτα εὐθὺς ἐξῆλθον. […] 
Ὁ Ἰάκωβος μὲ ἔκραξεν, ἐγὼ εἰσῆλθον. Πάραυτα ἐκεῖνος παρήγγειλε νὰ μᾶς φέρουν 
ποτά, ἐγὼ ἀπεποιήθην, προφασιζόμενος ὅτι ἔπασχον, κι ἔκαμνα δίαιταν. Δὲν τὸ 
ἔκαμνα διότι ἤμην ὑδροπότης ἀδιάλλακτος· ὡμολόγησα ἀνωτέρω, ὅτι ἦτο πιθανὸν νὰ 
πίω. Ἐὰν εὑρισκόμην μόνος, ἐν τερπνῇ ἐρημίᾳ καὶ ἀνέσει, ἢ ἂν εὕρισκα τὸν φίλον 
νηφάλιον, θὰ ἔπινον ἓν ἢ δύο μικρὰ ποτήρια. Ἀλλ᾽ εἶδα, μὲ τὸ πρῶτον βλέμμα, ὅτι ὁ 
Ἰάκωβος ἦτο πολὺ μεθυσμένος, καὶ δι᾽ αὐτὸ ἠρνήθην νὰ πίω. 
― Καὶ τί κάθεσαι τώρα; Δὲν πᾷς στὸ σπίτι; Ἔφαγες; Δὲν ἔφαγες! (ὁ φίλος μου 
ἔσεισε τὴν κεφαλήν, σχεδὸν ἀνένευσε).  

3, 605 
Δὲν συλλογιέσαι ποὺ ἔχεις παιδιά… κοιμῶνται νηστικὰ νὰ σὲ περιμένουν, πότε νὰ 
ἔλθῃς… Δὲν τὸ χόρτασες πλιό, τὸ ἔρμο;… Ὅλο νὰ μπεκροπίνῃς μὲ τοὺς φίλους 
σου…  

Τὰ Δύο κούτσουρα  
3, 623 

Ὤ, πόσας ἀναμνήσεις τοῦ παλαιοῦ καιροῦ τρέφει τὸ παμπάλαιον ἐκεῖνο σπιτάκι 
[…]. 

Ἡ Στοιχειωμένη καμάρα  
3, 634 

Τοῦ ἤρεσκε νὰ κυλίεται εἰς τὰ σφαγεῖα, ὡς ἀληθινὸν «χασαπόσκυλο», νὰ τρώγῃ 
καθημερινὰ γιουβέτσια, καὶ χορταίνῃ τὸν οἶνον καὶ τὸν ὕπνον, ἀφήνων ὡς ἐπὶ τὸ 
πλεῖστον νηστικὴν κατ᾽ οἶκον τὴν συμβίαν ὁμοῦ μὲ τὰ πέντε παιδία της. 

3, 637 
Ἐκεῖ ἔσκυψεν ἡ Ἀρετούλα κ᾽ ἔπιεν, ἔφαγε τρέφλα, εἶδος τριφυλλίων ἢ ἀγρίας 
ἀντράκλας, τὰ ὁποῖα ἐφύτρωναν σιμὰ εἰς τὴν μικρὰν φλέβα τοῦ νεροῦ.  
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Ἡ Ντελησυφέρω  
3, 646 

― Καλά, θὰ σᾶς στείλω κ᾽ ἐγὼ τηγανίτες ἀλειψές [άζυμες, δίχως προζύμι], εἶπεν ἡ 
Ντελησυφέρω. 
― Μετὰ χαρᾶς θὰ τὶς δεχτοῦμε, γειτόνισσα. 
Ἀνέβησαν οἱ δύο εἰς τὸ ἀρχοντικὸν τοῦ γερο-Κονόμου. Ἐστρώθησαν εἰς τὰ πλούσια 
μεντέρια [είδος ντιβανιού, χαμηλού ανάκλιντρου], σιμὰ εἰς τὸ παφλάζον πῦρ τῆς 
ἑστίας· τὰ φουσκάκια (ἢ τοὺς λοκμάδες) τὰ εἶχε ἕτοιμα ἡ γερόντισσα. Τὸ φαγὶ τὸ 
εἶχε κατεβασμένο, καὶ δὲν εἶχε ρίψει τὸ ρύζι διὰ τὴν σούπαν, πρὶν ἔλθῃ ὁ γέρος νὰ 
τῆς πῇ. 
Μετὰ δέκα λεπτὰ ἔφθασεν ἡ Ντελησυφέρω, φέρουσα καὶ τηγανίτες. Φαίνεται θὰ τὶς 
εἶχεν ἕτοιμες ἡ χήρα, ἡ νύφη της. […] Ἐρρίφθησαν εἰς τὰ φουσκάκια. Ὁ Ἀλέκος τοῦ 
παπᾶ ἐδάγκανεν ἕν, ἐκαίετο καὶ τὸ ἐφύσα. Ὁ ἄλλος ὁ συνονόματός του, ἔτρωγεν ἀνὰ 
δύο-δύο, χωρὶς νὰ καίεται. 
Ἡ φιάλη μὲ τὴν μαστίχαν ἔκαμε δύο-τρεῖς γύρους […]. 
 

Ὁ Χαραμάδος  
3, 655 

Δύο χιλιάδες γίδια καὶ πρόβατα εἶχαν ψοφήσει ἀπὸ τὰ ὀλίγα κοπάδια τῆς μικρᾶς 
νήσου, μέσα εἰς τὰ χειμάδια τῶν ποιμένων καὶ βοσκῶν, ἀπὸ τὸ τρομερὸν ψῦχος, ἀπὸ 
τὰ χιόνια τὰ πρώιμα, ὁποὺ ἐσκέπασαν τοὺς λόγγους καὶ τὰ βουνά, ἕως τοὺς βουβῶνας 
τὸ ὕψος. Τρόφιμα ἄλλα δὲν ὑπῆρχον, εἰμὴ ἐλαῖαι καὶ παστὰ ὀψάρια. Τ᾽ ἀμπέλια δὲν 
εἶχον καρποφορήσει· ἄγνωστος πρωτοφανὴς νόσος εἶχε βλάψει τὰ σταφύλια. 

3, 655 
Τὰς τελευταίας σταγόνας τοῦ οἴνου τῆς χρονιᾶς, ὀλίγον λάκυρον νεροπλυμένον τὸ 
ὁποῖον εἶχον κάμει τὸ ἔτος ἐκεῖνο, τὰς εἶχον πίει πρὸ δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν, ὁ Νικολὸς 
τὸ Πὶτς καὶ ὁ ἀχώριστος φίλος του, ὁ Ἀντώνης τῆς Γαλοντζίτσας, εἰς τὸ καπηλεῖον 
τοῦ Γιαννιοῦ τῆς Στέργαινας·  

3, 655 
Ἡ σιδηρόπορτα πάντοτε κλειστή, ἡ κινητὴ γέφυρα ἀνεβασμένη· εἶχον ἀφθόνους 
τροφάς, κ᾽ ἔπινον νερὸν ἀπὸ μίαν στέρναν· κ ᾽ ἐπειδὴ ἐφείδοντο τοῦ νεροῦ, ὅταν 
ἐπρόκειτο νὰ κτισθῇ τοῖχος αὐλῆς ἢ μικρὰ καλύβη, κατεσκεύαζον τὴν λάσπην μὲ 
κρασί ―καθὼς διηγοῦντο οἱ γεροντότεροι― καὶ αὐτοὶ τὸ εἶχον ἐξ ἀκοῆς ― καὶ ὅλοι 
ἔλεγαν ὅτι τὸ πιστεύουν. Ποῦ ἡ ἀφθονία ἐκείνη εἰς ὅλα τὰ πράγματα; Εὐλογημένος 
καιρός! 

3, 656-657 
― Νά, ἄραξε, εἶπεν ὁ Νικολὸς τὸ Πίτς. Θέ μου, καὶ νὰ ἦτον φορτωμένο κρασιά;… ὁ 
Χριστὸς τὸ στέλνει.  
― Νὰ ἔχῃ καὶ τίποτα ξηροτύρια στ᾽ ἀμπάρι του! παρετήρησεν ὁ Ἀντώνης τῆς 
Γαλοντζίτσας. 
― Νὰ ἔφερνε καὶ κάμποσα κεφάλια γιδοπρόβατα γιὰ σφάξιμο! προσέθεσεν ὁ 
Γιαννιὸς τῆς Στέργαινας. 

3, 658 
Τὴν ἄλλην χρονιάν, μεσοῦντος τοῦ Δεκεμβρίου, ὁ καπετὰν Ἡρακλῆς, προερχόμενος 
ἀπὸ τὰ Μπογάζια, καὶ τὸ Δεδεαγάτς, φέρων καί τινα ἐξαίρετα κασκαβάλια [τυρί, 
κασέρι] τῆς Αἴνου, ἐπλησίασεν εἰς τὴν Λῆμνον, ἐφόρτωσεν ὡραῖα κοκκινωπὰ 
κρασιά, κ᾽ ἔπλευσεν εἰς Θεσσαλονίκην.  
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3, 659 
Ἅμα ἐξημέρωσε, καὶ ἔπαυσεν ὁ ἄνεμος, ἐξεφόρτωσε τὰ εἴκοσι κεφάλια ἀρνία κ᾽ 
ἐρίφια, τὰ ἐξαίρετα τυριὰ τῆς Αἴνου, κ᾽ ἐπώλησε πρὸς εἴκοσι λεπτὰ τὴν ὀκὰν τὸ 
κοκκινωπὸν ἀφρῶδες ποτόν. 
 
 
 

ΤΟΜΟΣ 4 
ΑΝΤΡΙΑ ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ_4, 13-324 

 
Γυνὴ πλέουσα 
4, 20 

Ἦτον ἀνασφουγκωμένη ἐπὶ τῆς ψάθας τῆς αἰγυπτιακῆς, δίπλα εἰς τὸ πλουσίως 
στρωμένον τὴν ἡμέραν ἐκείνην «μεντέρι» [είδος ντιβανιού, χαμηλού ανάκλιντρου] 
καὶ ἠσχολεῖτο νὰ κατασκευάσῃ τυρόπιτταν εἰς τὸ τηγάνι, ἔδεσμα τὸ ὁποῖον ἠγάπα 
ἐξόχως ὁ σύζυγός της. Πῶς νὰ μὴν τὸ ἀγαπᾷ, ἀφοῦ τώρα ἐπέστρεψεν ἀπὸ τοὺς 
θαλασσίους πλοῦς, χορτασμένος μόνον ἀπὸ παστὰ κρέατα καὶ ἀπὸ γαλέταν; 

4, 21 
Ἔτρεξεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ βλέπει τὴν μητέρα του ἑτοιμαζομένην νὰ ψήσῃ 
τυρόπιτταν. Τότε ἐσκέφθη ὅτι μεγαλυτέρα εὐτυχία ὑπῆρξε δι᾿ αὐτὸν τὸ ὅτι 
ἠναγκάσθη νὰ ἔλθῃ στὸ σπίτι, παρὰ ἂν ἐπήγαινεν εἰς τὴν σκούναν τοῦ πατρός του, 
ὅπου μόνον γαλέτες θὰ εὕρισκε νὰ τραγανίσῃ· 

4, 21-22 
Ὅταν ὁ Μανώλης, ὡς φρόνιμος νέος, ἐκάθισεν εἰς τὸν ἔξω θάλαμον, ἀκούων μὲ 
μεγάλην ἡδονὴν τὸ πιπίρισμα τοῦ βουτύρου εἰς τὸ τηγάνιον, αἰσθανόμενος τὴν 
κνῖσαν εἰς τοὺς ρώθωνάς του [...]. 

4, 22-23 
Δὲν θὰ ἠρκεῖτο πλέον, ὅπως τὰς ἡμέρας ὅπου ἔλειπεν ὁ πατήρ του, ἅμα ἦλθεν ἀπὸ τὸ 
σχολεῖον, νὰ πετάξῃ τὰ βιβλία του, ν᾿ ἀνοίξῃ μὲ κρότον τὸ δουλάπι, νὰ στραβοκόψῃ 
τεμάχιον ἄρτου, νὰ σπρώξῃ ἀτάκτως πάλιν τὴν θυρίδα τοῦ δουλαπίου, καὶ νὰ τὴν 
ἀφήσῃ μισοανοικτήν, ὄχι ἀσφαλῆ ἀπὸ τὰς ἐφόδους τῆς γάττας· αὐτὴν τὴν φορὰν 
ὑπῆρχε κάτι καλύτερον. 
―Ἀκόμα, μάννα, δὲν ἔγιν᾿ ἡ τυρόπιττα; […] 
―Ἄκουσε, παιδί μ᾿ Μανώλη, νὰ σ᾿ πῶ ἕνα κρυφούτσικο· ξέρεις τ ὸν Γιαννιό, τὸν 
Κισσιώτη, ὅπου σ᾿ ἔστελνα κ᾿ ἐγέμιζες τὴν μποτίλια κρασί; […] 
― Νὰ μ᾿ δώσῃς τυρόπιττα… 
― Τώρα, νὰ ψηθῇ πρῶτα… Ὅσο νὰ πᾷς καὶ νὰ ᾽ρθῇς, θὰ γένῃ…  [...] 
Τὸ παιδίον ἐκοίταζεν ἀκόμη κατὰ τὸ τηγάνι. 
― Δῶ ᾽μ᾿ πρῶτα, λιγάκι τυρόπιττα. 
― Δὲν ἔγιν᾿ ἀκόμα… ὣς ποὺ νὰ ᾽ρθῇς πίσω θὰ γένῃ…  
― Δῶ᾽ μ᾿ τυρόπιττα… Νά, τώρα ἔγινε, νά, θὰ καῇ… 
Ἡ Καραβοκυροὺ ἐγύρισε τὴν πίτταν ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευράν. Ἔπειτα ἐφύσησεν, 
ἐβίασε τὴν φωτιὰν καὶ μετὰ ἓν λεπτὸν τῆς ὥρας καυμένην ἀπὸ τὴν μίαν πλευράν, 
μισοψημένην ἀπὸ τὴν ἄλλην, τὴν ἐκένωσεν εἰς μέγα πινάκιον, καὶ ζεστὴν καυτήν, 
τὴν ἔκοψε κ᾿ ἔδωκε μέγαν κόμματον εἰς τὸν υἱόν της. Ὁ Μανώλης κρατῶν τὸ 
τεμάχιον τῆς τυρόπιττας, καιόμενος, φυσῶν καὶ μεταφέρων ἀπὸ τὴν μίαν εἰς τὴν 
ἄλλην χεῖρα, τὴν ἐδάγκανε, τὴν ἐμάσα, καὶ ἤρχισε νὰ καταβαίνῃ τὰ σκαλοπάτια τῆς 
οἰκίας. 
Καθὼς ἐξῆλθεν ἔξω, κ᾿ ἔκαμψε τὴν γωνίαν τοῦ δρομίσκου, ἐστάθη εἰς τὴν σκιὰν ἑνὸς 
τοίχου, θέλων νὰ χαρῇ ἐν ἀνέσει τὴν τυρόπιτταν. Εἶτα, ἀφοῦ ἔφαγε τὴν μισήν, 
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ἐξεκάμπισεν, ἐπῆγε παραπέρα κ᾿ ἔκαμε δεύτερον σταθμόν. Εἶχε φάγει τὰ τρία 
τέταρτα τοῦ τεμαχίου τῆς πίττας, καὶ τέλος ἔφθασε πλησίον τοῦ μαγαζείου τοῦ 
Γιάννη τοῦ Κισσιώτη. 
Τὸ καπηλεῖον εὑρίσκετο εἰς τὴν παραθαλασσίαν ἀγοράν, καὶ εἶχε δύο θύρας· ἡ ἄνω 
θύρα, ἡ πρὸς τὴν συνοικίαν καὶ τὸν μέσα δρόμον, ἦτο διὰ τὰς γραίας καὶ τὰ μικρὰ 
κοράσια, ὅσα ἤρχοντο διὰ νὰ ἀγοράσουν κρασὶ ἢ μαστίχαν ἀπὸ τὴν γειτονιάν. […] 
Δι᾿ αὐτῆς τῆς ἄνω θύρας εἰσῆλθε καὶ ὁ Μανώλης, κρατῶν ἀκόμη εἰς τὴν παλάμην τῆς 
ἀριστερᾶς τὸ τελευταῖον λείψανον τῆς τυρόπιττας. […] Μία ὁμὰς πινόντων 
ἐκάθητο περὶ τράπεζαν, ἄλλοι δύο ὀρθοὶ εἶχον λάβει δύο ρακοπότηρα εἰς τὰς χεῖρας, 
καὶ συνωμίλουν κι ἀργοποροῦσαν πρὶν τσουγκρίσουν νὰ πίουν. 

4, 24 
Τὸ παιδίον κατέβαλλεν ἀγῶνα διὰ νὰ ἐνθυμηθῇ. Τὴν στιγμὴν ὁποὺ ἡ μάννα του τοῦ 
εἶχε δώσει τὴν παραγγελίαν, ὅλος ὁ νοῦς του ἦτο μέσα εἰς τὸ τηγάνι τῆς τυρόπιττας. 
― Εἶπ᾿ ἡ μάννα μ᾿, ἐπανέλαβε μετὰ πολλοῦ κόπου ὁ Μανώλης, ἀφοῦ κατέπιε 
μισομασημένην τὴν τελευταίαν βουκιὰν ὁποὺ εἶχεν εἰς τὸ στόμα, κεῖνα τὰ 
βερεσέδια, λέει, μὴ σὲ πιάσ᾿ ὁ πατέρας νὰ τοῦ τὰ γυρέψῃς… καὶ θὰ τὰ πληρώσῃ. 

4, 25 
Ἐκυνηγήθη εἰς τὸν δρόμον μὲ δύο παιδία, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ ἕν, ξυπόλυτον, μάγκας 
τοῦ δρόμου, ἤθελε νὰ τοῦ ἁρπάσῃ τὸ τελευταῖον λείψανον τῆς τυρόπιττας, τὸ 
ὁποῖον ἐκράτει ἀκόμη κ᾿ ἐμάσα· […] Ἡ μάννα του εἶχε τηγανίσει ἤδη ὅλες τὶς 
τυρόπιττες. Ἐνύχτωνε κ᾿ ἐπερίμενε νὰ ἔλθῃ ὁ σύζυγός της διὰ τὸ δεῖπνον. 

4, 26 
Ἐπειδὴ εἶχε κουρασθῆ ἀρκετά, κατέβασεν ἀπὸ τὸ ράφι τὴν μποτίλιαν μὲ τὴν 
μαστίχαν [...]. Ἐγέμισεν ἕνα ρακοπότηρον καὶ τὸ ἔπιεν εἰς ὑγείαν τοῦ 
ἐπανελθόντος, μὲ τὸ καλὸν κατευόδιον, ἀπὸ τὰ ξένα. 
Ἐπειδὴ ἡ μαστίχα τῆς ἐφάνη γλυκειά, ἔκαμε συγκατάβασιν ὁ λογισμός της νὰ πίῃ 
ἀκόμη μισὸ ποτηράκι. Ἐπαραπῆρεν ὅμως τὸ χέρι της, καὶ τὸ ἐγέμισε σχεδὸν ὅλον. 
Μὴ κρίνουσα πρέπον νὰ ρίψῃ τὸ ἀπόπιομα πίσω εἰς τὴν μποτίλιαν, ἐλυπήθη νὰ τὸ 
χύσῃ, καὶ τὸ ἔπιεν ὅλον. Ἔπειτα ἀπεγέμισε τὴν μποτίλιαν ἀπὸ τὸν μαῦρον 
μπουκάλον, τὸν ἱστάμενον παρὰ τὴν γωνίαν τοῦ ραφίου, καὶ εἰς τὸν μπουκάλον 
ἔρριψε μέσα ὀλίγον νερόν. Ἐπειδὴ ὅμως κατὰ παραδρομὴν εἶχε γεμίσει παραπολὺ ἡ 
μποτίλια, ὥστε διὰ νὰ ἔμβῃ τὸ τάπωμα θὰ ἐχύνετο ἐκ τοῦ ρευστοῦ, ἄδειασεν ὀλίγον 
εἰς τὸ ρακοπότηρον καὶ τὸ ἔπιεν. 
Ἴσως ἐπειδὴ ἐπείνα ἤδη, καὶ ἡ μαστίχα τῆς ἄνοιξε τὴν ὄρεξιν, ἀπεφάσισε νὰ φάγῃ 
τὸ ὑπόλοιπον ὑπὲρ τὸ ἥμισυ τῆς τυρόπιττας, τὴν ὁποίαν εἶχε κόψει πρὸς χάριν τοῦ 
Μανώλη. Εὐθὺς τότε ὠρέχθη νὰ πίῃ ὀλίγον μοσχᾶτον, καὶ ἀνοίξασα τὸ ἐρμάριον, 
ἐγέμισεν ἕνα ποτήρι ἀπὸ τὴν μεγάλην χιλιάρικην καὶ τὸ ἔπιεν. 

4, 27 
Πολλάκις τὴν εἶχαν καταλάβει οἱ γειτόνισσες. Διηγοῦντο ὅτι μίαν φορὰν ἦλθεν εἰς 
τόσην ἔκστασιν, ὥστε τὰ ψωμιά, τὰ ὁποῖα εἶχε ζυμώσει τὸ πρωί, ἐπειδὴ εἶχε πίει ἐν 
τῷ μεταξύ, πρὶν ταῦτα ἀνεβοῦν, ἅμα τὰ ἐψηλάφησεν ὕστερον καὶ τὰ ἔκρινεν 
ἀνεβασμένα καὶ εἶχε κολλήσει [ανάψει] τὸν μικρὸν φοῦρνον [...]. Ἐν τῇ ἐκστάσει 
της ἡ γυνή, δράξασα τὰ μισοανεβασμένα ψωμιά, τὰ ἐφούρνισε ― δηλ. τὰ ἔρριψε διὰ 
τοῦ σανιδίνου μικροῦ πτυαρίου ἐπὶ τῶν κεράμων τῆς ἀποθήκης, τὰς ὁποίας 
κοκκινωπὰς καὶ στιλβούσας εἰς τὸν ἥλιον, ἔβλεπεν ὡς ἔδαφος τοῦ ἀναμμένου 
φούρνου. 

4, 27-28 
Ἄλλοτε πάλιν, ὡς ἔλεγαν ―τὸν καιρὸν ὁποὺ ἡ Καραβοκυροὺ ἦτο *** ἐπεστάτει κ᾿ 
ἐξετέλει ἀκόμη μόνη της τὸν τρύγον τῆς ἀμπέλου καὶ τὴν κατασκευὴν τοῦ οἴνου, 
καὶ πρὶν ὁ Καραβοκύρης ἀποφασίσῃ νὰ παραχωρήσῃ εἰς κολλήγαν ὅλ᾿ αὐτά― αὕτη 
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εἶχεν ἀνοίξει μοῦστον ἀκόμη τὸ βαρέλιον τοῦ οἴνου κατ᾿ αὐτὴν τὴν φθινοπωρινὴν 
ἐποχὴν ἐν ὥρᾳ νυκτός· ἀλλὰ τότε ἐν τῇ ἐκστάσει της εἶχεν ἀφήσει ἀνοικτὴν τὴν 
κανέλαν, ἤτοι τὸν πίρον τοῦ βαρελίου, κ᾿ ἐχύθη ὅλον τὸ οἰνωπὸν τοῦ Βάκχου μέθυ 
[...]. 

4, 28 
Μᾶς τρῶνε καὶ τὰ βερεσέδια, καὶ μὴν τ᾿ ἀρωτᾷς. 

4, 29 
Τὸ μαγαζεῖον δὲν ἐπώλει τίποτε ἄλλο εἰμὴ οἶνον καὶ πνευματώδη ποτά. 

4, 30 
Ὅθεν ἐδάγκασε τὸ χεῖλός του, κατέπιε τὸν θυμόν του [...]. 

4, 33 
Εὑρίσκοντο ἐκεῖ ποὺ «ψήν᾿ ὁ ἥλιος τὸ ψωμί». Εἶχαν φθάσει εἰς τὴν γῆν τῶν 
Λωτοφάγων, ἢ εἶχαν πίει τὸ ὕδωρ τῆς Λήθης· 

4, 33,35 
ἐχόρτασε καλὰ τὸν ὕπνον 

4, 34-35 
Ἡ θεια-Χριστοδουλίτσα, παλαιὸν λείψανον, 95 ἐτῶν, ἦτο γραῖα «μεζετζού». Ἠγάπα 
τὰ θαλάσσια ὄψα, τὰ καβουράκια, τὰ κοχύλια καὶ τὰς γαρίδας. Συνήθως 
ἐπήγαινεν εἰς τὸ Καστέλι ἀποβραδύς, ὅταν ἦτο ρήχη, τρεῖς ἢ τέσσαρας ὥρας νύχτα, 
κ᾿ ἐκυνηγοῦσε τὰ καβούρια. 

4, 35-36 
[...] θὰ εὕρισκεν ἄφθονον πλῆθος ἀπὸ καβουράκια, ὀστρακόδερμα, καὶ ἄλλα 
ζωύφια, νὰ βόσκουν τριγύρω εἰς τοὺς πλουσίους αἰγιαλούς. 
Καθὼς ἦτον σκυμμένη 〈κ᾿〉 ἐμάζευε μὲ τὰς δύο χεῖρας ἄφθονον ἄγραν [...] 
― Ποῦ σ᾿ αὐτὸν τὸν κόσμο [=πώς βρέθηκες εδώ;], Καραβοκυρού;… Μὴν ἐζήλεψες 
καὶ σὺ τὴν τέχνη μου κ᾿ ἦρθες νὰ πιάσῃς καβούρια; 
 [...] ὅπου ἐθήρευε τὴν ἄγραν της. 
 

Ἡ Χήρα τοῦ Νεομάρτυρος 
4, 38-39 

Θὰ ξεφορτώσω τὸ ζωντόβολο στὴν αὐλή, καὶ θὰ καθίσω κ᾿ ἐγὼ λίγη ὥρα δίπλα, στὸ 
καπηλειό, νὰ πιῶ ἕνα ρακάκι, νὰ ξαποστάσω. [...] Μετὰ ἓν τέταρτον τῆς ὥρας, ὁ 
μπαρμπα-Γιάννης ὁ Μουτζούρης ἔπινε τὸ ρακί του στὸ καπηλεῖον τοῦ Ἀντώνη τοῦ 
Μποτσάνη. [...]  
― Τὸ λοιπόν, ἤρχισεν ὁ μπαρμπα-Γιάννης μετὰ τὴν πρώτην δόσιν τῆς ρακῆς [...]. 
[…] Ὁ Γιάννης, ἔπιε δευτέραν καταπιὰν ρακίου [...]. 

4, 40 
Μόνον, ἂν μοῦ πῇς, μὲ τὴν κουβέντα, θὰ μοῦ ἔρθῃ κ᾿ ἐμένα ὄρεξη νὰ πῶ τὸ δικό 
μου… 

4, 40 
― Τότε νὰ πάρουμε ἕνα δεύτερο τσίπουρο. 
Ἔκραξε τὸν κάπηλον, τοῦ παρήγγειλε νὰ φέρῃ δύο ρακιά, κ᾿ ἐπάνω εἰς τὸ ρακὶ 
ἤρχισε νὰ διηγῆται ὅ,τι εἶχεν ἀκούσει ἀπὸ τοὺς γεροντοτέρους συντοπίτας του. 

4, 44 
Εἶτα ἔπιε τὴν τέλευταίαν ρανίδα τοῦ ρακιοῦ [...]. 
 

Ἡ Ἄκληρη 
4, 47 

καὶ ἡ μικρὰ πλατεῖα εἶχε δένδρα, κ᾿ ἐπάνω στὰ δένδρα ἀνερριχῶντο οἱ κλῆρες, κ᾿ 
ἔτρωγαν μισοάγουρα τὰ μοῦρα καὶ τὰ ζίζυφα [...]. 
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4, 49 
καὶ ἄλλο καλύτερον δὲν ἐζητοῦσαν, εἰμὴ νὰ εὕρουν πλᾶσμά τι νὰ κάμνῃ τὸ σοβαρόν, 
διὰ νὰ τὸν πάρουν «στὸ μεζέ». 
 

Ἡ Ἀποσώστρα 
4, 52 

Καμπόσες φορὲς εἶχε κάμει κόλλυβα καὶ λειτουργιὲς γιὰ τοὺς πεθαμένους. 
4, 53 

Καὶ τώρα ἐγήραζε, κ᾿ ἐδιψοῦσε γιὰ συντροφιά [...]. 
4, 54 

ἡ κορμοστασιά της δὲν τῆς ἐφαίνεταν τόσο νόστιμη 
 

Ὁ Πεντάρφανος 
4, 57,63 

ἄντρωπο νὰ τρώῃ ἄλλο ἄντρωπο! 
4, 57 

(ὁποία σύμπτωσις, δύο Ἀρεταὶ νὰ τρώγωνται οὕτω μεταξύ των) 
4, 59-60 

Κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ τρυγητοῦ, ἡ ἀτυχὴς ἡ μάννα του, ὅταν αὐτὸς ἦτο νήπιον, 
ἐπνίγη ἐντὸς τῆς καρούτας [μεγάλο βαρέλι σε σχήμα κολούρου κώνου. Χρησιμεύει 
για να τοποθετούν τα πατημένα σταφύλια], ὅπου ἐπατοῦσε τὰ σταφύλια. 
Ἡ καρούτα, ξυλίνη, ἦτο τεραστία, χωροῦσα στέμφυλα περὶ τὰ ἑκατὸν φορτώματα, 
ἰσοδυναμοῦντα σχεδὸν μὲ ἄλλας τόσας βαρέλας μούστου. [...] ἀλλ᾿ ἐπὶ μίαν στιγμὴν 
συνέβη, ποῖος ἠξεύρει πῶς, νὰ ξεπιασθῇ, καὶ τότε ἐβούλιαξε μέχρι τοῦ λαιμοῦ εἰς 
τὸν μοῦστον. [...] Μετ᾿ ὀλίγα λεπτὰ τῆς ὥρας τὴν ηὗραν πνιγμένην μέσα εἰς τὸ 
μεθυστικὸν ρευστὸν τοῦ Διονύσου. 

4, 61 
[...] ἐπνίγη ἐντὸς τῆς καρούτας τοῦ μούστου [...] 

4, 62 
[...] παρεμέρισεν ὀλίγους ἀσκοὺς γεμάτους οἶνον [...] 

4, 63 
Ὁ Βάκχος ἐφιλοτιμήθη νὰ δωρήσῃ χιλίους ἀσκοὺς οἴνου εἰς τὸν Ποσειδῶνα. Καὶ ἕως 
τὴν αὐγὴν ἐφάνησαν μεθυσμένοι ὅλοι οἱ Τρίτωνες, καὶ αἱ Γοργόνες, ἐλαφρὰ 
ζαλισμέναι, πλέουσαι μαλακὰ εἰς τὸ κῦμα, κ᾿ αἱ Σειρῆνες ἐτόνισαν φαιδρὸν 
παροίνιον ᾆσμα διὰ τοὺς θεούς, τὸ ὁποῖον ἦτο θρῆνος καὶ πικρὰ εἰρωνεία διὰ τοὺς 
θνητοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴν μοῖράν των… 

4, 63 
Ἀφοῦ ὁ χειρουργὸς ἐπέδεσε τὸ αἱμάσσον τραῦμα, οἱ ἀρραβῶνες τοῦ Στάμου 
ἀνεβλήθησαν, διότι δὲν θὰ ἦτο δυνατὸν πλέον νὰ παρευρεθῶσιν αἱ δύο θεῖαί του, ἡ 
μία μὲ μισὸ φρύδι φαγωμένον κ᾿ ἐρραμμένον, ἡ ἄλλη μὲ ὀδόντας παραπολὺ ὀξεῖς. 
Τέλος, ὕστερον ἀπὸ ὀλίγας ἑβδομάδας, ἡ πρώτη ἔμεινε μὲ μίαν εἰς τὰ κάτω τοῦ 
μετώπου βαθεῖαν οὐλήν, ἡ δευτέρα, δὲν ἠξεύρω ἂν ἐρρίνισε τοὺς ὀδόντας της, ἀλλ᾿ 
ἐζήτησεν ὑποκριτικὴν συγχώρησιν, καὶ πρόσκαιρος λυκοφιλία ἐπῆλθεν. 

4, 64 
 ἔπινε ρώμι καὶ πολὺ κρασί [...]. 
 

Ἡ Μαούτα 
4, 68 

Ἀλλὰ τὴν ἑσπέραν μετὰ τὴν κηδείαν ἐπῆγεν ἡ Ξενούλα διὰ νὰ ἀγοράσῃ ὀλίγας ἐλαίας 
ἀπὸ τὸ γειτονικὸν μικρὸν μαγαζεῖον [...]. 
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4, 68 
Μιὰ φορὰ ἦτον Πρωτομαϊά, καὶ μοῦ ἐγύρεψε δανεικὴ μία φλάσκα, γιὰ νὰ βάλῃ μέσα 
κρασί, ποὺ ἤθελε νὰ πάῃ μὲ τὸν ἄνδρα της στὴν ἐξοχὴ νὰ γλεντήσουν. 

4, 69 
(ποὺ ἐπαραπονεῖτο πὼς δὲν τὴν ἐχόρταινε ψωμί, ἐνῶ κείνη πάλι ἔλεγε πὼς τὴν 
ἄφηνε νηστική) 

4, 69 
Ἐσταμάτησε τὸ ζῷον του, κ᾿ ἐστάθη νὰ πίῃ ἕνα ρακὶ διὰ νὰ ξεκουρασθῇ ἔξωθεν, 
πλησίον τῆς θύρας… Ἤκουσε τὴν ὁμιλίαν, καὶ ἀφοῦ ἔπιε τὸ ἀναψυκτικόν του, εἶπε 
[…]. 

4, 69 
Ἐπατοῦσε τὰ σῦκα, μὲ χέρια καὶ μὲ ποδάρια, ὣς ποὺ νὰ τὰ βγάλῃ ρακί [...]. 
 

Ἔρμη στὰ ξένα 
4, 79 

Μὲ ὅσα κομμάτια θὰ σοῦ χαλνᾷ μποροῦσες νὰ χορτάσῃς μισὸ κοπάδι ἀπ᾿ τὰ 
φτωχοκόριτσα τοῦ μαχαλᾶ σας! 

4, 82 
Εἶχε καταφύγει εἰς τὴν καλύβην πτωχῶν ἀγροτῶν, εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ βουνοῦ, ὅπου 
δύο βοσκοποῦλες τὴν ἐκοίταζαν ἀπλήστως, καὶ τῆς ἔδωκαν γάλα νὰ πίῃ. 
 

Ρεμβασμὸς τοῦ Δεκαπενταυγούστου 
4, 86 

τὰ ἔξοδα «τὸν ἔτρωγαν»! 
4, 90 

Τότε ἔτρεφε πεῖσμα καὶ χολήν [...]. 
4, 91-92 

Ἀκολούθως, μετὰ τὸ λιτὸν σαρακοστιανὸν τὸ ὁποῖον ἔφαγον κατὰ ὁμάδας 
καθίσαντες οἱ διάφοροι προσκυνηταί [...]. 

4, 94 
Ἄλλως θὰ εἶχαν παράπονα κατὰ τοῦ παπᾶ, κι ὁ παπὰς ἂν ἤθελε νὰ φάγῃ κι ἄλλοτε, 
εἰς τὸ μέλλον, προσφορές, ὤφειλε νὰ τὰ ἔχῃ καλὰ μὲ τὶς ἐνορίτισσες. 

4, 95 
Τέλος, μετὰ τὴν λειτουργίαν, ὁ παπάς, ὁ Φραγκούλας καὶ ἡ οἰκογένειά του, καὶ 
ὀλίγοι φίλοι, ἐκάθισαν κ᾿ ἔφαγαν ὁμοῦ καὶ ηὐφράνθησαν [...]. 

4, 96 
ἔκλαυσεν ἀχόρταστα 
 

Οἱ Δύο δράκοι 
4, 103 

Ἡ Δώρα, ἡ μικρή, ἐπίσης ἤρχετο, καὶ μοῦ ἐγύρευε κοκά. Ἐνθυμεῖτο ἀκόμη, μὲ τὴν 
μικρὰν βραχεῖαν μνήμην της, ἀπὸ τὸν περασμένον χρόνον, ὅταν εἶχα γυρίσει ἀπὸ τὴν 
πατρίδα, καὶ εἶχα φέρει ἕνα κόφινον γεμᾶτον ἀπὸ μοσχοκύδωνα καὶ μῆλα φερίκια, 
καὶ μὴ εὑρίσκων ἡδονὴν νὰ τὰ τρώγω, τὰ ἐμοίραζα ἐπὶ ἡμέρας κάθε πρωὶ εἰς τὰ 
παιδία τῆς γειτονιᾶς. 

4, 103 
Περὶ τὸ δειλινόν, σχεδὸν τακτικά, δύο ἢ τρεῖς φίλοι του, ἄεργοι, παρακολουθοῦντες τὴν 
ἐργασίαν του, καὶ συμπεραίνοντες ὣς πόσα λεπτὰ θὰ εἶχε πιάσει, τὸν ἐπλησίαζαν, 
ἐκολλοῦσαν ἐπάνω του, τοῦ ἐγίνοντο φόρτωμα, τὸν ἠρέθιζαν, καὶ τότε αὐτὸς ἕως τὸ βράδυ 
ἐχαλνοῦσε τὰ ὀλίγα λεπτά, κ᾿ ἔπινε μαζί τους εἰς τὴν πρώτην γειτονικὴν ταβέρναν. 

4, 104 
Μὰ ἔτρωγε ξύλο, ἀλήθεια! 
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Ἡ Θεοδικία τῆς Δασκάλας 
4, 113 

Ἡ πρώτη μικρὰ μαθήτρια ἥτις ἐπαρουσιάσθη τῆς ἐμύρισε σκόρδα. 
― Μπά! μυρίζεις… Νὰ μὴ τρῷς σκόρδα, ὅταν ἔρχεσαι στὸ Σχολεῖον. 
 

Τὸ «Νάμι» της 
4, 119 

Ὅσον ἀφορᾷ τὸ περὶ καθαριότητος τῆς κοιλίας ζήτημα, τὸ «οὐ τὰ εἰσερχόμενα 
κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον» ποίαν ἄλλην ἔννοιαν ἔχει; Ἀλλὰ καὶ ἂν τὰ πλεῖστα εἴδη 
πλύνωνται, τὰ τυριὰ λ.χ. πόσων ἑκατοντάδων μυιῶν φέρουν τὰ ἴχνη; Δι᾿ αὐτὸ ἴσως 
μερικοί, καθ᾿ ὑπερβολὴν σιχασιάρηδες, τρώγουν πάντοτε ψημένο τὸ τυρί. 

4, 120 
Ἅρπαζαν κ᾿ ἔτρωγαν ἐλιές, τυρί, χαλβά, ζάχαριν, ὅ,τι εὕρισκαν, μερικὰ ἔχωναν 
στὴν τσέπην των χουφτιὲς ἀπὸ ὄσπρια, καλαμπόκι, ἢ σκύβαλα. […] Ἔξαφνα ἡ 
δεκάρα τοὺς ἔφευγε, κ᾿ ἔπιπτεν ὀπίσω ἀπὸ τὰ τσουβάλια, ὀπίσω ἀπὸ τὸ βαρελάκι τοῦ 
ἀλεύρου καὶ τὴν κάσσαν τοῦ δαδιοῦ. [...] Ἄλλοτε ἡ δεκάρα συνέβη νὰ πέσῃ διὰ τῆς 
ἐσχάρας τοῦ φεγγίτου τοῦ ὑπογείου κάτω εἰς τὴν οἰναποθήκην. […] 
Ἐὰν τὸ εἶδος ἦτο χαλβὰς ἢ ζάχαρις, ἐτρώγετο κατὰ τὸ ἥμισυ εἰς τὸν δρόμον, μέχρι 
τοῦ ὁσπιτίου· ἂν ἦτο τυρὶ ἢ ἐλιές, μόνον τὸ 1/5 ἐτρώγετο· τὸ λοιπὸν ἔπιπτε κάτω εἰς 
τὸ χῶμα, κ᾿ ἐλερώνετο. Ἂν ἦτο ὀρύζιον, ἐχύνετο ὅλον κάτω, ἀνεκατώνετο μὲ χῶμα 
καὶ μικρὰ χαλίκια. 
 

Σταγόνα νεροῦ... 
4, 124-125 

Μὲ εἶδε, καὶ σηκωθείς, ἀνέσυρεν ἀπὸ τοὺς θάμνους ὅπου ἦτο κρυμμένον ἕνα κανάτι, 
ταπωμένον μὲ σχοῖνον εὐώδη, καὶ μοῦ ἐπρόσφερε νερόν. 
Εἷς ἄλλος νέος, ὁ Γιάννης τοῦ Μανώλα, ὅστις ἐκάθητο παρέκει καπνίζων, μὲ εἶδε 
πίνοντα, κ᾿ ἐπλησίασεν. 
―Ἔχετε νερὸ παιδιά; ἠρώτησεν. 
[...] Ἔκαμε τὸν κωφόν, καὶ δὲν ἔδωκε νερὸν εἰς τὸν Γιάννην. 
[...] διατί νὰ μὴ ἀναλάβω ἐγὼ τολμηρῶς τὴν πρωτοβουλίαν νὰ δώσω νερὸν εἰς τὸν 
διψῶντα; Δὲν λέγει: «ὃς ἂν ποτίσῃ ποτήριον ψυχροῦ, ἑκατονταπλασίονα λήψεται»; 
 

Ἐξοχικὸν κροῦσμα 
4, 129 

Αἱ τοιαῦται φιλικαὶ συντροφίαι, ἐγκάρδιοι, ὄχι σπανίως, κατὰ τὴν ὡραίαν ἐποχὴν τῶν 
ἀποπασχαλινῶν ἑορτῶν καὶ τοῦ Μαΐου, ἀπέληγον εἰς εὐωχίας μὲ ψητὰ τῆς σούβλας, 
καὶ μὲ φιάλας ξανθοῦ ρητινίτου. 

4, 130 
Τὸ ἀνδρόγυνον ἐκαλοῦντο Κασταλίδαι, καὶ ἦτο ὁ υἱός των αὐτός [...] ὅστις ἴσως, τίς 
οἶδε; δυνατὸν νὰ εἶχε συλληφθῆ ἐν γαστρὶ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, κατόπιν ἐξοχικῆς 
εὐωχίας, εἰς κανὲν ἀπὸ τὰ ἐρημητήρια αὐτά [...] 
 

Ἡ Ἐπίσκεψις τοῦ ἁγίου Δεσπότη 
4, 133  

Ἀλλὰ διὰ τὰ γαλόπουλα, τοὺς ἀστακοὺς καὶ τ᾿ αὐγοτάραχα, κανεὶς δὲν τοῦ ἐζήτησε 
λογαριασμὸν πόσα εἶχεν ἐξοδεύσει. 

4, 133 
Et pro mille aliis archipoëta bibit [μα και ο αρχιποιητής πίνει για χίλιους]. 
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4, 133 
Ὅπως καὶ ἂν ἔχῃ, εἶναι βέβαιον, ὅτι ἠγάπα πολὺ τὸ ἐντόπιον μοσχᾶτον, εἰς 
δαμιτζάνες προσφερόμενον. 
 

Κοινωνικὴ ἁρμονία 
4, 139 

Ἐντερλίκωνε [έτρωγε] εἰς ἓν μπακάλικον ἀντικρινόν, ἐμπεκρομεθοῦσε, ἐφλυάρει, 
ᾐσχρολόγει, ὠργίαζε. 
 

Ὁ Διδάχος 
4, 147,148 

Τέλος ἐφαγώθη ἕνα γιουβέτσι, ἐψάλησαν ᾄσματά τινα θρησκευτικὰ καὶ πατριωτικὰ 
καὶ ὁ σύλλογος διελύθη. 
 

Ἡ Μακρακιστίνα 
4, 158 

Βρὲ ἄτιμε, ἂν εἶσαι ἄντρας ἐσύ, ποὺ μ᾿ ἐκατάντησες σ᾿ αὐτὴν τὴν κατάσταση… ἀπὸ 
τὸ μπεκριλίκι σου κι ἀπὸ τὴν κακομοιριά σου! Σῦρε νὰ χαθῇς, βρέ, ποὺ βγάζεις 
βαρέλι ἀπ᾿ αὐτὸ τὸ στόμα… […] Ποὺ βρωμᾷς πρωὶ-πρωὶ ἀπ᾿ τὸ ρώμι… Ἀποκαὴς 
πάντα ὁ φοῦρνος, βρὲ κ… Δὲν θὰ κρυώσῃ καὶ μιὰ φορά, βρὲ… βρέ, ποὺ!…[Η 
εικόνα είναι παρμένη από τον φούρνο. Ο φούρνος ύστερα από την πυράκτωσή του, 
όταν αρχίζει να κρυώνει, λέγεται αποκαής. Τότε με ελάχιστη ποσότητα καυσίμου 
ύλης εύκολα πυρακτώνεται. Η παροιμία λέγεται σε μέθυσους, όταν με ελάχιστη 
ποσότητα ποτού μεθύουν πάλι. Λέγεται επίσης και σε κείνους που με την παραμικρή 
αφορμή εύκολα οργίζονται, επειδή προτύτερα είχαν οργισθεί]. 

4, 159 
Ἀφοῦ μάλιστα ἡ κυρία δὲν ντράπηκε καὶ εἶχε τόσην ἀσέβειαν, νὰ «μπουκώσῃ» 
[κόψει την όρεξη] τοὺς Χριστιανοὺς τὴν ὥραν ποὺ ἐμασοῦσαν τὸ ἀντίδωρό τους, 
καθὼς ἔβγαιναν ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν. 

4, 160 
Ὁ κ. Καίσαρας Ὀρδινάριος εἶχε φανῆ ἅμα ἐνύκτωσε, κρατῶν πιατέλαν μὲ γλυκὰ καὶ 
εἰσῆλθεν εἰς τὸ δωμάτιον τὸ πλησίον τῆς αὐλόπορτας. 

4, 161 
Γιατί τρώγονται τόσο συχνὰ τὸ ἀνδρόγυνο αὐτό; […] Τὸν τρώει κακὴ ὑποψία. 
 

Τὸ Κρυφὸ Μανδράκι 
4, 163 

Ἂν ἐπερίμεναν ἀπὸ τὸν μπαρμπα-Στάθην τὸν Γροῦτσον μὲ τὴν βάρκαν του, τὴν 
πολλάκις καλαφατισμένην [φράζω τα διάκενα των σανίδων πλοίου ή βάρκας με 
στουπί και τα επικαλύπτω με πίσσα] καὶ πισσωμένην, νὰ τοὺς φέρῃ ἀρνιὰ νὰ φᾶνε! 

4, 164 
― Σῦκο! εἶπε μέσα στὸν ὕπνον του ὁ Στεφανής. Καὶ ποῦ βρέθηκε τὸ σῦκο; 
―Ἐκεῖ ποὺ θὰ πᾶμε, Στεφανή, εἶπεν ὁ γερο-Γροῦτσος, θὰ βρῇς πολλὰ σῦκα νὰ φᾷς, 
Στεφανή! Ἀκόμα καὶ κοκκόσες [καρύδια] θὰ βρῇς, γιὰ νὰ κάμῃς σουτζούκια. 
Ὁ γερο-Γροῦτσος ἐμιμεῖτο ἐδῶ τὴν διάλεκτον τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου τοῦ Πηλίου, 
πρὸς τὴν ἀκτὴν τοῦ ὁποίου ἐσκόπευε νὰ ταξιδεύσῃ· κοκκόσες ὠνόμαζαν ἐκεῖ τὰ 
καρύδια.  

4, 166 
ὄρεξη νά ᾽χῃς [...] φτύνουν ἀπάνω στὶς σοῦβλες μὲ τὸ γουρουνίσιο κρέας… 
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Τὰ Λιμανάκια 
4, 178 

Ἀχαλίνωτον […] τὸ πέλαγος, ἀναχόρταγον, εἶχε φάγει πολλὰ σκάφη καὶ σκελετά, 
πολλὰ σκαριὰ πλοίων, καὶ πολλὰ κουφάρια ἀνθρώπων. Αἱ καλαὶ οἰκοκυράδες, αἱ 
εὐλαβεῖς χριστιαναί, γύρω εἰς τὰ χωριὰ καὶ εἰς τὰς νήσους, ἐμαγείρευαν ἐξαιρέτως 
τὸν ὀρφόν, τὴν συναγρίδα, καὶ ὅλα τὰ μεγάλα νόστιμα ὀψάρια, ἀλλὰ ποῦ νὰ 
δοκιμάσουν τὴν γεῦσιν, νὰ κοιτάξουν τὸ φαγὶ στ᾿ ἁλάτι! Τὰ ὀψάρια ἐκεῖνα ἦτο 
πιθανὸν νὰ εἶχαν θίξει πνιγμένους ἀνθρώπους, καὶ ποία καλὴ χριστιανὴ θὰ τὰ 
ἔβαζε ποτὲ στὸ στόμα της! 
 

Θάνατος κόρης 
4, 182 

Πελωρία μορέα κατέμπροσθεν τῆς ἁπλωταριᾶς ἔφερε μεγάλα μοῦρα ἐκλεκτοῦ 
εἴδους, σπάνια, καὶ ὅταν μίαν Κυριακὴν τοῦ τέλους Μαΐου θὰ ἐκλείοντο αἱ δύο 
αὐλόπορται, καὶ θ᾿ ἀνερριχᾶτο εἰς τὸν ὑψηλὸν χονδρὸν κορμὸν τῆς μορέας ἡ Ἀθηνιὼ 
τῆς Μερεγκλίνας ―μία ἀπὸ τὰς πλέον εὐνοουμένας ἀναδεξιμιὰς τῆς κυρα-Σοφούλας, 
συζύγου τοῦ κὺρ Φλώρου― εὐκίνητος, μεγαλόσωμος, ὡς θήλεια οὐραγγοτάνου 
ἀνερχομένη εἰς τοὺς κλῶνας, εἰς τὰ ξεκλώναρα, διὰ νὰ τινάξῃ τὰ μοῦρα, μεγάλη 
πανήγυρις θὰ ἦτο ὄχι μόνον διὰ τὰς προνομιούχους γειτόνισσας καὶ τὰ γειτονόπουλαι 
ὅσαι θὰ ἔμενον ἐντὸς τῆς αὐλῆς μετὰ τὸ μανδάλωμα τῶν δύο πυλῶν, ― ὄχι μόνον διὰ 
τ᾿ ἀγυιόπαιδα τὰ ὁποῖα ἀνερριχῶντο εἰς τὸν καβαλάρην [το πάνω μέρος του 
μανδρότοιχου, το σαμάρι] τοῦ περιβόλου τῆς αὐλῆς διὰ νὰ πηδήσουν μέσα, ἀλλ᾿ 
ἀκόμη καὶ διὰ τὰς ὄρνιθας, τὰς χῆνας καὶ τὰ κοττόπουλα. 

4, 186 
Τὰ χείλη της ἔσταζαν μέλι ἀνόθευτον, ἀμιγές. 

4, 186-187 
Διότι ἡ νύμφη της […] ἐκτὸς ἄλλων εἶχε ρίψει μικράν τινα διαβολὴν εἰς ἐπήκοον τῆς 
πενθερᾶς της, ἐπὶ ἐλλείψει οἰκονομίας κατὰ τῆς ἀνδραδέλφης της, καὶ τὴν εἶχεν 
ὀνομάσει «σκορπαλευρού». Ἰδοῦσα ὅτι, ἀφοῦ ἐζύμωσεν ἡ Σειραϊνώ, εἶχε 
κατασκευάσει καὶ πέντε ἢ ἓξ μικρὲς κουλοῦρες, ἢ «κοκκῶνες», καθὼς τὰς 
ὠνόμαζαν, καὶ εἶχε φιλεύσει δι᾿ αὐτῶν πτωχὰ γειτονόπουλα, ἀναδεξίμια τῆς 
μητρός της, (τοιαῦτα ἀναδεξίμια εἶχεν ὑπὲρ τὰ ἑκατὸν ὅλη ἡ οἰκογένεια, ― πενῆντα 
εἶχε μόνον ἡ κυρα-Σοφούλα ἀπὸ τὸν τράχηλόν της), ἡ Μπραϊνὼ ἐνόμισεν ὅτι ὤφειλε 
νὰ διδάξῃ τὴν φειδὼ εἰς τὴν νεαρὰν ἀνδραδέλφην της, καὶ ἔρριψεν ἐναντίον της ὡς 
βέλος τὸ ἐπίθετον «σκορπαλευρού». 

4, 188 
Αὐτὴ μὲ εἶπε σκορπαλευρού… κ᾿ ἐγώ, τῆς εἶπα ὅτι ἴσως δὲν θὰ συνηθίζουν νὰ 
φιλεύουν τ᾿ ἀναδεξίμια στὸ σπίτι τους… [...] καὶ μοῦ ᾽πε πὼς δὲν συνηθίζουν στὸ 
σπίτι τους νὰ μαζεύουν ὅλα τ᾿ ἀναχόρταγα τῆς γειτονιᾶς νὰ τὰ ταΐζουν… 
 

Τὰ Πτερόεντα δῶρα 
4, 191 

Ἡ γυνὴ ἐπροσπάθει ν᾿ ἀποκοιμίσῃ μὲ ὀλίγον ξηρὸν ἄρτον τὰ πέντε τέκνα [...]. 
4, 192 

Εἰς τὸν δρόμον συνήντησε πολλοὺς ἀνθρώπους, ἄλλους ἐξερχομένους ἀπὸ τὰ 
καπηλεῖα, οἰνοβαρεῖς, καὶ ἄλλους κατερχομένους ἀπὸ τὰ χαρτοπαίγνια, 
μεθύοντας χειροτέραν μέθην.  
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Ἡ κάλτσα τῆς Νώενας 
4, 193 

 Ἡ πρώτη, εὐτραφής, μεγαλόσωμος, καὶ καλοκαμωμένη, ὅσον ἐφαίνετο ὑπὸ τὰς 
ἀκτῖνας τῆς σελήνης, μέσῳ τοῦ δένδρου, καὶ ὑπὸ τὸ φῶς ἑνὸς φανοῦ ἐπὶ χαμηλοῦ 
στύλου, ἔξωθεν τοῦ ἐξοχικοῦ καφενείου, ἦτο σύζυγος τοῦ παρακαθημένου αὐτῇ 
ὑπερμεσήλικος κυρίου μὲ τὴν γενειάδα, ὅστις ἦτο ἐπαρχιώτης πολιτευόμενος. Ἡ 
ἄλλη, νεαρὰ ἀκόμη, ἄγαμος, ἦτο ἐν ἐνεργείᾳ δασκάλα. Εἷς γνώριμός των, νεαρὸς 
κύριος, συνεπλήρου τὴν τετράδα. Εἶχαν πίει τὸν καφέν των, τὴν θερινὴν ἐκείνην 
νύκτα, καὶ ἀνεψύχοντο. 
 

Ἄσπρη σὰν τὸ χιόνι 
4, 196 

Ἡ χιὼν καὶ τὸ γάλα εἶναι αἱ δύο προχειρότεραι κοινοτοπίαι διὰ τὴν λευκότητα 
νεαρᾶς γυναικός. 

4, 196 
Παρὰ τὴν βρύσιν μᾶς ἔφερεν ὁ ψυχογυιὸς τοῦ Γιαννάκη, ὁ ἀγωγιάτης, καλάθιον μὲ 
ἀχλάδια, ἀγγούρια, καὶ πράγματα· ἔβαλεν εἰς τὴν πηγὴν διὰ 〈νὰ〉 κρυολογήσῃ τὸ 
παγούρι μὲ τὸ ρακί·  
 

Μὲ τὸν πεζόβολο 
4, 199 

Ἐπήδων, ἤσπαιρον, ἔστιλβον μὲ λέπια ἀργυρᾶ τὰ καημένα τὰ ψαράκια, καὶ 
λαχταριστὰ ἀκόμη ὁ Τριαντάφυλλος μὲ τὸν τορβὰν τὰ ἔφερεν εἰς τὸν κῆπόν του. Ἐκεῖ 
ἤναπτε φωτιάν, καὶ ἀφοῦ ἔρριπτεν ὀλίγον ἅλας, τὰ ἔψηνε· τὰ παιδάριά του τὰ μικρὰ 
τὰ ἥρπαζον μισοψημένα ἀπὸ τὴν ἀνθρακιάν, εἶτα ὁ πατὴρ τοὺς τὰ ἐμοίραζεν, ἔδιδε 
κ᾿ εἰς τὴν ἔγκυον γυναῖκα του, ἔτρωγε κι αὐτός, προσέφερε καὶ εἰς τοὺς 
παρατυχόντας πελάτας ἢ ἐπισκέπτας τοῦ περιβολίου. 

4, 200,203 
καθὼς πρὸ μικροῦ εἶχε μοιράσει τὰ μισοψημένα ψαράκια εἰς τὰ τεκνία του. Εἶτα 
δύο ἄλλα παιδία, τὸ ἓν τριῶν ἐτῶν, τὸ ἄλλο πέντε, αὐτὰ ἐκεῖνα ποὺ ἥρπαζαν τὰ 
ψαράκια μισοψημένα ἀπὸ τὴν ἀνθρακιάν, ἔπεσαν κι ἀπέθαναν. 

4, 200 
Ὁ Τριαντάφυλλος, φαιδρὸς πάντοτε, ἐπεριποιεῖτο ἁβρῶς τὰς πελάτιδας ταύτας, 
ρίπτων πολλοὺς ἀστεϊσμούς, πάντοτε ποικίλους, καὶ τοὺς ἰδίους πάντοτε, ἐν σχέσει 
πρὸς τὴν εὐθύτητα ἢ τὴν καμπυλότητα τῶν καρπῶν τῆς κηπουρικῆς του, σικυοειδῶν 
ἢ ἄλλων, τοὺς ὁποίους ἐπώλει ἢ προσέφερεν εἰς αὐτάς, φιλεύων ἐλευθερίως τὰ 
παιδία, τὰ ὁποῖα ὅμως, αὐστηρᾶς ἀνατροφῆς συνήθως, εἶχον διαταγὴν τῶν γονέων νὰ 
μὴ βάζουν τίποτε εἰς τὸ στόμα των. 
 

Τὸ Καμίνι 
4, 205 

ἀναμασῶν ἔναυλα παραμύθια  
4, 206 

Ἀλλ᾿ ἀπὸ τοὺς μαστοὺς τοὺς στειρεύσαντας ὡς ἀπὸ πέτραν ἄγονον ἐζήτεις νὰ 
θηλάσῃς γάλα, πόμα καινόν, ὡς ἄλλην πηγὴν ἀφθαρσίας. 

4, 208 
Θροφὴ θέλ᾿ν τὰ γίδια, θροφὴ κὶ τὰ πιδιά· 

4, 208 
Μόνον μίαν φορὰν εἶχε συναντήσει εἰς τὸν γιαλὸν τὸν ἀνατολικὸν πρὸς τὸ πέλαγος, 
ἕνα νεαρὸν ναύτην, ὅστις εἶχεν ἐξέλθει ἀπὸ τὴν βαρκούλαν καὶ τῆς εἶχε ζητήσει 
γάλα.  
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Τ᾿ Ἀερικὸ στὸ δέντρο 
4, 212 

Τὴν πρωίαν ἐκείνην τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, μία μικρὰ σπεῖρα ἀπὸ μάγκας τῆς 
πολίχνης, ἡλικίας ἀπὸ δώδεκα μέχρι δεκαπέντε ἐτῶν, εἶχεν ἐξέλθει εἰς ἐκδρομὴν ἀνὰ 
τὴν κοιλάδα [...] διὰ νὰ φάγουν κότσικα [κουτσουπιά] [...]. 

4, 214-215 
«Ἐσύ, γριὰ στρίγλα, ποὺ ἐψωμόφαες καὶ τοὺς τρεῖς γυιούς σου, καὶ σὺ ἀκόμη 
ζῇς!…» 
 

Φορτωμένα κόκκαλα 
4, 217 

νὰ τρέξῃ κάτω στὸν αἰγιαλόν, διὰ νὰ μᾶς φέρῃ πεταλίδες, καὶ κοχύλια, καὶ 
πετροκάβουρα, διὰ τὸ ὀρεκτικὸν δεῖπνόν μας, καὶ νὰ γυρίσῃ μετὰ μίαν ὥραν μὲ 
μίαν ποδιὰν γεμάτην· ε ἶτα ν᾿ ἀνάψῃ φωτιάν, νὰ ψήσῃ, νὰ μαγειρεύσῃ ὅλα τὰ 
ἐδέσματα· 

4, 218 
ἂν καὶ τοῦ εἶχε φάγει ὀλίγας ἑκατοντάδας δραχμῶν 

4, 219 
― Μῆτερ Εὐπραξία […] λάβε τὸν κόπον νὰ στολίσῃς τὰ κόλλυβα. Μέσα εἰς ἕν᾿ 
ἄσπρο δέμα θὰ βρῇς σταφίδες, κοφέτα καὶ ρόιδα. 
― Τὰ κόλλυβα; ἐπανέλαβε ζητοῦσα μικρὰν ἐξήγησιν ἡ καλογραῖα. 
― Θὰ κάμουμε τὰ ξεχώματα τοῦ παιδιοῦ, εἶπε διὰ βραχέων ὁ Λαμιαῖος. 

4, 220 
Ἐδειπνήσαμεν εἰς τὴν αἴθρην ἔξω, ἔμπροσθεν τοῦ ναοῦ, εἰς τὸ φῶς δύο κηρίων, καὶ 
ὑπὸ τὴν βαθεῖαν ἀστροφεγγιάν. 
 

Τὰ Ρόδιν᾿ ἀκρογιάλια 
4, 223 

Καὶ τώρα τὴν ἔβλεπα ἐπὶ πολλὰ λεπτά, τὰ ὁποῖα ἐφαίνοντο νὰ ἦσαν σταγόνες 
πεσοῦσαι ἀπὸ τὸ κέρασμα τῆς θείας ἀμβροσίας εἰς τὴν τρυφὴν τοῦ παραδείσου. 

4, 225,228 
 Πῶς νὰ χορτάσῃ τις τὸν ὕπνον ἐκεῖ, ποτὲ δὲν ἐχόρταινε τὸν ὕπνον, θὰ εἶχε 
χορτάσει τὸν ὕπνον 

4, 225 
Ὁ γερο-Γατζῖνος μοῦ ἔκαμε καφέν, χωρὶς νὰ τοῦ παραγγείλω. […] Ἄλλως θὰ μοῦ 
διηγεῖτο πολλὰς ἱστορίας· πῶς ὁ γερο-Ἀκούκατος […] ὅταν εἶχε τὸ καφενεδάκι, εἰς 
τὸν ἄλλον γιαλόν, πρὸ χρόνων, ἔρημος καὶ μοναχὸς στὰ ξένα, εἶχεν ὡς κατοικίαν 
αὐτὸ τὸ μαγαζάκι του […]. Ἀλλ᾿ ἦτο τόσον πρόθυμος νὰ περιποιῆται τοὺς πελάτας, 
ὥστε ποτὲ δὲν ἐχόρταινε τὸν ὕπνον, καὶ ἅμα τοῦ ἔκρουέ τις τὴν θύραν, ξένος, πτωχὸς 
ἢ ἄστεγος, πάραυτα ἐσηκώνετο καὶ τοῦ ἤνοιγε· καὶ τοῦ ἔκαμνε καφὲν ἢ 
φασκομηλιάν, καὶ ἂν εἶχε καὶ ἂν δὲν εἶχε πεντάλεπτον. 

4, 226 
Τηγανίτες ἐμοσχοβολοῦσαν παντοῦ. Οἱ ἐλαιοτριβεῖς ἐκαλοπερνοῦσαν καθημερινῶς 
ἀπὸ τὰ φιλεύματα καὶ τὰ κεράσματα τῶν οἰκοκυράδων. 

4, 226 
καμμία δὲ οἰκοκυρὰ δὲν θὰ ἐπέτρεπεν εἰς τὸν υἱὸν ἢ τὸν σύζυγόν της κατ᾿ οἶκον νὰ 
ζητήσῃ σαλέπι νὰ πιῇ ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ πλανοδίου ξένου… 

4, 226 
Ἐὰν ἔλειπε τὸ μαχμουρλίκι, ὁ μπαρμπα-Δημήτρης ὁ Γατζῖνος θὰ μοὶ διηγεῖτο καὶ 
πάλιν πῶς, τὸν παλαιὸν καιρόν, ὅταν αὐτὸς ἦτο καραβοκύρης, μᾶς ἔφερνεν εἰς τὴν 
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οἰκίαν ὡς δῶρον χαλβὰν πολίτικον, ὅταν ἐγύριζεν ἀπὸ τὰ ταξίδια, καὶ πῶς, ὅταν ὁ 
ἴδιος εἶχε γίνει μπακάλης, ἐπωλοῦσε τὸ μαῦρο χαβιάρι μὲ τὸ βαρελάκι ὡς ταραμάν, πρὸς ἓξ 
δραχμὰς τὴν ὀκάν. 

4, 227 
ἡ θάλασσα θὰ καταφάγῃ μίαν ἡμέραν ὅλους τοὺς δρυΐνους δράκοντας 

4, 227 
 Εἷς βράχος μισοφαγωμένος ἀπὸ τὸ κῦμα […]. Θὰ ἐντρυφῶ εἰς τὴν λύπην μου. 

4, 229 
Ὁ γερο-Χαρμόζος, μὲ τὰ νυκτικά του, κάθεται πλησίον, καπνίζει τὴν πίπαν του, καὶ 
ἀναπνέει ἀπλήστως τὴν ψυχρὰν αὔραν. Μία φλὸξ λάμπει ἴσα μὲ τὴν βάσιν τοῦ 
παραθύρου. Ἔχει ἀνάψει τὸ καμινέτον του διὰ νὰ ψήσῃ καφέν. 

4, 229 
Ἔλαβεν εἰς γάμον τὴν θυγατέρα ἑνὸς ὁμήλικός του, τὴν ὁποίαν εἶχε φιλεύσει 
πολλάκις κομφέτα καθ᾿ ὃν χρόνον ἐπῆρε τὴν σύνταξίν του, καὶ τώρα ἐκείνη τοῦ 
ἀποδίδει θάλπος εἰς τὸ γῆρας, καὶ αὐτὸς ἀγάλλεται νὰ εἶναι πατὴρ τῶν ἐγγόνων του. 

4, 232 
Μεγαλυτέραν εὐτυχίαν δὲν εἶχα γευθῆ. 

4, 233-234 
― Σπέντζες ἰστέρσιν; μοῦ ἐφώναξε μακρόθεν ὁ Κώστας. Βὰρ τσόκ. (Πιπεριὲς 
θέλεις; Ἔχω πολλές.) 
Βεβαίως θ᾿ ἀνελογίσθη μέσα του ὅτι, εἰς τὴν προβεβηκυῖαν ὥραν τοῦ φθινοπώρου, 
δὲν ὑπῆρχαν πλέον οὔτε σταφύλια, οὔτε κυδώνια ―τὸ ὀψιμώτερον ὀπωρικόν― 
διὰ νὰ μὲ φιλεύσῃ. 
Καὶ ἐν τῇ ἀκακίᾳ του ἐφαντάζετο ὅτι κ᾿ οἱ φρέσκες πιπεριὲς ἦσαν ἐπίσης εἶδος 
φρούτου. Ἀλλὰ δὲν ὑπώπτευε πόσον ἦτο εἴρων, καὶ δὲν ἀνελογίζετο ἂν πράγματι εἰς 
τὴν πνευματικήν μου διάθεσιν εἶχα ἀνάγκην καυστικῶν οὐσιῶν. 
Ἐκμὲκ βάρ; (Ψωμὶ ἔχεις;) [...] 
Ἔφθασε πλησίον μου, ἔβγαλεν ἀπὸ τὸν μάρσιπον μίαν κριθαρόπιτταν, καὶ μοῦ τὴν 
ἔδωκε. Ἐγὼ ἔκοψα μὲ τὴν χεῖρα τὸ τρίτον τῆς πίττας, καὶ τὸ ἄλλο τὸ ἔρριψα πίσω 
εἰς τὸν τορβάν. 
― Σαρὰπ γιόκ [κρασί δεν υπάρχει], εἶπεν ὁ Κώστας. 
Ἔλεγε τοῦτο μὲ θλιβερὸν τόνον, ὡς νὰ ἐλυπεῖτο διατί νὰ μὴ ἔχῃ τὸ κυριώτερον 
εὐφραντικὸν ποτὸν νὰ μοῦ προσφέρῃ. 
― Δὲν θέλω κρασί, εἶπα ἐγώ. Νερὸ νὰ μοῦ δώσῃς. 
Ἐπῆγε, καὶ μετ᾿ ὀλίγον ἐπέστρεψε μ᾿ ἕνα φλασκὶ γεμᾶτον. 
― Μοῦ τὸ δίνεις ὅλο τὸ φλασκί, στὴν βάρκα; εἶπα ἐγώ. […] 
Ἰδοὺ τώρα εἶχα τεμάχιον κριθίνου ἄρτου, καὶ φλασκίον μὲ νερόν [...]. 

4, 236 
Εἶχα δοκιμάσει νὰ μασήσω τρεῖς βουκιὲς ἀπὸ τὴν κριθαρόπιτταν, τὴν ὁποίαν μοῦ 
εἶχε δώσει τὸ πρωὶ ὁ ἄκακος Κώστας, ἀλλὰ δὲν κατέβαινε κάτω […]. […] Ὁ 
οὐρανίσκος εἶχε στεγνώσει, καὶ θὰ ἐπνιγόμην, πρὶν βυθισθῶ εἰς τὰ κύματα, ἂν 
ἐπροσπάθουν νὰ καταπίω τοὺς ψωμοὺς τοῦ κριθίνου ἄρτου. 

4, 239-240 
― Ἰδού, ἡ φλάσκα, μισογεμάτη, πιὲ νὰ ζεσταθῇς. Μπεβάδα [μισό κρασί και μισό 
νερό], μισὸ καὶ μισὸ μὲ τὸ νερό. Θέλεις φασκομηλιὰ νὰ σοῦ βράσω; […] 
Μοῦ ἔφερε τὴν φλάσκαν εἰς τὸ στόμα, ἀλλ᾿ ἐγὼ δὲν ᾐσθανόμην ὄρεξιν νὰ πίω.  [...] 
Ἀλλά, βεβαίως, διὰ νὰ μὴ τυχὸν σιχαίνωμαι, ἀπὸ ἀξιέπαινον ἁβρότητα, καὶ διὰ νὰ μὴ 
φανῇ ἀλλόκοτος, ὡς πίνων πρῶτος αὐτός, ἐκράτησεν ὑψηλὰ τὴν φλάσκαν, χωρὶς νὰ 
τὴν φέρῃ εἰς ἐπαφὴν μὲ τὰ χείλη, κ᾿ ἔπιεν ἐναέριον τὸν μικρὸν οἰνωπὸν 
καταρράκτην, πίπτοντα εἰς τὸ στόμα του. Εἶτα ἐκ δευτέρου μοὶ προσέφερε τὴν 
φλάσκαν.Ἔπια πολλὰς σταγόνας. ᾘσθάνθην ἀληθῆ ἀναψυχήν. 
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4, 240 
δὲν ἠμπόρεσε ποτὲ νὰ χωνεύσῃ τὸν δεύτερον γάμον τοῦ πατρός του 

4, 241 
εἶχεν ἀρχίσει ἤδη νὰ ὑποθηκεύῃ τὰ κτήματα, νὰ παραπίνῃ, νὰ λοξοπατῇ καὶ νὰ 
προσπαθῇ διὰ πλαγίων, ἀκόμη καὶ δι᾿ εἰκονικῶν, νὰ ὀρθοποδήσῃ ἐπὶ τοῦ ὀλισθηροῦ 
ἐδάφους. 

4, 245 
πολλοὶ ἀγύρται τοῦ ἔχουν φάγει τὸ μισὸ τὸ κοπάδι του.  

4, 246 
κ᾿ ἐκείνην τὴν ρίχνει συχνὰ στὸ γιαλό, καὶ πάει γιὰ νὰ γιαλέψῃ [πιάνω θαλασσινά 
γενικώς]. Τώρα ποὺ θά ᾽ρθῃ, θὰ μᾶς φέρῃ, πιστεύω, διάφορα θαλασσινὰ μεζέδια. Τί 
λές; Θὰ κάμῃς ὄρεξιν; 

4, 246 
Μίαν φοράν, εἰς τὴν Βρετάνην, ὅπου τὸν εἶχα ἀνταμώσει, μᾶς ἦλθεν ἡ ἰδέα νὰ φᾶμε 
γιουβέτσι ἑλληνικὸ εἰς ἐκεῖνα τὰ μέρη, νὰ καλέσουμε καὶ δύο Βρέτονας 
θαλασσινοὺς διὰ νὰ τοὺς ξιππάσουμε. Ἐβάλαμε ρεφενέ, ἐγὼ κ᾿ ἐκεῖνος, κ᾿ 
ἐπροσφέραμε τὸ γεῦμα εἰς τοὺς δύο Γάλλους. 

4, 247-248 
Μᾶς ἐχαιρέτισεν […] κ’ ἔβγαλε μικρὰν φλάσκαν, μὲ οἶνον προφανῶς, κ᾿ ἕνα παχὺ 
πετεινάρι σφαγμένον, μαδημένον, ἕτοιμον διὰ ψήσιμο. [...] 
― Σοῦ ἔφερα μεζέ, Σταμάτη, εἶπε σοβαρὸς ὁ Ἀγάλλος. Δὲ μοῦ λές, βρίσκοντ᾿ ἐδῶ οἱ 
δυὸ φοῦρκες κ᾿ ἡ σούβλα; 
Πρὶν λάβῃ ἀπάντησιν, ἔκυψεν εἰς τὴν γωνίαν, ἐκεῖθεν τῆς καιούσης ἀνθρακιᾶς, κ᾿ 
ηὗρε τὴν σούβλαν τὴν ὁποίαν ἐζήτει. Ὅσον διὰ τὶς δύο φοῦρκες, αὗται, καίτοι δὲν 
ἐφαίνοντο, μισοκρυμμέναι, ἐμπηγμέναι εἰς τὸ χῶμα, ἦσαν ἀνάμεσα εἰς τὰ 
καψαλισμένα χαμόκλαδα, δίπλα εἰς τὴν χαραγμένην κάμινον ἐφ᾿ ἧς ἤνθει ἡ 
ἀνθρακιά. Ὁ Ἀγάλλος συνεδαύλισεν ἐπιμελῶς τὸ πῦρ, ἐσούβλισεν ἐν τῷ ἅμα τὸ 
κοκόρι, καὶ ἤρχισε νὰ τὸ ψήνῃ περιστρέφων αὐτὸ βραδέως καὶ κανονικῶς. 
― Πῶς δὲν ἐπῆγες γιὰ ψάρια; ἠρώτησε μὲ τὸν σαρκαστικόν του τόνον ὁ Σταμάτης. 
Κι ἀποφάσισες νὰ θυσιάσῃς ἕναν πετεινό, ἁλάκερο!… Ἢ μήπως τὸν ἐγλύτωσες ἀπὸ 
τὸ στόμα τοῦ γερακιοῦ; Πρόσεξε καλά, θηριάλωτα δὲν τρῶμε, ἐδῶ, στὸν τόπο μας. 
Δὲν εἴμαστε πλέον στὶς Φραγκιές, ὅπως ἄλλοτε.  
― Ναί, θὰ σὲ χαλάσῃ τάχα! εἶπεν εἰρωνικῶς ὁ Ἀγάλλος. Μόνον, πρὸς χάριν τοῦ 
πατριώτη ἐδῶ, προσέθηκεν ἐμβλέψας εἰς ἐμέ, θὰ πῶ τὴν ἀλήθεια· ἐγὼ τὸν εἶχα 
λαβώσει μὲ μιὰ πετριά, ἐκεῖ ποὺ ἔδιωχνα τὸ κοπάδι ἀπὸ τὸ σιτάρι ποὺ εἶχα 
ἁπλωμένο στὴν ψάθα. Κ᾿ ὕστερα, τὸν ἐλυπήθηκα καὶ τὸν ἔσφαξα. 
Χωρὶς νὰ παύσῃ ἐπὶ στιγμὴν νὰ περιστρέφῃ τὴν σούβλαν, καὶ νὰ συνδαυλίζῃ 
ἀνάμεσα τὸ πῦρ, πότε φέρων τὰ κάρβουνα πλησιέστερα εἰς τὴν σούβλαν, πότε 
ἀπωθῶν ἀπωτέρω αὐτά, ἤρχισε νὰ διηγῆται. 

4, 250 
Νὰ τ᾿ ἀναθρέψω μὲ μόσκο, μέλι καὶ φιλιά [...]. 

4, 251 
«Καὶ λογαριάζει, τὸ Πάσχα ποὺ μᾶς ἔρχεται, ἢ τὰ Χριστούγεννα “σὰ μπροστά” 
[προσεχώς], νὰ τὰ ἑορτάσῃ μαζὶ μὲ τὴν μητέρα του στὴν πατρίδα, ἂν δὲν προφτάσῃ 
νὰ φάῃ τὰ σῦκα, καὶ νὰ πατήσῃ τὰ σταφύλια εἰς τὸν τρύγον… κ᾿ ἔχει μεγάλην 
ἐπιθυμίαν νὰ φάγῃ τηγανίτες, ἀπὸ λάδι ― κορφὴ ἀγουρόλαδο, ὅταν θ᾿ ἀνοίξουν, μὲ 
καλό, τὰ λιοτριβειά…» 

4, 253 
Εἰς τὰς προθύμους φιλοφρονήσεις των δὲν εἶχεν ὄρεξιν ν᾿ ἀπαντήσῃ, συλλογισμένος 
ὁ παλιννοστήσας ναυτικός. 
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4, 254 
Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Ἀγάλλος εἶχε ψήσει τὸν πετεινόν, ὁ δὲ Σταμάτης ἔστρωσε καταγῆς 
ἓν χρωματιστὸν ὕφασμα, καὶ μ᾿ ἐκάλεσε νὰ συμμετάσχω τοῦ δείπνου. 

4, 256 
Δῶσε καὶ λίγη μυζήθρα τοῦ Μαραγκάκη, τοῦ νωματάρχη μας, ἐπειδὴ εἶναι καλὸς 
ἄνθρωπος καὶ μᾶς χρησιμεύει. 
Ὁ κόφινος περιεῖχε φιάλας μὲ γάλα, μυζήθρας καὶ τυρία, καὶ ἁλατισμένα καὶ 
νωπά. 

4, 257 
―Καὶ τὰ πράματα πῶς πᾶνε, κουμπάρα; 
―Ὄχι καλύτερα. Βοσκὴ ἔχουν πολλή, ὁ Θεὸς ἔβρεξε. Γάλατα καὶ τυριά, ἄλλο 
τίποτα. Ὅλα τὰ καλὰ τ᾿ Θεοῦ τά ᾽χουμε, κουμπάρα, δόξα σοι ὁ Θεός. Μοναχά… 
Αὐτὸ τὸ σκυλί, ὁ γαμπρός!… […] Ἕνδεκα χρόνια νὰ μπαίνῃ, νὰ βγαίνῃ […], νὰ 
ντιρλικώνῃ [φάει] ἕνα περίδρομο, νὰ μπεκρολογᾷ [...]. 

4, 258 
Ἡ Μπόζαινα ἔβγαλε τότε ἕνα-ἕνα ἀπὸ τὸ καλάθι τὰ γάλατα, τὶς μυζῆθρες καὶ τὰ 
τυριά, καὶ προσέφερεν ἐξ αὐτῶν πρῶτα εἰς τὴν πρόθυμον καὶ καλόκαρδην γραῖαν. 
― Νά πλιὸ θεια-Μάρκαινα, αὐτοδὰ γιὰ τὰ παιδιά, τ᾿ ἀγγονάκια σ᾿… Αὐτὸ γιὰ λόου 
σου. Τουτοδὰ ἂς τὸ πάῃ ὁ Μαρκάκης ὄμορφα ὄμορφα ἐδῶ δίπλα, στὸ ρηνοδικεῖο… 
ποὺ κάθεται ὁ ρηνοδίκης, ξέρει τὸ παιδί; 
― Μάλιστα, εἶναι μουστερής μας. Ἐδῶ τοῦ ψήνουμε τὰ γιουβέτσια του. Καὶ ψωμὶ 
ἀπὸ ἐμᾶς παίρνει. 
― Καὶ ὁ γραμματικός; 
― Καὶ αὐτὸς μουστερής μας. Ἀγαπᾷ πολὺ τὰ σπληνάντερα. Ἔχουμε καὶ καλὸ 
κρασί. 
― Καὶ αὐτό, ποιὸς θὰ τὸ πάῃ τοῦ νωματάρχη; 
―Ὁ νωματάρχης ἐδῶ τρώει, ἐδῶ πίνει. Καλύτερα νὰ μείνῃ ἡ μυζῆθρα ἐδῶ. Τί 
θέλει στὴν καζάρμα [στρατώνας]; 
―Ὅπως ξέρεις τουλόου σ᾿ γιὰ καλύτερα. 
Ὕστερον ἀπὸ μίαν ὥραν, ἀφοῦ ἐγέμισεν ἡ Γηρακὼ τὸ καλάθι της ἀπὸ μικρὰ ὀψώνια 
χρήσιμα εἰς τὸ βουνόν ―ὀρύζιον, καφέ, ζάχαριν― προσέτι δὲ τσίρους καὶ 
μπακαλιάρον, καθὼς ἡτοιμάζετο νὰ γυρίσῃ εἰς τὸ ἐξοχικὸν καλύβι της, ἐπέρασεν ἀπὸ 
ἕνα παράμερον μαγαζάκι […] κ᾿ ἐψώνισε κι ἀπ᾿ ἐκεῖ, διὰ τὸν τύπον, ὀλίγην ἀκόμη 
ζάχαριν καὶ ὀρύζιον. 

4, 259 
Ἡ αὐλὴ εἶχε μέγαν σωρὸν καυσοξύλων, ἐμαγείρευαν τὸ φαγί τους εἰς τὸ ὕπαιθρον. 
[…] Μοσκοβολᾶτε πάλι. Τί καλὸ φαῒ μαγειρεύει ἡ κολλήγισσα, νὰ μὲ κάμετε 
μουσαφίρη; 

4, 261 
Ἂς τοῦ κάμουν χουσμερὶ [είδος ποιμενικού εδέσματος] νὰ φάῃ… ἢ τυρόπιττες… ἢ 
ρυζόγαλο. 
―Ἀπ᾿ αὐτὰ θὰ εἶναι χορτᾶτος. 
― Τότε ἂς τοῦ μαγειρεύσουν μπακαλιάρο, ἢ ἂς τοῦ ψήσουν κεφαλόπουλα 
ἁρμυρά. 

4, 264 
―Ἐμένα μὲ τρώγουν ἄλλες ἔννοιες [...]! 

4, 268 
Ὁ Μαυρονούρης ἐμάσησε πνιγμένην βλασφημίαν. 

4, 270 
ἐμάσα τὰς συντόμους ἀποκρίσεις ποὺ ἔδιδεν εἰς τὸν Δήμαρχο  
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4, 271 
 Τότε στραφεῖσα πρὸς τοὺς ἀδελφούς της: 
― Τί κάθεσθε, παιδιά; Δὲ σφάζετε κανένα βιτούλι [κατσικάκι]; 
― Αὐτὸ εἶναι δουλειὰ ποὺ γίνεται, εἶπεν ὁ εἷς τῶν Πλιακαίων. Ἄργητα δὲν ἔχει. 
― Τώρα ψήνεται καὶ τὸ κοκορέτσι, πίσω ἀπ᾿ τὸ μαντρὶ ἐκεῖ, ἐβεβαίωσεν ὁ ἕτερος. 
―Ἀλήθεια; Μπράβο! 
― Μὰ πῶς; Μπορούσαμε νὰ μὴ φιλέψουμε τὸν κὺρ Δήμαρχο, τὸν κουμπάρο, στὰ 
τόσα χρόνια ποὺ μᾶς θυμήθηκε; Μά, ἂν εἶν᾿ ἔτσι, νὰ σφάξουμε κ᾿ ἕνα δεύτερο. 

4, 271 
Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ παπὰς ἐπέζευσεν ἐχαιρέτισε τὴν συνοδίαν, ἥτις τὸν ἐπροσηκώθη 
[σηκώνομαι τιμητικά μπροστά σε ανώτερο πρόσωπο] καθὸ ἐξερχόμενον ἀπὸ 
λειτουργίαν, κ᾿ ἔπιε μετὰ τῶν ἄλλων τὸ ρακί, τὸ ὁποῖον προσεφέρθη ἀπὸ τοὺς 
βοσκοὺς εἰς τοὺς ἐπισκέπτας. 

4, 272 
Ὁ εἷς τῶν δύο Πλιακαίων εἶχε φέρει ἤδη τὸ κοκορέτσι, τὸ ὁποῖον ἄχνιζε καὶ εἶχε 
θεσπεσίαν κνῖσαν. 

4, 277 
Εἶτα ὅλη ἡ συνοδία τὸ ἔστρωσεν ἔξω, εἰς τὴν σκιὰν δύο μεγάλων πλατάνων, σιμὰ εἰς 
τὴν βρυσούλαν, κ᾿ ἐπέπεσε μὲ ἀκράτητον πλέον πεῖναν εἰς τὰ δύο σφαχτά, τὰ 
ὁποῖα εἶχαν ψήσει οἱ παραγυιοί [...] στὶς σοῦβλες. 

4, 278 
― Νὰ μὲ συμπαθᾷς, κουμπάρε, εἶπεν ὁ γέρων, βλέπων ὅτι καὶ ἄλλοι ἐγέλασαν… θὰ 
πιῶ στὴν ὑγειά σου, τὸ διπλό. 
Ὁ μπαρμπα-Γιώργης ὕψωσε τὴν φλάσκαν, καὶ ἤρχισε νὰ προσφωνῇ: 
― Εὐλοητό, παπά! νὰ χαίρεσαι τὸ πετραχήλι σου! Τὴν εὐκή σου νά ᾽χῃ, τὸ νέο 
ἀνδρόγυνο. Στερεωμένοι! καλορρίζικοι! νὰ ζήσουν! μὲ γυιούς. Γειτόνισσα 
Πλιάκαινα, καὶ σὺ γρια-Πατσού! νὰ τοὺς χαίρεστε! μὲ ἀγγονάκια. Γειά μας! καλὴ 
γειά! διάφορο! καλὴ καρδιά! Χαρούμενοι! καὶ στὰ δικά σας, παιδιά! 
Κουμπαρόπουλο, παιδί μου, ποὺ τοὺς στεφάνωσες· ν ὰ ζήσῃς, νὰ λαδώσῃς, νὰ 
μυρώσῃς, ν᾿ ἁγιάσῃς! Καὶ πάλι νὰ τρέξῃς μὲ τὸ κλῆμα [να ξαναγίνεις κουμπάρος, να 
ξαναπαντρέψεις], κατὰ πῶς ἔτρεξες. Νὰ χαίρεστε! καλόκαρδοι! Κουμπάρε, κὺρ 
Δήμαρχε, στεριωμένος, καλορρίζικος, νὰ σὲ χαροῦμε! νὰ προκόψῃς, σιδεροκέφαλος! 
Κὺρ Νωματάρχη, νὰ χαίρεσαι τὸ σπαθί σου! Νὰ χαρῆτε, παιδιά, ἐβίβα ὅλοι, πέρα-
πέρα! Γριὰ Κυπαρισσού, νὰ χαίρεσαι τὸ γέρο σου (ἐννοοῦσε τὸν ἑαυτόν του). Ἐβίβα, 
Τέπερτε [«πέρα για πέρα», ευχετικό επιφώνημα στα συμπόσια]! 

4, 279 
― Καλημερούδια σου, εἶπε. Θέλεις καφέ; ρακί; 

4, 279 
Τὸ ἐξάγι [αλεστικό δικαίωμα του αλευρομύλου] θὰ μᾶς τὸ φέρῃ ἐδῶ, νὰ μᾶς ζυμώσῃ 
πίττα.  

4, 279 
Ὁ Πατσοστάθης, ὅπου εἶναι, τώρα-τώρα θὰ φανῇ, νὰ μᾶς φέρῃ καὶ χλωρὴ μυζήθρα. 
Δὲν τό ᾽χει γιὰ τίποτε νὰ θυσιάσῃ κ᾿ ἕνα κατσίκι πρὸς χάριν μας. Ἐλπίζω ὅτι θὰ 
γευθοῦμε θαυμάσιο κοκορέτσι. 

4, 280 
― Πιὲς τὸν καφέ σου, καὶ νὰ τραβήξῃς καὶ μιὰ τσιπουριὰ μὲ τὸ παγούρι [...]. Σ᾿ 
ἀρέσει τὸ μελόρρακο; 
― Δηλαδή, ρακὶ ἀπὸ μέλι; [...] 
― Προτιμῶ τὸ καθαυτό, τὸ σταφυλόρρακο. 
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4, 280,281 
― Μᾶς ἦρθε, εἶπεν, ἡ μυζήθρα, μυρωδάτη, ἀχνιστή. Τὴν ἔφερε πεσκέσι τὸ Ξενιώ, ἡ 
μικρὴ τσούπα [κορίτσι] τοῦ Πατσοστάθη. Ὕστερ᾿ ἀπὸ λίγο θά ᾽ρθῃ, λέει, ὁ ἀφέντης 
της ― δηλαδὴ ὁ πατέρας της, ἂν ἔχῃς ξεχάσει τὴν γλῶσσά μας, ἢ ἂν δὲν τὴν ἔμαθες 
ποτὲ καλά ― νὰ μᾶς φέρῃ, λέει, τὸ κοκορέτσι, ψημένο, ἕτοιμο. Ὅσον διὰ τὰ δύο 
μπούτια θὰ μᾶς τὰ φέρῃ, λέει, ὠμά, γιὰ νὰ τὰ ψήσουμε ἀργότερα ἐδῶ. […] Καὶ 
πάλι τὰ δύο μπούτια, ὁ ἴδιος ὁ Στάθης θὰ μᾶς τὰ ψήσῃ ἐδῶ, γιὰ νὰ ἔχουμε νὰ 
δειλινίσουμε. 

4, 281 
― Τὸ ἄλλο τὸ μισὸ κατσίκι, τὸ ἐκράτησε, λέει, γιὰ τὴ φαμίλια [οικογένεια] του, 
τὴν ὁποίαν τοῦ ἔδωκεν ὁ Θεὸς κι ὁ Δήμαρχος ― ἐπειδὴ θὰ μᾶς ἦτον πολὺ νὰ μᾶς τὸ 
ἔφερνε ὅλο, ἑπτὰ ὀκάδες πρᾶμα…Τώρα θὰ μᾶς ἔρθῃ κι ὁ Ἀγάλλος, νὰ μᾶς ζυμώσῃ 
τὴν πίττα. Σ᾿ ἀρέσει ἡ τυρόπιττα μὲ χλωρὸ τυρὶ καὶ μὲ δέκα αὐγά; 

4, 281 
― Δὲ μοῦ λές, Στάθη, εἶπεν ὁ Σταμάτης, ἀφοῦ ἐφάγαμεν τὸ κοκορέτσι, κ᾿ 
ἐδευτερώσαμεν κ᾿ ἐτρισσεύσαμεν τοὺς γύρους τοῦ παγουρίου εἰς τὸ μέσον τῆς 
συντροφιᾶς μας. 
Ὁ Ἀγάλλος πρὸ ὀλίγου εἶχεν ἔλθει ἀπὸ τὸν μύλον, καὶ ὁ Πατσοστάθης εἶχε φθάσει 
φέρων ἐντὸς τοῦ τορβᾶ τὸ ἥμισυ τοῦ ἐριφίου μετὰ τῆς κεφαλῆς.  

4, 283 
― Λοιπόν, δὲν μᾶς εἶπες, ἐπανέλαβεν ὁ Σταμάτης, ὣς πόσα ταξίδια ἔκαμες κατὰ τὴν 
Χαλκίδα, πόσες μυζῆθρες καὶ πόσα τυριὰ καὶ βούτυρα ἐκουβάλησες, κι ἂν εἶχες 
καὶ τίποτε σκουρολίρες [σκουριασμένη λίρα] παραχωμένες πουθενά… εἶχαν τύχη 
νὰ τὶς φάγουν οἱ Ἑβραιοποῦλες κ᾿ οἱ Χανούμισσες…  

4, 283 
Τοὺς [δασοφύλακες της Χαλκίδας] ἐφίλεψα μυζήθρα, καὶ μ᾿ ἄφησαν ἐλεύθερο. 

4, 285 
ἔλα νὰ πιῇς ἕνα τσίπουρο, νὰ πᾶνε τὰ φαρμάκια κάτω. 

4, 286-287 
ἀφοῦ εἶχε φάγει ἐλαιῶνας καὶ χωράφια 

4, 287 
Κοίταξ᾿ ἐδῶ, δάγκασε αὐτὸ τὸ χταπόδι!… Πλάκωσε ἐκείνη τὴν καβούρα μὲ τὴν 
κόφα ἐπίστομα, μὴ μᾶς φύγῃ! Καὶ τότε τί θὰ ψήσουμ᾿ ἐπάνω στὰ κάρβουνα! 
 

Οἱ Λίρες τοῦ Ζάχου 
4, 291 

Ἐνθυμούμην παιδιόθεν τὸν Ζάχον, τὸν θορυβοποιὸν καὶ οἰνοπότην καὶ καλόκαρδον. 
4, 291 

Ὁ ἀδελφός της παπα-Γεράσιμος, ἐγκαταβιώσας εἰς μονύδριον τοῦ τόπου μας, ἔφαγέ 
ποτε, καθὼς ἔχω ἀκούσει, σαράντα βότσια [το ξυλώδες στέλεχος του καρπού του 
καλαμποκιού μαζί με τους λοβούς] καλαμπόκια ὠμά, ἀγνοῶ ἂν κατόπιν στοιχήματος 
ἢ χωρὶς στοίχημα. 

4, 291 
«τὰ καλογηρικὰ γρόσια γίνονται φίδια καὶ σᾶς τρῶνε…» 

4, 292 
Ὁ μπαρμπα-Στάμος εἶχεν ἀνακαλύψει εἰς ἕνα γιαλόν […] 12 ὣς 15 βαρέλια χωμένα 
εἰς τὴν ἄμμον, γεμᾶτα ἐκλεκτὸν ἀγγλικὸν ρώμι, ἀναμειγνύον τὴν νύκτα τὸ ἄρωμά 
του μὲ τὸ ἰώδιον τοῦ γιαλοῦ. […] 
― Νὰ σ᾿ πῶ, νὰ σ᾿ πῶ, μπαρμπα-Στάμο, μποροῦμε νὰ δέσουμε μὲ τὸ σκοινί, τὸ 
σκοινὶ καμπόσα ρωμ… ρωμ… ρωμιοβάρελ᾿ ἀκόμα; 
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4, 293 
Ἐντὸς ὀλίγου χρόνου ο Χρῆστος ἔφαγε τὴν βρατσέραν, καὶ ὁ Ζάχος ἔφαγε τὴν 
μαγούναν [μαούνα, φορτηγίδα] ―ἴσως διότι ἐφοβήθησαν μὴ φαγωθοῦν ἀπ᾿ αὐτὰ τὰ 
δύο πράγματα [...] κ᾿ ἐπρόλαβαν νὰ τὰ φάγουν [...]. 

4, 294 
Εἶχεν ἀκουσθῆ ὅτι εἶχε φέρει λίρες ἀπὸ τὴν Ἀμερικήν, ὅπως καὶ δολλάρια, ὁ Ζάχος. 
Καὶ ἠκούετο τῷ ὄντι εἰς ὅλην τὴν ἀγοράν, καὶ δὲν ἐβράδυνε ν᾿ ἀκουσθῇ εἰς ὅλον τὸ 
χωρίον, ὁ μεταλλικὸς κρότος. Ὁ νέος ἔκαμε παρέαν μὲ μερικοὺς φίλους του, 
παλαιοὺς καὶ νέους ― καφεπώλας, κουρεῖς καὶ καπήλους. Ἔπαιρναν ὅλα τὰ 
μαγαζιὰ ἀράδα, διὰ νὰ μὴν ἀφήσουν κανένα παραπονεμένον ― τὰ δικά τους καὶ τὰ 
ξένα. Πιοτά, κρασιά, καφέδες, λεμονάδες· βιολιά, λαλούμενα  [όργανα]. Τέσσαρα 
πακέτα καπνὸν τὴν ἡμέραν, καὶ πολλοὺς ναργιλέδες, ὅλα ὁ Ζάχος. Οἱ δύο φοῦρνοι 
τῆς παραθαλασσίας ἀγορᾶς, ὁ τοῦ μπαρμπα-Μάρκου τοῦ Βούργαρη, καὶ τῆς 
Κουτσοστέργαινας, ἦσαν γεμᾶτοι ἀπὸ τὰ γιουβέτσια καὶ 〈τὰ〉 σπληνάντερα 
τοῦ Ζάχου καὶ τῆς παρέας του. 

4, 296 
ἐφαίνετο κάπως πιωμένος. 
 

Τὸ Μυρολόγι τῆς φώκιας 
4, 297 

ὁ χάρος ὁ ἀχόρταστος. 
4, 298 

θαλασσοφαγωμένου βράχου  
4, 300 

Κ᾿ ἡ φώκη, καθὼς εἶχεν ἔλθει ἔξω εἰς τὰ ρηχά, ηὗρε τὸ μικρὸν πνιγμένον σῶμα 
τῆς πτωχῆς Ἀκριβούλας, καὶ ἤρχισε νὰ τὸ περιτριγυρίζῃ καὶ νὰ τὸ μυρολογᾷ, πρὶν 
ἀρχίσῃ τὸ ἑσπερινὸν δεῖπνόν της. 
 

Τ᾿ Ἀστεράκι 
4, 305 

[...] εἶχεν ἀναμμένην φωτιάν, πρὸς τὴν δείλην θερινῆς ἡμέρας, διὰ νὰ μαγειρεύσῃ τὸ 
λιτὸν δεῖπνον διὰ τὸν πατέρα της [...] 

4, 306 
Ἡ Πούλια κάθε δειλινὸν ἐμαγείρευε τὸ φαγὶ ἐντὸς τοῦ στενοῦ, ὑπὸ τὰ σμίγοντα 
γεῖσα τῶν δύο γειτονικῶν πενιχρῶν οἰκίσκων. Ἔσκυφτεν εἰς τὸ πῦρ, ἐφύσα μὲ τὸ 
στόμα της [...] 

4, 307-08 
Ὁ Γιάννης τῆς Μιχάλαινας, σοβαρός, ἐκάθητο, ἔπινε κ᾿ ἐσιώπα. [...] 
―Ἀραδιάζεις ἕναν τροχό; [πίνεις ένα κρασί;] […] 
―Ἂς εἶναι, ἀραδιάζω, εἶπα. Ἔχετε πολὺ ἀραδιασμένο ἐσεῖς; 
―Ὄχι, λιγοστό, εἶπεν ὁ Κυριάκος. 
Ἡ φράσις εἶναι τῆς ἰδιαιτέρας συνθηματικῆς γλώσσης τῶν οἰκοδόμων, σημαίνει δὲ τὸ 
νὰ πίνῃ τις κρασί. Συνέκρουσα τὰ ποτήρια μαζί τους, κ᾿ ἔπια. 

4, 309 
Θ᾿ ἀραδιάσουμε ἕνα ἀκόμα; 
― Δὲν πίνω, τοῦ λέγω, καὶ σὺ νὰ μὴ πιῇς ἄλλο. 

4, 310 
Ἡ μικρὰ Γαρουφαλιά, ὁποὺ εἶχε χορτάσει τὰ παιγνίδια ὁλημέρα τὴν Κυριακήν, 
ἐπειδὴ δὲν εἶχε σχολεῖον, καὶ εἶχε φάγει πολλὰ κυδώνια τὰ ὁποῖα τὴν ἐφίλευσαν οἱ 
γειτόνισσες, ἐρρογχάλιζεν εἰς μίαν γωνίαν. 
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4, 310 
Εἰς τὴν ἑστίαν εἶχεν ἀνάψει ἡ Πούλια μικρὸν πῦρ [...] διὰ νὰ ζεστάνῃ τὸ φαγὶ τοῦ 
πατρός της, ὅ,τι εἶχε μείνει ἀπὸ τὸ μεσημβρινὸν γεῦμα.  
 

Ἡ Πιτρόπισσα 
4, 313 

ἐχώνετο εἰς τὸ παράμερον σπιτάκι τῆς μελλονύμφου, κ᾿ ἐκεῖ ἔτρωγε τὰ «κρυφὰ» 
λεγόμενα ―ὄχι τὰ ἐπίσημα― ζαχαροχαμαλιὰ [είδος αμυγδαλωτού γλυκίσματος] καὶ 
διάφορα ἄλλα, ὁποὺ ἐσυνηθίζοντο εἰς τοὺς γαμβρούς! 
 

Τὰ Δύο τέρατα 
4, 318 

Ἄλλοι πάλιν, ὅσοι εἶχαν φέρει μόνον πέντ᾿ ἕξ, ἢ ὀκτώ, ἢ δέκα, ἢ δώδεκα λίρας, καὶ 
τὰς εἶχαν φάγει, ἢ τὰς εἶχαν πίει ἐν τῷ μεταξύ, ἐμισθώθησαν ἀπὸ τὸ κόμμα […]. 

4, 318  
«Ὁ Γιάννης τοῦ Νικόλα δὲν ἔχει ἐπιρροή· τὸν φάγανε οἱ ψύλλοι, τὸν φάγαν κ᾿ οἱ 
κοριοί». 

4, 319 
οἱ ὑποψήφιοι ἐφίλευαν τοὺς ἐκλογεῖς καὶ καπνὸν καὶ ρακὶ καὶ γιουβέτσι [...]. 

4, 321 
Εἶναι πολὺ μουρλός, πίνει πολὺ καὶ τὸ ἔχει παρμένο παραπολὺ ἐπάνω του. 

4, 322 
Σήκω νὰ τρατάρῃς τὸν ἀνεψιό σου. 

4, 322 
τώρα μπουζουργιάσαμε [φάγαμε] ἀκόμα·  

4, 322 
Καὶ «τί εἶν᾿ ὁ κάβουρας, τί εἶν᾿ τὸ ζουμί του;» 
 
 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΝΗΣ_4, 325-τέλος 
 

Τῆς Δασκάλας τὰ μάγια  
4, 328 

τὸ χάσμα τῆς φαγωμένης ρινὸς τοῦ κρανίου 
 

Ἡ Πεποικιλμένη  
4, 333 

Ἐνύκτωσε, κ᾿ ἐκαθόμουν ἔξωθεν τοῦ μαγαζείου τοῦ ἀγαπητοῦ νεαροῦ φίλου μου, 
τοῦ Κωστῆ τοῦ Τσαμασφύρου, πολλὰ ρεμβάζων, καὶ οὐδὲν σκεπτόμενος. Ὁ 
Κωστάκης μοῦ ἔφερε ποτήριον ρακίου, νὰ μὲ κεράσῃ, καὶ μοῦ εἶπε: 

4, 334 
Μόλις αὐτὸς εἰσῆλθε, καὶ πάραυτα εἰσώρμησα μέχρι τοῦ κυλικείου, ὅπου 
ἀπέθετε τὸν δίσκον μὲ τὰ ποτά. 

4, 334-335 
Ἐλογάριαζα μιᾶς ὥρας ἀνήφορον ἕως τὸν Ἅγιον Ἠλίαν, μιᾶς ὥρας συνάντησιν καὶ 
διατριβὴν μετὰ προχείρου δείπνου εἰς τὴν τοποθεσίαν αὐτήν, καὶ τριῶν τετάρτων 
περίπου κατήφορον ἕως τὴν Παναγίαν. 

4, 336 
Ἐξεφόρτωσε τὸ ζεμπίλι μὲ τὰ τρόφιμα, καὶ τὴν φλάσκαν μὲ τὸ κρασί. Ἔβγαλεν 
ἀπὸ τὸ ζεμπίλι ἓν κηρίον σπαρματσέτο, ἔτριψε πυρεῖον καὶ τὸ ἤναψεν. Ἕως νὰ 
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καθίσωμεν πρὸς τὸ κατώφλιον τῆς μικρᾶς ἐκκλησίας, καὶ νὰ στρώσωμεν τὸ τραπέζι 
[…] πρὶν καθίσωμεν εἰς τὸ δεῖπνον […] ὁ Κωστὴς ἐξέχασε ποῦ εἶχε βάλει τὸ 
μαχαίρι, καθὼς τὸ εἶχε βγάλει ἀπὸ τὸ ζεμπίλι, διὰ νὰ κόψῃ ψωμί ― καὶ ψωμὶ δὲν 
ἔκοψε, ἀλλ᾿ ἐτρέξαμεν ἀποτόμως πρὸς ἀνεύρεσιν τοῦ Μπαλῆ. 

4, 337 
Ἐφάγομεν τὸ λιτὸν δεῖπνόν μας, ἐπίομεν, ἐδευτερώσαμεν, κ᾿ ἐτριτώσαμεν μὲ τὴν 
φλάσκαν. 

4, 340 
Ὅταν ἐξήλθομεν ἀπὸ τὴν λειτουργίαν, περὶ τὸ λυκαυγές, ὁ Ἡγούμενος μειδιῶν 
μᾶς προσέφερεν ἐπὶ τῆς πεζούλας ἔξω τοῦ ναοῦ, ὅπου ἐκαθίσαμεν, ροδάκινα καὶ 
ρακί, εὐλογίαν τοῦ Μοναστηρίου. Εἶχα ἀποποιηθῆ νὰ πίω καφέν, ὅταν μοῦ 
ἐπρόσφεραν αἱ γυναῖκες αἱ πανηγυρίστριαι, ἀλλ᾿ ὅταν ὁ Ἡγούμενος ἔστειλε τὸν 
πάτερ Παφνούτιον, πρῴην ὑπενωμοτάρχην, ὅστις εἶχε καλογηρέψει εἰς τὸ κελλί, 
καὶ μοῦ ἔφερε μεγάλην κούπαν καφέ, μοναστηριακὸν θαυμάσιον, δὲν ἠδυνήθην 
ν᾿ ἀρνηθῶ. 
 

Νεκρὸς ταξιδιώτης  
4, 342 

Καὶ τῆς βρύσης τὸ μάρμαρον, τὸν κρουνὸν καὶ τὴν λεκάνην, τὰ εἶχε φάγει τὸ νερόν 
[…]. 

4, 346 
καὶ τώρα μᾶς τὸν ἐκουβάλησες ἐδῶ διὰ νὰ βγῇς λάδι; […] Καθὼς ἐπνίγετο, 
παρεκάλεσε μόνον τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ νὰ τὸν ἀξιώσῃ νὰ ταφῇ εἰς τὸ χῶμα τῆς 
πατρίδος του, καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέψῃ νὰ τὸν φᾶν τὰ ψάρια. 
 

Ὁ Ἀνάκατος  
4, 349 

Κατὰ πᾶσαν Κυριακὴν ἔσμιγαν πάντοτε ὁ καπετὰν Πέρρος τῆς Κωσταντοῦς κι ὁ 
Μῆτρος ὁ Σπανός. Τρίτος ἤρχετο συχνά, καὶ τοὺς ἔκαμνε συντροφιὰν ὁ γερο-
Μπουλατζάνας. Ἐνταμώνοντο συνήθως στὴν ταβέρναν τοῦ Σμυρνιοῦ τοῦ 
Κορδωμένου, ὅπου ἤρχιζαν τὰς συνήθεις σπονδάς, εὐθὺς μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς 
λειτουργίας. Κατόπιν ἐσυνέχιζαν τὰς διαχύσεις εἰς τὸ διπλανὸν μαγαζὶ τοῦ Ἀλέξη 
τοῦ Κρητικοῦ, ἀκολούθως στοῦ Νικολοῦ τοῦ Κουρκούμπα. Τέλος, ὀλίγον πρὸ 
μεσημβρίας ἐπέστρεφαν πάλιν εἰς τοῦ Σμυρνιοῦ, διὰ νὰ τελειώσουν ὁπόθεν 
ἤρχισαν. 

4, 350 
Μὲ δύο ἀστακοουράς, καὶ μὲ μίαν δαμετζάναν μοσχάτου, τὸ ζήτημα θὰ ἠδύνατο 
νὰ λυθῇ εὐνοϊκῶς εἰς τὴν ἕδραν τῆς ἐπισκοπῆς […]. 

4, 350-351 
Πλὴν ἀπεῖχε πολὺ ἡ πρωτεύουσα τοῦ νομοῦ, καὶ τὰ συμπεθερικὰ ἦσαν ἕτοιμα, ὁ 
μπακλαβὰς εἶχε ψηθῆ, καὶ ἡ νύμφη ἦτον στολισμένη, ὁ ἐφημέριος λοιπὸν 
χαριζόμενος, ἢ πιεσθείς, δὲν ἤνοιξεν ὅλως τὸ δεύτερον ἔγγραφον, καὶ προέβη 
τολμηρῶς εἰς τὴν τελετὴν τοῦ γάμου. 

4, 352 
Ἀφοῦ ἔφερναν τὴν συνήθη βόλταν εἰς τ᾿ ἄλλα καπηλεῖα, ἐπέστρεφον τελειωτικῶς 
εἰς τοῦ Σμυρνιοῦ, διὰ νὰ ἐπισφραγίσουν τὰς ρευστὰς θυσίας· […] ἐπειδὴ καὶ τοῦ 
Σπανοῦ ἄναβε τὸ αἷμά του μὲ τὸ ρευστὸν πῦρ, τὸ ὁποῖον ἀφθόνως ἔπινεν […]. 
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Τὸ Γράμμα στὴν Ἀμερική  
4, 355 

Πᾶσαν φορὰν ὅταν ἔφθανα στὴν πατρίδα μου, ἀνὰ πᾶν τρίτον ἢ τέταρτον ἔτος, μὲ 
συνήντα καὶ μοῦ προσέφερε γενναίως τὰ ξένια ὁ Μπεφάνης ὁ Γιαλένιος. Ὄχι ὅμως 
γενναιότερον ἀπὸ ἕνα δεύτερον θεῖόν μου, τὸν καπετὰν Γεωργὸν τὸν Ἀγαγᾶν, ὅστις 
ἐθυσίασέ ποτε ὁλόκληρον χῆνα καὶ ἤνοιξε μέγα βυτίον ροδίτου οἴνου, 
κεφαλοκρούστου, πρὸς τιμήν μου. 

4, 356 
ἐκάθητο ἐν ἡσυχίᾳ διὰ νὰ χωνέψῃ, ἐπειδὴ ἦτον «ἀποκαής» [μέθυσος· εκείνος που 
με την παραμικρή αφορμή εύκολα οργίζεται, επειδή πιο πριν είχε οργισθεί] […]. 
 

Ἔρημο μνῆμα  
4, 363 

ὅταν ἐκάθισαν εἰς τὸ δεῖπνον. Ὁ γερο-Πέτρος συμμετέσχε τοῦ δείπνου […] Πῶς 
μία οἰκοδέσποινα εἶχε φιλοξενήσει τὸ πάλαι ἕνα ὅσιον ἀββᾶν, ἐν τῷ μεταξὺ δέ, 
ἐνῷ αὐτὴ τὸν ὑπηρέτει εἰς τὴν τράπεζαν, τὸ παιδίον της εἶχε πέσει εἰς τὸ φρέαρ τῆς 
αὐλῆς […] κατέπιε τὸν πόνον της 
 

Ὁ Ἀντίκτυπος τοῦ νοῦ  
4, 367 

Στοῦ Καρμάνη τὸ καπηλεῖον, ὅπου ἐγίνοντο ἄφθονοι σπονδαὶ εἰς τὸν Διόνυσον, 
ἐσύχναζον καί τινες Ἰταλοὶ σιμὰ εἰς τοὺς δικούς μας, μὲ τοὺς ὁποίους εἶχαν φιλικὰς 
σχέσεις. […] 
Τρεῖς ἄνθρωποι, τρία θρησκεύματα, τρεῖς φυλαί. Ὡς κοινὸν γνώρισμα εἶχον 
μεγάλην κλίσιν εἰς τὰ γιουβέτσια, τὰ ὁποῖα παρήγγελλον εἰς ὅλους τοὺς 
γειτονικοὺς φούρνους, μὲ μακαρόνια πολὺ χονδρά, ραβδωτά, τὰ ὁποῖα τινὲς 
ὀνομάζουν, δὲν ἠξεύρω διατί, σέλινα. Ὁ Ἀντώνιος Ἀλμπέργος, πρὶν ἀκόμη ὁ 
Σάββας ἀρχίσῃ νὰ μεταβιβάζῃ εἰς τὰ πιάτα, προήρπαζε, κατὰ τὸ ρῆμα τοῦ 
Σαμοσατέως, ὄχι ὀλίγα ζεστὰ καυτὰ μὲ τὰ δάκτυλα. 
Ἐπερίσσευεν ὅμως πάντοτε μεζὲς καὶ δι᾿ ἄλλους Ἰταλούς, ὅσοι ἤρχοντο κατόπιν·  

4, 368 
― Ντούγκουε, ἀμίκο [λοιπόν φίλε]… τρατάρεις σήμερα; Δὲν ἔχεις τ᾿ ὄνομά σου; 
Τοῦτο ἐπειδὴ ἦτον ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Σάββα. 

4, 369 
Κατὰ τὰς ὥρας τῶν ρεμβασμῶν, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐποτίζετο «οἶνον κατανύξεως», 
ὅπως λέγει ὁ Ψαλμός, κ᾿ ἐκάθητο μόνος παρὰ τὴν γωνίαν, πολλάκις ἤρχιζε νὰ 
ὑποψάλλῃ καθ᾿ ἑαυτόν […]. Ἔτρωγε κ᾿ ἔπινεν, ὄχι μὲ ἀπληστίαν, ἀλλὰ μὲ ἄκραν 
κοσμιότητα καὶ ταπείνωσιν, μετὰ Ἰταλῶν καὶ Ἑλλήνων. 
Δὲν ἠρώτα ἂν τὸ κρέας ἦτον τροφὰς [βρώμικο, ακάθαρτο] ἢ κασέρ [κρέας που 
επιτρέπεται να φάνε οι Εβραίοι], ἂν τὸ ρετσινᾶτο ἦτον ἢ ὂχι διυλισμένον. Δὲν τὸν 
ἔμελεν ἂν ὁ χαχάμης [τίτλος του θρησκευτικού αρχηγού των Ισπανοεβραίων της 
Ανατολής] εἶχεν ἐπιθεωρήσει τὰ κρέατα, ἢ ἂν ταῦτα ἦσαν ἀπὸ τὰ πρόσθια ἢ τὰ 
ὀπίσθια τοῦ προβάτου. Ἐνίοτε ἐγεύετο καὶ χοιρινά. 

4, 370 
Ἀπὸ τὸ ἔργον τοῦ κατ᾿ οἴκους νοσοκόμου ἔπαιρνε λεφτά, τὰ ὁποῖα ἤθελε νὰ χαρῇ 
ὕστερον ἐν ἀνέσει καὶ ρᾳστώνῃ τρώγων γιουβέτσια, καὶ «πίνων  οἶνον 
κατανύξεως». Μόνος ὁ Ἀντώνιος Ἀλμπέργος ὁ Κατανέζος […] ἐφαίνετο νὰ τρέφῃ 
ἀληθῆ στοργὴν πρὸς τὸν Σαββατῖνον. Μαζὺ ἔτρωγαν ὅλα τὰ γιουβέτσια, μὲ τὰ 
μακαρόνια τὰ χονδρὰ καὶ ραβδωτά, καὶ ὁ Παπαδιονύσης τρίτος. 

4, 371 
μὰ κουέλλι Ἑμπρέι, νὸν σὶ μάντζα [αυτοί οι Εβραίοι δεν τρώγονται]! 
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4, 372 
Εἶχε χαλάσει ἡ καρδιά του, καὶ πολὺς παρῆλθε χρόνος ἑωσότου ἀρχίσῃ πάλιν νὰ τὸν 
χωνεύῃ. […] Καμμίαν ἐκ τῶν φυλῶν τούτων δὲν ἐχώνευεν. 

4, 374 
Διωγμένος ἀπὸ τὸ σπίτι πρὸ πολλοῦ ἦτον ὁ μπαρμπα-Πούπης. Τοῦ ἔδιδον κατὰ μῆνα 
κάτι τι οἱ οἰκεῖοί του, ἀλλὰ δὲν τὸν ἔφθανε διὰ νὰ ζῇ, ἐνίοτε τοῦ ἔστελλον ὅ,τι 
ἐπερίσσευεν ἐκ τοῦ φαγητοῦ τῆς χθές, κρέατα βοδινά, ψητὰ τοῦ φούρνου, κρύα 
βραστά, καὶ τὰ τοιαῦτα. 

4, 374-375 
Ὁ Σαλβατῶρος ἐφρόντιζε νὰ τὰ πωλῇ κ᾿ ἔφερεν εἰς τὸν μπαρμπα-Πούπην τὰ 
χρήματα, τὰ ὁποῖα ἐξεκοκκάλιαζαν καθήμενοι τὸ βράδυ εἰς τὸ καπηλεῖον τοῦ 
Καρμάνη, καὶ κουτσοπίνοντες, λίαν εὐαρέστως. Ὁ μπάρμπα-Πούπης ἦτον πλήρης 
εὐτραπελίας γεροντικῆς. Τὸ ρετσινᾶτο κρασὶ τὸ ὠνόμαζε «σαμπάνια». Εἰς τὸ παιδὶ 
τοῦ καπηλείου ἔλεγε: 
― Μωρὲ παιδί, φέρε μας δυὸ σαμπάνιες!… Νὰ μπῇς μέσα στὸ βαρέλι, νὰ μᾶς τὸ 
διαλέξῃς!… 
Μαζὺ ἔτρωγαν, μαζὺ ἔπιναν, μὲ τὸν Σάλβον. 

4, 375 
Αἴφνης ἕνα πρωί, κατὰ Μάρτιον μῆνα, ἐνῷ ἐπλησίαζε τὸ Πάσχα, ἔρχεται ἀπὸ τὴν 
Κέρκυραν εἴδησις […] ὅτι οἱ ἐκεῖ Ἑβραῖοι ἥρπασαν μικρὰν κορασίδα χριστιανήν, καὶ 
τὴν ἔσφαξαν· τῆς ἔπιαν τὸ αἷμα!…[…] Μωρέ, αὐτὸ τὸ σκυλί, πόσα δὲ μοῦ εἶχε 
φάγῃ, καὶ πῶς μοῦ μπερδεύει τσοὺ λογαριασμούς; 

4, 376 
― Αὐτοὶ μᾶς τρώγουν τοὺς κόπους μας, καὶ μᾶς πίνουν τὸ αἷμα… […] Τὴν 
ἑπομένην […] εὑρέθη ὅτι ὅλον τὸ αἷμά της εἶχε ροφηθῆ δι᾿ ἀλλοκότου μεθόδου 
[…]. […] Ὕστερον ἤρχισαν ν᾿ ἀναγράφωνται συγκεχυμένα καὶ ἀντιφατικὰ 
πράγματα…[…] ὅτι ὁ θάνατός της δὲν προῆλθεν ἐκ σφαγῆς, οὔτε εἶχεν ἐκμυζηθῆ τὸ 
αἷμα της… 
 

Δημαρχίνα νύφη  
4, 382 

ἔτρωγε τὸ πικρὸν δεῖπνόν της ἐν συντριβῇ 
4, 383 

καὶ προσέλθωσιν εἰς τὴν γλυκεῖαν Ἑλλάδα τὴν μητέρα των. […] ἀφοῦ εἶχε σηκωθῆ 
ἀπὸ τὸ πικραμένον δεῖπνόν της ἡ καπετάνισσα […] νὰ πάρῃ τὴ Γκότσαινα νὰ τῆς 
κάμῃ τὰ μάγια μὲς στὸ αὐγό 

4, 385-386  
Ἑωρτάσθησαν μετ᾿ ἐνθουσιασμοῦ τὰ ἐπινίκια. Χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις μετ᾿ 
ἀφθόνων σπονδῶν ἐπέπεσεν εἰς τὴν ἀγοράν, εἰς τ᾿ Ἁλώνια καὶ τὰ Λιβάδια, ὅπου 
ἕως τότε ἔβοσκον ἡσύχως τόσα ἄκακα κτήνη. […] Γυναῖκες ἐχρεμέτισαν ἀπὸ τὴν 
μέθην των […]. 
 

Τραγούδια τοῦ Θεοῦ 
4, 389 

Μὲ εἶχε καλέσει ὁ γενναῖος φίλος μου, ὁ κὺρ Στέφανος Μ., εἰς τὴν οἰκίαν του τὴν 
ἡμέραν τοῦ Πάσχα, διὰ νὰ συμφάγωμεν τὴν ὥραν τοῦ προγεύματος περὶ τὰς 
δέκα, ἀπὸ συγκατάβασιν καὶ εὐσπλαγχνίαν, διὰ νὰ κάμω κ᾿ ἐγὼ μετὰ τόσα 
χρόνια Πάσχα οἰκιακόν, ἔρημος καὶ ξένος στὰ ξένα. 

4, 390 
ἡ Ρηνούλα εἶχε γοητείαν καὶ ὄμμα ἐπιβάλλον διὰ ν᾿ ἀνατρέφῃ παιδία […] Ὅταν 
ἀπεφάγαμεν, κ᾿ ἐσυγκρούσαμεν τὰ κόκκιν᾿ αὐγά, κ᾿ εἴχαμεν κενώσει τὰ τρία 
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τέταρτα τῆς χιλιάρικης ―ἦτο ὡραῖον ρετσινᾶτο, ὅλον ἄρωμα καὶ πτῆσις καὶ 
ἀφρός― […]. 

4, 391 
Αὐτὰ εἶναι σὰν γλυκὰ-γλυκὰ τραγουδάκια. 

4, 394 
«Τῶν τοῦ κόσμου ἡδέων ἀναρπασθὲν ἄγευστον» […] ἔνθα τὸ ὕδωρ ἐστὶ τὸ ζῶν 
 

Τ’ Ἀγγέλιασμα  
4, 396 

Νὰ φᾷς τὰ λιακά σου [τα σπλάγχνα], γιατὶ δὲν ἀφήνεις διαβάτη ποὺ νὰ μὴν τὸν 
δαγκάσῃς. 

4, 397-398  
Ἐδούλευε διὰ πέντε ἀνθρώπους, κ᾿ ἔτρωγε κ᾿ ἔπινε δι᾿ ἄλλους τόσους. Εἶχεν 
ἀρρωστήσει σ᾿ ἕνα ταξίδι πρὸ δύο ἐτῶν καὶ πλέον, κ᾿ οἱ ἰατροὶ τῆς Σμύρνης, εἶτα 
κ᾿ οἱ καθηγηταὶ τῶν Ἀθηνῶν, τῷ εἶχον ἐπιβάλει δίαιταν. Ἴσως εἶχε ψαμμίασιν, ἢ 
μᾶλλον διαβήτην ἐπιπλεγμένον μὲ ἆσθμα. Πῶς νὰ τρέφεται αὐτὸς μὲ γάλα, καὶ νὰ 
πίνῃ πτισάνην, ἢ ὀλίγον χλιαρὸν νερόν; Αὐτὸς ἔβλεπε τὸ μπαρμπουνοκέφαλον, 
καὶ τοῦ ἤρχετο νὰ τὸ ἁρπάξῃ ἀπὸ τὴν χεῖρα τοῦ ναύτου, ἢ τοῦ ὁμοτραπέζου του. 
Ὀρφούς, συναγρίδας, ὀστρείδια, καλόγνωμες, ἀστακοὺς καὶ χέλια, πῶς νὰ τὰ 
ξεχάσῃ; Πῶς νὰ μὴ τρώγῃ κοκορέτσι, κεφτέδες, σπληνάντερο, ἢ ροσμπὶφ μὲ 
μακαρονάδα; Εἶναι ζωὴ αὐτή; Ἢ πῶς νὰ μὴν πίνῃ τὸ θαυμάσιον μπροῦσκο 
μαῦρον τοῦ τόπου ἢ καὶ τὸ μοσχᾶτο καὶ τὸν ροδίτην, καὶ νὰ στερηθῇ ἀκόμη καὶ 
τὸ τσίπουρο; Εἶναι ζωὴ αὐτή; 

4, 398 
― Γιὰ νὰ βροῦν τὰ κουτσουβέλια νὰ τρῶνε, ἂν μοῦ συμβῇ τίποτε […]. 

4, 398-397 
Εἶτα, ὅταν ἦλθεν εἰς τὴν πατρίδα, ἔτρωγε γαλατερὰ κ᾿ ἔπινε δι᾿ ἀναψυκτικὸν 
βυσσινάδα, κατὰ συγκατάβασιν, δι᾿ ὅλου τοῦ θέρους. Ὄχι ἅπαξ παρέβαινε τὸν 
αὐστηρὸν ἰατρικὸν κανόνα. Κατεβρόχθιζε μπριζόλαν, ψητὸν τῆς σούβλας, ἐκεῖνο 
ποὺ τρελαίνει τοὺς Φράγκους, «ροτὶ ἀλὰ παλληκάρ» [=ψητό της σούβλας, 
οβελίας], κ᾿ εἶναι ἡ ἀπόλαυσις καὶ τὸ καύχημα ὅλων τῶν Ἑλλήνων, γενικὴ 
πανήγυρις καὶ ἄνοιξις καὶ Πρωτομαγιά. Ἀλλ᾿ εὐθὺς ὕστερον […] ἠναγκάζετο νὰ 
γίνῃ πάλιν γαλακτοφάγος […]. 

4, 400 
Εἶτα ἡ συντροφιά, ἂς εἶχε γλιστρήσει καὶ τρὶς καὶ τετράκις, μὲ γέλια κ᾿ εὐθυμίαν, θὰ 
ἐστρώνετο ὑπὸ τὰ πλατάνια, σιμὰ στὴν βρύσιν ὅπου ὁ Χρῆστος ὁ Καλογιάννης θὰ 
ἐλιάνιζε τὸ κοκορέτσι, κι ὁ Φραγκούλης τοῦ Πάνου θὰ ἐσούβλιζε τὸ μπούτι, κ᾿ ἡ 
Κρατήρα ἡ Σκαρλάταινα θὰ ἔφερνε ζεστὰ ἀχνιστὰ τὰ τυροπ᾿τάρια, μὲ χλωρὸν 
τυρί, καὶ μὲ δωδεκάδα αὐγῶν κατεσκευασμένα, καὶ ψημένα στὸν φοῦρνον τοῦ 
καλυβιοῦ της, ἀντικρὺ στὴν ράχιν τοῦ βουνοῦ. Ἀλλὰ ποῦ τώρα σπληνάντερο καὶ 
κοκορέτσι, καὶ ποῦ τὰ τυροπ᾿τάρια; 

4, 401 
ὥστε δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος στὸν κόσμον ποὺ νὰ μὴν πονέσῃ καὶ νὰ μὴν πικρανθῇ, 
εἴτε ἀπ᾿ τὴν καρδιὰ εἴτε ἀπ᾿ τὸ κεφάλι. […]. Κι ὁ Δαυῒδ λέει: «ποτήριον ἐν χειρὶ 
Κυρίου οἴνου ἀκράτου… πίονται πάντες οἱ ἀμαρτωλοὶ τῆς γῆς». Ὅθεν δὲν μπορεῖ 
νὰ γλυτώσῃ ὁ ἀμαρτωλὸς νὰ μὴ πιῇ ἀπ᾿ τὸ κατακάθι τοῦ ποτηρίου τῆς ὀργῆς τοῦ 
Θεοῦ. 

4, 402 
― Κ᾿ ἔπειτα, νὰ σοῦ πῶ […] τί ἀναχορταγιὰ μᾶς ἐκυρίεψε ὅλους, εἰς αὐτοὺς τοὺς 
ἐσχάτους χρόνους; […] Ἀφοῦ δὲν ὑπάρχουν καρβέλια, πῶς θ᾿ ἀγοράσουμε ψωμιά; 
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Ἀφοῦ δὲν χορταίνομεν ἀπ᾿ τὸν κόπον καὶ τὸν ἱδρῶτα τοῦ προσώπου μας, πῶς θὰ 
χορτάσωμε ἀπ᾿ τὴν ἀδικία καὶ πλεονεξία; 
 

Οἱ Κανταραῖοι  
4, 407  

ἐὰν δὲν τοὺς εἶχε δώσει ὁ Θεὸς κακὴν μανίαν καὶ λύσσαν νὰ τρώγωνται μεταξύ 
των. 

4, 408 
Ἐτρώγοντο μεταξύ των ἐπὶ ἥμισυν αἰῶνα κατὰ γράμμα· 

4, 409 
Εἰς τοὺς ἁλιεῖς διηγήθη ὁ Γιάννης ὅταν ἀνεψύχθη, καὶ συνῆλθεν ἐκ τῆς λιποθυμίας 
―πρῶτον μὲ τὸ ρακί, εἶτα μὲ μικρὰν τροφὴν καὶ ὀλίγον οἶνον― ὅτι ἦτο ἄνθρωπος 
ἄτυχος […]. 

4, 410 
ἐδούλευε διὰ τρεῖς, ἔτρωγε μόνον δι᾿ ἐνάμισυ, καὶ ἦτο πολὺ προκομμένος. 
 

Τὸ Χατζόπουλο  
4, 412 

Καὶ τοῦ πουλιοῦ τὸ γάλα θὰ τ᾿ φέρω. 
4, 414 

Κ᾿ ἔφαγε τὸ βρέφος τὴν πρωτογαλιὰ τῆς μητρός του, διότι ἦτο στερρὰ ἀνάγκη νὰ 
τὴν φάῃ, διότι δὲν ἐπετρέπετο νὰ καλέσουν ἄλλην, ἔστω καὶ μητέρα θηλάζουσαν, 
ἐκεῖ. […] Τὰ κανδήλια τοῦ ἐρημικοῦ ἐκκλησιδίου ἔφεγγαν γλυκὰ διὰ τοῦ φεγγίτου. 

4, 415-416 
ὅπου ὅλαι αἱ καλαὶ γειτόνισσαι, πτωχαὶ καὶ ταπειναί, ὅσας δὲν ἔπαυε ποτὲ νὰ ἐλεῇ καὶ 
νὰ φιλεύῃ ἡ Χατζίνα […] Ἡ Χατζίνα τὰς ἀπεχαιρέτησε πρὸς ὥραν, ἀφοῦ τὰς 
ἐφίλευσε διπλᾶ καὶ τριπλᾶ, αὐτὰς καὶ τὰ μικρὰ τέκνα των 

4, 417 
Ἂς τὰ ἐθήλαζεν ἡ Δεσποινοὺ καὶ τὰ δύο μαζί […]. Θὰ ἦσαν ἀδέλφια ἄλλως, ἀφοῦ 
θὰ ἐτρέφοντο μὲ τὸ ἴδιον γάλα. 

4, 418 
Βύζαξε τὸ κορίτσι σύ. […] 
Τὸ νήπιον ἐγαλουχήθη, ἀνετράφη, ἐμεγάλωσε. Τὸ ἔτρεφε συνήθως, εἰς τὸ 
φανερόν, ἡ Δεσποινού. […] Κ᾿ ἐθήλαζε κρυφά, μὲ λαχτάραν, τὸ βρέφος. 

4, 419 
Νὰ σχισθῇ ἡ γῆ καὶ νὰ τοὺς καταπίῃ […]. 
 

Μεγαλείων ὀψώνια  
4, 422 

Ὁ γερο-Σκαρτσόπουλος δὲν ἐχώνευε τοὺς πλουσίους […]. Θέλων νὰ κάμῃ 
ἐπίδειξιν, ὅτι ἐχώνευε πολὺ κρασί, ἐνῷ ἐκεῖνοι συνήθως ἐφείδοντο νὰ πιοῦν, 
πόσον μᾶλλον νὰ κεράσουν ἄνθρωπον, ἐγέμιζε τὸ ποτήριον νερόν, ἔρριπτε μέσα 
ὀλίγον ἀφέψημα φασκομηλιᾶς, ὥστε σιμὰ εἰς τὸ ὑποσκότεινον κυλικεῖον καὶ τὴν 
ἑστίαν τοῦ καφενείου προσελάμβανεν ἀκριβῶς τὸ χρῶμα τοῦ ρετσινάτου. 
Ἐστρέφετο πρὸς τὴν γερουσίαν, τὴν ἑδρεύουσαν συνήθως περὶ τὰ ἄκρα 
τραπέζια, σιμὰ εἰς τὴν ἔξοδον, κ᾿ ἔκραζεν· «Ἐβίβα σας!» καὶ τὸ ἔπινεν ἀπνευστί. 
Μετὰ δέκα λεπτὰ ἄλλο ποτήρι, μετὰ ἓν τέταρτον ἄλλο, καὶ πάλιν ἄλλο. Οἱ καλοὶ 
γέροντες ἠπόρουν πῶς αὐτὸς ὁ Σκαρτσόπουλος ἦτον ἱκανὸς νὰ πίνῃ καὶ νὰ 
χωνεύῃ εἰς μίαν ὥραν μίαν κ᾿ ἑκατὸ ρετσινᾶτο, χωρὶς νὰ φαίνεται ὅτι τὸν ἐζάλιζέ 
ποτε. Ἐκεῖ ἐσύχναζε κι ὁ γερο-Σ*** ὅστις πολλάκις παρίστατο, ἰδίως τὸ 
Δωδεκαήμερον καὶ τὰς ἡμέρας τοῦ Τριῳδίου, εἰς ἀγῶνας χαρτοπαικτικοὺς καὶ 
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ζαχαροπλαστικούς, ὅπου ἔπαιζαν δύο «τρίγωνα» ἢ «γαλατομπούρεκο» οἱ 
γαστρονόμοι. Ἔβλεπεν ἀπλήστως, παρηκολούθει τὴν «πρέφα», ἢ τὸ «κιάμο», 
εἶτα ἐκοίταζε λείχων τὰ χείλη του, τοὺς τρώγοντας τὸ γλύκυσμα. Ἀλλὰ δὲν 
ἀπεφάσισε ποτέ του νὰ θυσιάσῃ 25 ἢ 30 λεπτὰ διὰ νὰ φάγῃ ἕνα μπακλαβὰν ἢ 
τρίγωνον. Ἀποροῦσε μάλιστα πῶς ὑπῆρχον ἄνθρωποι, ὁποὺ νὰ μὴ λυποῦνται τὰ 
λεπτὰ διὰ νὰ εὐχαριστήσουν «τὴν κοιλιά τους». 

4, 423 
Διηγεῖτο πῶς συνέβη ποτὲ νὰ δανείσῃ τὸν Κλωνάρην δέκα τάλληρα τὰ μεσάνυχτα 
εἰς ἀριστοκρατικὴν οἰκίαν ἐπάνω στὸν τζόγον. Ὁ γερο-Περιζίνης ὁ μουσικός […] 
Τὸν ἐκέρνα καφὲν καὶ κονιάκ […]. Διηγεῖτο πῶς […] ὅταν ἀπέθανεν ἡ μάννα του 
―ἥτις εἶχε ζητήσει εἰς τὰ λοίσθιά της ζουμὶ ἀπὸ σταφύλι κ᾿ ἕνα ψίχουρο (τοῦτο 
δὲ ἐσήμαινε συμβολικῶς τὴν Μετάληψιν) […]― ὅταν λοιπὸν ἔμεινε τὸ παιδίον 
ὀρφανὸν κ᾿ ἔρημον εἰς τὸν κόσμον, ἐμαστίζετο ἐπὶ μῆνας ἀπὸ πυρετούς, κ᾿ ἦτο 
κατάχλωμος, καὶ «τὰ κόλλυβα στὸ ζωνάρι». Ἐκεῖ μίαν ἡμέραν, εἰς τὴν πλατεῖαν 
τοῦ Ἄργους, ὅπου ἔψηναν τὶς γουρουνοποῦλες, ἐπῆγε κ᾿ ἐκάθισεν ὥραν πολλὴν 
κοιτάζων ἀπλήστως τὰς σούβλας μὲ τὰ ροδίζοντα ἀχνιστὰ γουρουνόπουλα, καὶ 
δεν ἤθελε νὰ ξεκολλήσῃ ἀπεκεῖ, ἂν καὶ τὸν εἶχαν διώξει ἐπανειλημμένως. Τότε 
εἷς ὁπωσοῦν εὐσπλαγχνικὸς ἄνθρωπος τοῦ ἔδωκε μίαν φέταν ψωμί, κ᾿ ἕνα 
κομμάτι ἀπὸ τὸ ψητὸν χοιρίδιον. Ὁ Σκαρτσόπουλος τὸ ἔφαγεν ἀπλήστως, 
ἰατρεύθη, καὶ δὲν τοῦ ἦλθε πλέον πυρετὸς εἰς τὴν ζωήν του. 

4, 424 
Ὁ γερο-Σκαρτσόπουλος ἦτο ζαλισμένος τὴν ἑσπέραν ἐκείνην τοῦ Σαββάτου ἀπὸ 
σπονδὰς μὲ χωρικοὺς γέροντας φίλους του ἀρτίως ἐλθόντας ἐκ τῶν ἀγρῶν, ὁποὺ 
ἤθελον ν᾿ ἀναψυχθοῦν μὲ τὰ προεόρτια τῆς Κυριακῆς. Εἶτα ὕψωσε τυχαίως τὸ 
βλέμμα πρὸς ἓν ἀραφάκι τῆς ἑστίας, εἶδεν ἐκεῖ μίαν φιαλίδα περιέχουσαν κάτι 
λευκάζον, τὴν ἔλαβε, καὶ τὴν ἐνεχείρισεν εἰς τὸν ζητοῦντα. Ἡ οἰκογένεια ἔδωκεν εἰς 
τὴν πάσχουσαν τὴν δόσιν ὁποὺ τῆς εἶχεν εἰπεῖ ὁ ἰατρός. Μετὰ ὀκτὼ ὥρας ἡ κόρη, 
κατόπιν βαθέος ληθάργου, ἀπέθανεν. Ἡ μικρὰ φιάλη περιεῖχεν ὄπιον. 

4, 425 
Ὅταν ἔκλαιον τὰ δύο παιδιά της τὰ μικρά, καθ᾿ ὃν χρόνον εἶχεν ἀπογεννήσει 
τέλος, καὶ τῆς ἐζήτουν φροῦτο ἢ γλύκυσμα, αὐτή, ὅταν εἶχε νυκτώσει πρὸ μικροῦ, 
ἐφώναζε πρὸς τὴν γειτόνισσαν τὴν πλαϊνήν της, καὶ τὴν ἄλλην τὴν ἀντικρινήν: 
―Ἐγὼ ἔχω ρόιδα, κυδώνια, σταφύλια, μὰ δὲν τοὺς δίνω. Νὰ σκάσουν! 
Κατόπιν, ὅταν ἐβεβαιοῦτο πλέον εἰς ὅλην τὴν γειτονιὰν ὅτι εἶχεν ἀπὸ τὰ εἰρημένα 
εἴδη, ἐκάμπτετο, καὶ τοὺς ἔδιδε ― διὰ νὰ λουφάξουν. 

4, 426 
Εἶναι γνωστὸν ὅτι αἱ ἐκλογαὶ γίνονται μὲ κουμπαριὲς κ᾿ ἐνίοτε μὲ κουμπουριές. Καὶ 
νὰ περιέρχηται εἰς τὰς παραμονὰς χιλίας τόσας ταβέρνας, ὁποὺ φυτρώνουν 
μάλιστα ὡσὰν ἐπίτηδες ἐκείνας τὰς ἡμέρας, τόσα μπακάλικα καὶ καφενεῖα, διὰ 
νὰ δίδῃ χίλια πεντάδραχμα διὰ κέρασμα καὶ νὰ μὴν παίρνῃ ρέστα; 

4, 429 
Ἐκάλει τὸν πατέρα του πολλάκις εἰς τὸ δεῖπνον, τοῦ ἔδιδεν 20 ἢ 30 δρ. τὸν μῆνα, 
καὶ δὲν τοῦ ἐπέτρεπε νὰ μένῃ παρ᾿ αὐτῷ. […] Τὴν πρώτην φορὰν ὁποὺ ἐδείπνησε 
παρ᾿ αὐτῷ ὁ γέρων, ὅπως ἦτο συνηθισμένος ἔκπαλαι, ἔκαμε τὸν σταυρόν του.[…] 
Εἰς τὸ τέλος τοῦ δείπνου, ὅταν καὶ πάλιν ἔκαμε τὸν σταυρόν του, τοῦ εἶπε […] Καὶ 
στὴ λοκάντα, γυιέ μου, τὰ ἴδια παθαίνω. Ὅταν καθίσω νὰ φάω κάποτε, εἶναι 
μερικοὶ νέοι καλοφορεμένοι, δὲν ξέρω ἂν εἶναι φοιτηταί, ὁποὺ ἅμα μὲ ἰδοῦν νὰ κάμω 
τὸν σταυρόν μου, μὲ περιγελοῦνε. 
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Τὰ Βενέτικα  
4, 432 

τρέφων φιλίαν πρὸς ἐμέ 
4, 436 

Ἐκαλοπερνοῦσε ὁ Μαλάκιας, κόττα-πίττα […]. […] Ἔπινε τσάια, ἔτρωγε 
κοτόπουλα.  

4, 437 
ἡ ἰδέα ποὺ ἔτρεφε νὰ ἐλευθερώσῃ καὶ νὰ πλουτίσῃ τὸ Ἔθνος δὲν ἐπέτρεπε τὸν 
γάμον […]. Ζαχαροχαμαλιά, μπακλαβάδες, πετεινάρια καὶ φραγκοκοτόπουλα 
ἀγκαλιαστά, μοσχᾶτο κρασὶ ταμιτζάνες. Ἔκαμε δὲ αἴσθησιν τὸ πρᾶγμα εἰς τὸ 
μικρὸν χωρίον, καὶ εἷς αὐτοσχέδιος ποιητής, ὁ Μιτζέλος Δήμου Μιτζέλου, εἰς 
ἀνάμνησιν τῶν ἀρραβώνων ἐκόλλησε τὸ ἑξῆς τετράστιχον […]. 

4, 438 
τὰ εἶχε φάγει ὁ Μαλάκιας ὅλα, καὶ ἡ μία βάρκα εἶχε πωληθῆ, ἡ ἄλλη ἦτον ὑπέγγυος 
[…]. 

4, 440 
Τὸ νερό μας ἔκοψε, δὲν πίνεται… 

4, 440-441 
Δέν θὰ φᾶμε κιόλα κάτω στὴ βρύση; 
― Ἐγὼ τὸ ξέχασα πὼς τρῶνε, […] Κρύψε τὴν τσάπα μὲς στὰ χώματα, φέρε τὸ 
ζεμπίλι σου ἐδῶ, καὶ πᾶμε στὴ βρύση νὰ κολατσίσουμε. 

4, 441 
Ἐκεῖ σιμὰ ἐκαθίσαμεν, κ᾿ ἐστρώσαμεν τὸ γεῦμά μας. Ὁ Νικολὸς ἐκαθάριζε τὶς 
σαρδέλες, ἐγὼ ἔσπαζα τὰ σφιχτοβρασμένα αὐγά, κι ὁ Γιαννιὸς ἀπὸ ἓν 
κλειδοπίνακον, τὸ ὁποῖον εἶχε τυλιγμένον μὲ λευκὸν ράκος μέσα στὴν τσέπην τοῦ 
ναυτικοῦ χιτωνίου του, ἔβγαλε τρεῖς ἢ τέσσαρες πέρκες τηγανητές, καὶ πέντε ἢ ἓξ 
κεφτέδες. Μόλις ἐκάμαμεν τὸν σταυρόν μας, κ᾿ ἐβάλαμεν δύο ψωμοὺς στὸ 
στόμα, κ᾿ ἐπαρουσιάσθη κάτι ὡσὰν ὀπτασία εἰς τὰ ὄμματά μας. 

4, 443 
Πρέπει νὰ φάῃ σπίτια, νὰ καταπιῇ χωράφια […]. 
 

Τὰ Φραγκλέικα  
4, 451 

Ἐπεχείρει διάφορα πειράματα εἰς τ᾿ ἀμπέλι του τὸ μοσχᾶτον. […] πότε ἔκοπτεν ὅλα 
τὰ φύλλα ἑκάστου κλήματος, διὰ νὰ τραφοῦν καὶ μεγαλώσουν τὰ σταφύλια· καὶ τότε 
τὰ σταφύλια ἐξηραίνοντο, καὶ δὲν ἔμενε μία ρὰξ διὰ νὰ «καλοσκαιρίσῃ» τῆς 
Μεταμορφώσεως, οὔτε σταγὼν διὰ νὰ εὐφρανθῇ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. 

4, 452 
Κι ὅσοι τὰ κάνουν αὐτά, μαθές, κι ὅσα κι ἂν καταπιῇ καὶ ντερλικώσῃ [φάει] ἕνας 
ἄνθρωπος, πάλι χῶμα καὶ κοπριὰ θὰ γένῃ, καὶ τρεῖς σπιθαμὲς τόπο θὰ χρειασθῇ. 

4, 453 
Μόλις μίαν φορὰν τὸν χρόνον ἐμέθυεν ὁ Γιάννης ὁ Καθεαυτοῦ, ἐνῷ ἄλλοι μεθύουν 
πᾶσαν ἑβδομάδα, σχεδὸν πᾶσαν ἡμέραν. Ἀλλ᾿ ὅταν ἐμέθυεν, ὅλον τὸ χωρίον 
ἔπαιρνεν εἴδησιν, κ᾿ ἔτρεχε νὰ ἰδῇ ἕνα θορυβοποιὸν μωρὸν μεθυσμένον. 

4, 455 
γριὰ κακόγρια κακομαγειρεμένη 
 

Τὰ Μαῦρα κούτσουρα  
4, 459 

Σοβαρὸς καὶ ἀρχαϊκός, γαλανὸς κι ἀνοιχτοπρόσωπος, ὁ κυρ–Δημητράκης τ᾿ Ἀγάλλου 
[…] ἐσύχναζε καθ᾿ ἑκάστην εἰς τὸ Κιόσκι, *** εὐθὺς ἐντὸς τῆς σιδηρᾶς πύλης 
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τοῦ Κάστρου […]. Ἐκεῖ ἐσυναθροίζοντο ὅλοι οἱ προεστοί, πρόκριτοι, καὶ 
δημογέροντες τοῦ τόπου, διὰ νὰ καπνίζουν τὸ μακρὸν τσιμπούκι, νὰ πίνουν τὸ 
σερμπέτι [ποτό ζαχαρούχο και αρωματικό]  καὶ νὰ συζητοῦν, ὡς μεγάλα κεφάλια, τὰ 
συμφέροντα ὅλης τῆς κοινότητος. Ἐσχάτως μόνον τὸ σερμπέτι ἤρχισε νὰ τὸ 
ἀντικαθιστᾷ ὁ καφές, τὸν ὁποῖον ἐκόμισε πρῶτος, ἐπιστρέψας ἄρτι ἐκ τῆς 
Βλαχίας καὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὁ κὺρ Ἀλεξανδράκης ὁ Λογοθέτης, 
μεγαλέμπορος καὶ πρῶτος προεστὼς τοῦ Κάστρου. 

4, 470 
Ἐκεῖ ἀφοῦ ἐλειτουργήθησαν εἰς τὸν Πύργον, ὅπου ἦτο παλαιὸν σεβάσμιον 
παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἐστρώθησαν εἰς τὴν βρύσιν τῆς 
Ἀβρακῆς, ὀλίγον ἀνήφορον ὑψηλότερα εἰς τ᾿ ἄνω τοῦ ρεύματος, κ᾿ ἔφαγαν ἐκεῖ 
ἕνα πετεινὸν ψημένον στὴν σούβλαν, κ᾿ ἤρχισαν νὰ λέγουν τὸ ᾆσμα. 

4, 471 
Πετεινὸ φάγατε; Εὔχομαι, Ἀγάλλο, ἀρχοντόπουλό μου, γλήγορα νὰ τὸν φᾷς κι 
ἀγκαλιαστὸ μὲ τὴν κόττα. Τοῦτο ἐσήμαινεν εὐχὴν περὶ προσεχοῦς ἀρραβῶνος ἤ 
γάμου. 

4, 475 
Ἡ γραῖα τῆς ἐζήτησε μὲ κομμένην καὶ τρέμουσαν φωνὴν «ἕνα κόμπο ρακὶ» νὰ βάλῃ 
στὸ στόμα της, διὰ «νὰ πιασθῇ ἡ ψυχή της», ἐπειδὴ τῆς «εἶχε λυθῆ ὁ ἀφαλός της» ἀπὸ 
ἕνα «σφάχτη», δριμὺν πόνον ποὺ τὴν ἔπιασεν ἔξαφνα σ᾿ ὅλα τὸ σωθικά της, ἀπὸ τὸ 
«χουλιαράκι» [κοίλωμα στο κάτω μέρος του λαιμού, η «σφαγή»] της καὶ κάτω. 

4, 478 
Ὡς ἡγούμενος διέπρεψε, κ᾿ ἐφημίσθη μάλιστα τὸ Ἀλυπιακὸν μοσχᾶτον ὁποὺ αὐτὸς 
περιτέχνως τὸ κατεσκεύαζε. 
 

Ἀγάπη στὸν κρεμνό  
4, 483 

Ὁ Ρῶσος εὐγνώμων τὸν ἐκάλεσεν εἰς τὴν οἰκίαν νὰ τὸν κεράσῃ τσάι. Ὅταν 
ἐπέστρεψε, μοῦ εἶπε: «Ἅμα πιῇς τσάι ἀπὸ Ρῶσον καλόγηρον, πρέπει ν᾿ 
ἀναποδογυρίσῃς ὕστερα τὸ τάσι, ἀφοῦ τὸ πιῇς· ἀλλοιῶς, θὰ ἐξακολουθῇ νὰ σοῦ τὸ 
γεμίζῃ ὣς τὸ πρωί». 

4, 487 
Μᾶς προσέφερεν ἀγγούρια, κεράσια καὶ τζάνερα, κ᾿ ἐπίομεν τρεῖς γύρους ἁγνὸν 
ρακί, τῆς ἰδίας κατασκευῆς τοῦ κηπουροῦ. Εἰς τὰ βουνὰ τῶν μερῶν τούτων τὸ 
«τσίπουρο» πίνεται ὡς νερόν, καὶ πρέπει νὰ ἔχῃ τις ἰσχυρὰν θέλησιν διὰ νὰ φθάσῃ 
μέχρι τοῦ «τρισσεύσατε καὶ ἐτρίσσευσαν», καὶ νὰ τὸ διακόψῃ. Πλὴν ἐγὼ καὶ ὁ φίλος 
μου ἠξεύραμεν ὅτι τὸ τσίπουρο εἶναι «κακὸ θεμέλιο γιὰ τὸ κρασί», καὶ ἐκ 
προμηθείας, ὄχι ἐξ ἐγκρατείας, ἐφυλάχθημεν. 

4, 487-488  
Εἶχε τόσην ἔκτασιν, ὅση ἤρκει διὰ τοὺς δύο μας νὰ καθίσωμεν ἐν ἀνέσει, νὰ 
δειπνήσωμεν καὶ εἶτα νὰ κατακλιθῶμεν. […] 
Ἐκουβαλήσαμεν τὴν μικρὰν ἀποσκευὴν καὶ τὰς προμηθείας μας. Εἴχομεν μέγα 
μπούτι μὲ σκόρδο (ἦτο δὲ ἡ ἑβδομὰς τῆς Πεντηκοστῆς, Ἰουνίου 5) τυλιγμένον, 
ζεστὸν ἀκόμη ἀπὸ τὸν φοῦρνον, κεφτέδες ἀπὸ βοδινόν, τηγανιστὴν συναγρίδα, 
καὶ πέρκες. Ἐδώκαμεν μέρος ἐξ ὅλων εἰς τὸν Γιάννην καὶ τὰς γυναῖκας, ἐκεῖνος 
δὲ μᾶς ἔστειλε νωπὸν τυρὶ καὶ καλάθιον πλῆρες ἀπὸ φροῦτα. 
Ἦλθεν ὁ Γιάννης νὰ μᾶς κάμῃ συντροφιὰν εἰς τὰ ἐπιδόρπια. Ἀδειάσαμε τὴν μίαν 
ἀπὸ τὲς δύο φλάσκες ποὺ εἴχαμεν, τὴν μικράν, ἀφήσαντες τὴν μεγάλην δι᾿ αὔριον, 
ὡς μέλλοντες νὰ ἐπεκτείνωμεν τὴν ἐκδρομήν. […] Ἀνελάβομεν ἡμᾶς αὐτούς, κ᾿ 
ἐδέησε ν᾿ ἀνοίξωμεν τὴν δευτέραν φλάσκαν, διὰ νὰ λησμονήσωμεν τὸ δυσάρεστον 
γελοῖον. Εἶτα εἶχον περάσει τὰ μεσάνυκτα, καὶ ἦτο καιρὸς νὰ κατακλιθῶμεν. 
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4, 490 
Μᾶς διηγήθη δὲ τότε μεταξὺ τοῦ καφὲ μὲ τὸ γάλα, τοῦ ἀγγουριοῦ, τῆς ρακῆς καὶ 
τοῦ τσιγάρου, τὰ ἑπόμενα: 
 

Ὁ Γάμος τοῦ Καραχμέτη  
4, 496 

Ἀλλὰ πῶς νὰ υἱοθετήσῃ ξένον γέννημα (ξένο κριὰς νὰ μὴ θρέψῃς, ἔλεγε χυδαία τις 
παροιμία); […] Ἀλλὰ κ᾿ οἱ καλόγεροι, δι᾿ οὓς φαίνεται νὰ τὸ εἶπε, κι αὐτοὶ 
περιμένουν πότε νὰ πωλήσῃ ἄλλος τὰ ὑπάρχοντά του, ἢ καὶ νὰ τοὺς τὰ χαρίσῃ διὰ νὰ 
ἔχουν νὰ τρῶνε ἀλλὰ καὶ διεκδικοῦν λυσσωδῶς «τὰ κτήματα τῆς Μονῆς», διὰ νὰ 
τρώῃ ὀρφοὺς καὶ γουρουνόπουλα ὁ Δεσπότης, ὁ Πίτροπος, ὁ Βοΐβοντας, ὁ 
γραμματικὸς καὶ τόσοι ἄλλοι. 

4, 497 
ἔπινε τὸ πρωινὸν σερμπέτι του. Διότι μόλις εἶχεν εἰσαχθῆ τότε εἰς τὸν τόπον ὁ 
καφές. 

4, 498 
Ἡ Λελούδα […] ἐπῆρε τὸ καλαθάκι της, ἔβαλε τὸ λαδικὸ μέσα, καὶ τρία κηριά, κι 
ὀλίγο λιβάνι στὸ χαρτί ― ἀκόμη καὶ μικρὸ προσφάγι, ψωμὶ κ᾿ ἐλιές, ἐπειδὴ ἦτο 
Παρασκευή […]. 

4, 501 
Μετὰ τὸ λουκούμι καὶ τὴν μαστίχαν τὰ προσενεχθέντα εἰς τοὺς ἐπισκέπτας, ἐξ ὧν 
ἡ Λελούδα δὲν ἠμπόρεσε νὰ γευθῇ τι, ὁ Φαναριώτης ἔβηξε, κ᾿ ἔλαβε τὸν λόγον. 

4, 504 
Εἶτα ἐκέρασε τοὺς νεονύμφους τὸ κοινὸν ποτήριον […]. 
 

Μάννα καὶ κόρη  
4, 511 

Ἐτρώγοντο μὲ ὅλην τὴν γειτονιάν. 
4, 516 

Τὸ φραγκόπουλο! ποὺ τρώει τὶς χελῶνες. 
 

Τὰ Συμβάντα στὸν μύλο  
4, 520 

διότι οἱ συγγενεῖς τοῦ Ἀγάλλου εἶχον ἀποπειραθῆ (μετὰ τὴν κηδείαν) νὰ καταλάβωσι 
τὴν οἰκίαν, κ᾿ ἐνήργησαν νὰ σφραγισθῇ ἡ θύρα καὶ ἡ ὑπόθεσις, εἰς τὰς χεῖρας τῶν 
δικολάβων καὶ τῶν δωροφάγων, ἔμενεν ἀκόμη «ἐγκρεμής». […] Ἀφοῦ ἐσταμάτησαν 
τὸν μύλον, κ᾿ ἐπῆραν τὸ «ἐξάγι» [το αλεστικό δικαίωμα του αλευρομύλου] ἀπὸ τὸ 
τελευταῖον ἄλεσμα τῆς ἡμέρας, ἐκάθισαν νὰ δειπνήσουν ἐλιές, τυρὶ καὶ 
πλακόπιτταν [πρόχειρη πίττα που την έψηνα σε σιδερένια ή λίθινη πλάκα] ὀπτήν, 
τὴν ὁποίαν εἶχε ψήσει εἰς ὀλίγα λεπτά, ἀνάψασα φωτιὰν ἐν ὑπαίθρῳ, ὡς εἶδος 
ἑστίας ἢ καμίνου, κατὰ τὸ πρόθυρον τοῦ κτιρίου, ἡ Λουκρητία.[...] Αἱ δύο κόραι […] 
τὸν ἤκουον μὲ τὸ ἓν αὐτὶ κ᾿ ἐγέλων χωρὶς ὄρεξιν. 

4, 522 
Ὁ Σταμάτης ὁ Καρδοπάκης δὲν εἶχε χορτάσει τὸν ὕπνον. 

4, 523 
Εἶχον διπλοῦν συμφέρον, νὰ δυσφημισθῇ ἡ νεαρὰ χήρα, διὰ νὰ καταφάγουν αὐτοὶ 
τὴν κληρονομίαν. 
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Τὸ Χριστὸς Ἀνέστη τοῦ Γιάννη  
4, 531 

 Ὁ Γιάννης δὲν ἐχόρταινε νὰ τὸν κοιτάζῃ […]. 
 

Τὰ Χέλια  
4, 535 

Μεχμέτηδες καὶ Χρῖστοι, Μουσουλμᾶνοι καὶ Χριστιανοὶ 75 λεπτὰ τὸ μεροκάματο, 
κατσαμάκι, ἤτοι χυλώδη μπομπόταν, διὰ τὴν τροφήν, ἕνα ποτήρι ρακὶ τὸ βράδυ 
διὰ τοὺς Μεχμέτηδες, κ᾿ ἕνα ποτήρι κρασὶ διὰ τοὺς Χρίστους. 

4, 536 
Τὰς Κυριακὰς λοιπόν, ὅταν ἐξαπόσταινε κ᾿ ἔκαμνε κέφι ὁ μπαρμπα-Δ., ἠγαθύνετο ἡ 
καρδία του, ὅπως λέγει ἡ Γραφή, κ᾿ ἐθυσίαζεν ὁλοκλήρους φιάλας ρακὶ καὶ 
μοσχᾶτο, τῆς ἰδίας παραγωγῆς καὶ κατασκευῆς του, διὰ νὰ κεράσῃ καὶ 
περιποιηθῇ τοὺς πελάτας. 

4, 537 
Δυὸ συμπέθεροι καθήμενοι στὰ μεντέρια [είδος ντιβανιού, χαμηλού ανάκλιντρου] 
ἐκάπνιζον, ἐνῷ ἡ νύμφη . . . . . . . . μὲ τὰ νυχτικά της, κυπτὴ εἰς τὴν ἑστίαν τοὺς 
ἔβραζε φασκομηλιά, διὰ νὰ τοὺς κάμῃ σερμπέτι μὲ πετμέζι, νὰ τοὺς περιποιηθῇ. 
[…] ὅταν ἤρχισε νὰ γλυκοχαράζῃ 

4, 538 
Ἐγέμισαν ἕνα μεγάλο παλαιὸν πανί, καὶ τὸ μετέφεραν μετὰ κόπου, κρατοῦντες μὲ 
εἴκοσι χέρια, δέκα ἢ ἕνδεκα, ἄνδρες καὶ παιδιά, ἕως τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης. Ἐκεῖ 
ἔπλυναν τὰ χέλια στὸ ἁλμυρὸν νερόν, καὶ τοὺς ἔβγαλαν τὸν γλοιόν, τὸ σιελῶδες 
ποὺ εἶχον εἰς τὸ δέρμα, τρίβοντες αὐτὰ μὲ ὑγρὰν ἄμμον. Εἶτα ἔσχισαν τὰς κοιλίας 
των, ἀπέρριψαν τὰ σπλάγχνα, καὶ τέλος ἔκοψαν εἰς τεμάχια τὰ μεγαλύτερα ἐξ 
αὐτῶν, καὶ τὰ ἔβαλαν ὅλα μέσα εἰς τὸ ἅλας ― εἰς τέσσαρες κόφες, καὶ μέρος ἐπὶ 
τοῦ παλαιοῦ ἱστίου.Ὅταν ἐξημέρωσε καὶ ἀνέβη ὁ ἥλιος δυὸ κοντάρια, ἡ ἀγγαρεία 
εἶχε τελειώσει.Ὅταν ἐννόησεν ὅτι εἶχε παραπεινάσει τὸ πλήρωμα, ὁ γερο-Λ. 
ἐπένευσε, καὶ εἶπε ν᾿ ἀνάψουν δύο φωτιὲς ἐπὶ τῆς ἄμμου, διὰ νὰ ψήσουν χέλια. 
― Δὲν τὰ ἔπιασε ἀκόμα τ᾿ ἁλάτι, βρὲ παιδιά, εἶπε· μὰ τί νὰ σᾶς κάμω ποὺ δὲ 
βαστιέσθε· ὁ νοῦς σας δὲν πρέπει νὰ εἶναι ὅλο στὸ φαΐ. 

4, 539 
τοῦ ἔμεινε μόνον μικρὰ ἀδυναμία, ἀλλὰ καὶ ἀκράτητος πεῖνα. 
Ἦτο τότε δεκαοκτὼ ἐτῶν. Καθὼς ἤναψαν οἱ ἄλλοι τὶς φωτιές, κ᾿ ἔψηναν τὰ χέλια, 
ἡ ὀσμὴ καὶ ἡ κνῖσα καὶ τὸ θάλπος τοῦ ἤρχοντο εἰς τὰ αἰσθητήριά του καὶ τὸν εἵλκυον. 
Ὁ Παναγιώτης ὁ Πολύζος, πρωτοπαλλήκαρον τῆς ἁλιευτικῆς ἀγγαρείας, εἶχεν 
ἁρπάσει δύο τρεῖς χονδροὺς τάκους (ἢ κομμάτια) μισοψημένα, ἀπὸ μεγάλο χέλι, 
τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ εἶχε βάρος μιᾶς καὶ μισῆς ὀκᾶς, καὶ τὰ κατεβρόχθισε χωρὶς 
ψωμί. 
Ὁ Γ. […] Εἶχε μέσα στὴν τσέπην του μέγα τεμάχιον ψωμίου, ἔκοπτε μίαν ψίχα, 
καὶ τὸ ἔβαλλε στὸ στόμα του, ἀλλὰ δὲν ἐπήγαινε κάτω. […] Ἅμα ὁ Λ. ἐστράφη ἐπὶ 
μίαν στιγμήν […] κ᾿ ἔπιασεν ὁμιλίαν μὲ ἕνα ἀγροφύλακα, ὅστις εἶχεν ἔλθει μὲ τὸ 
τουφέκι του, διὰ νὰ φανῇ ὅτι ἐνδιαφέρεται διὰ τὴν δημοτικὴν λίμνην καὶ διὰ τὴν 
ἁλιείαν τῶν χελιῶν ―τὸ περισσότερον διὰ νὰ τὸν κεράσῃ κανὲν ρακὶ ὁ κὺρ 
Δημήτρης― τὴν ἰδίαν στιγμὴν ὁ Γ. ἥρπασε μέγαν κόμματον ἀπὸ χέλι 
καλοψημένον, καὶ τὸ κατέφαγε, μὲ τὸ ψωμί του μαζί. 
 

Ἡ Καλλικατζούνα  
4, 541 

Ἐκόμιζε συνεχῶς φωτιὲς διὰ τοὺς ναργιλέδες, ἄλλων φωτιὲς διὰ τὰ τσιγάρα, νερά· 
ἐνίοτε καφέδες, φασκομηλιὲς καὶ λουκούμια. 
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4, 543 
Ἔχασα καὶ τὴ γίδα, ἔχασα καὶ τὰ κατσίκια τὰ δύο, ἔχασα καὶ τὸ γάλα ποὺ θά ᾽τρωγε 
τὸ παιδί μου γιὰ νὰ τὸ ἀποκόψω… 

4, 544 
Ἐπειδὴ δὲν εἶχα θροφὴ νὰ τοῦ δώσω, ποὺ τὸ ἀπέκοψα… εἶχε στερφέψει κιόλα τὸ 
γάλα μου… μοῦ ἀρρώστησε τὸ παιδί […]. 

4, 545 
Καθὼς εἶχε πίει τὸ τσάι του ὡς μόνον δεῖπνον […]. 

4, 546 
Ὁ καπετὰν Γιαννάκης ἔκαμε τὸν σταυρόν του καὶ κατέπιε τὸν θυμόν του. Τὸ 
ἐχώνευσε καὶ αὐτὸ ὅπως καὶ τὰ ἄλλα. 
 

[Ὁ Καλούμπας] 
4, 550 

Ἐκεῖ μίαν Κυριακὴν εἶχε πιεῖ παραπολύ, καὶ καθὼς ἐμαζώχθη τὰ μεσάνυχτα στὸν 
μικρὸν σοφὰν [μικρή εξέδρα στο εσωτερικό του σπιτιού, που χρησιμεύει και για 
ύπνο] τοῦ ταρσανᾶ, ὅπου εἷς σύντροφός του ὀλιγώτερον μεθυσμένος εἶχε 
κατορθώσει νὰ τὸν μαζώξῃ, εἶχεν ἀνάψει φωτιὰν εἰς τὴν ἑστίαν, ἦτο δὲ χειμών. 

4, 552 
ὅταν ἐτύγχανε νὰ συναντηθῇ μὲ δύο ἢ τρεῖς εἰς τὸ ἴδιον τραπεζάκι τοῦ καπηλείου, 
ἐσηκώνετο ἐν τῷ μέσῳ τοῦ πότου […]. Τὴν Κυριακὴν ἔπινε δι᾿ ὅλης τῆς ἡμέρας 
[…]. 
 

Φλώρα ἢ Λάβρα 
4, 556 

Καὶ ἡ θάλασσα, ἄτρωτος εἰς τὰ μάγια, καὶ μὴ θέλουσα νὰ ἐπαγγέλλεται τὴν 
προμνήστριαν,τὸ ἐξέρασε [το τόπι] μαζὶ μὲ τόσα ἄλλα περιττὰ πράγματα […]. 
 

Ἡ Ἀσπροφουστανοῦσα 
4, 564-565 

Ἐπλησίαζεν ὥρα τοῦ δείπνου, ἀλλ᾿ ἡ κουβέντα δὲν εἶχε τελειωμόν. 
Τότε ἔφθανεν ἀπὸ τὸ σπίτι, τὸ ὁποῖον ἀπεῖχεν ἕνα δρομίσκον παραπέρα, 
λευκοφοροῦσα πάντοτε, ἀλλὰ μὲ ὀλιγωτέραν πολυτέλειαν στολισμένη ἡ κυρία 
Νταντώ. 
― Θὰ πῶ [παρενθετική έκφραση χωρίς ιδιαίτερη σημασία], κόλλησες; Ἔχω 
κατεβασμένο τὸ φαΐ, θὰ κρυώσῃ, ἔλα, πᾶμε. 

4, 565 
Τὸ φαῒ θὰ τσικνώσῃ. 
― Μὰ ἡ Ἀλεξανδρὼ μᾶς εἶπε πὼς τὸ εἶχε κατεβάσει. 
― Τό ᾽βαλα πίσω ἀπάνω, γιὰ νὰ ζεσταθῇ. 
― Καὶ τ᾿ ἄφησες, γριά, νὰ τσικνώσῃ; Τρέχα πίσω, γλήγορα. 
― Μὰ τὸ κατέβασα. 
Τότε ὁ Σκαμπέβας πρὸς τὴν σύζυγόν του: 
―Ἦρθες ποὺ ἦρθες, καημένη, δὲν ἤξερες νὰ φέρῃς καὶ τὸ φαΐ; Τάχα δὲν τρῶμε κ᾿ 
ἐδῶ 
[…] Τί τὸ θέλετε τὸ φαΐ; διεμαρτύρετο ἡ κυρα-Κονόμισσα. Μακάρι δὲν ἔχουμε φαϊὰ 
ἐδῶ; Κοιτάξετε· τὰ καλὰ τοῦ Θεοῦ. 
Ἐδείκνυε μὲ τὸ νεῦμα πρός τινα χαμηλήν, εἰς τὸ μέσον τῆς μεγάλης χειμωνιάτικης 
κάμαρης, ἑστίαν, ὅπου, ἀρτίως κατεβασμένη ἀπὸ τὸ σπινθηρίζον πῦρ ἦτο ἡ χύτρα 
γεμάτη φασόλια μὲ εὐῶδες ἔλαιον. Εἶτα μεγάλη γαβάθα γεμάτη ἀχινοὺς ἀρτίως 
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καθαρισμένους καὶ ταψίον μὲ λαχανόπιττες ἀχνιστὰς καὶ μυροβολούσας ἀπὸ τὰ 
ἀρωματικὰ εἴδη τῶν λαχάνων. Ἦτο σαρακοστή. 

4, 566 
Μετὰ τὸ δεῖπνον, ἐπάνω εἰς τοὺς ἀχινούς, τὶς λαχανόπιττες καὶ τὸ μοσχᾶτον, 
ἐξήπτετο ζωηροτέρα ἡ ὁμιλία. […]  
― Κατὰ πῶς φαίνεται κ᾿ ἡ πρώτη γυναίκα του ἦτον δὰ μιὰ σκορπαλευρού… […] 
― Ἐγὼ νὰ εἷχα χρήματα, θὰ μοῦ τὰ ἔτρωγαν ἄλλοι· 
 

Τὸ «Ἰδιόκτητο»  
4, 572 

Περικαλεῖ γιὰ τοὺς ἐχθρούς της ποὺ τρώγουνται μαζί της […]. 
 

Νεκράνθεμα  
4, 573 

Ἔτρεφον πρὸς ἐμὲ στοργὴν ἀνωτέραν τῆς συγγενείας. 
4, 574 

Ἔτρεφεν οἰκογένειαν, ἔδιδεν εἰς ἐλέη, ἐφίλευε τοὺς ξένους καὶ τοὺς διαβάτας ἀπὸ τὰ 
προϊόντα τῶν μόχθων του […]. Μᾶς προσέφερε καφὲν μὲ γάλα, γλυκό, καὶ 
κουκκιὰ χλωρὰ καὶ ρακί, καὶ τὰ ἐπίλοιπα, ἐκεῖ ποὺ εἴχαμεν καθίσει ὑπὸ τὴν 
μεγάλην συκῆν, εἰς τὰ πρόθυρα τοῦ λευκοῦ καλυβιοῦ, ὅπου εὐωδίαζε 
νοικοκυροσύνην ἀγροτικῆς ἑστίας καὶ μελάθρου. Ἐκεῖ ἡτοίμασε πυρὰν διὰ νὰ 
ψήσῃ τὰ δύο μπούτια, ὁποὺ εἴχαμεν φέρει μαζί μας. Τὸ Φουλιώ, ἡ συμπαθὴς χλωμὴ 
παιδίσκη, εἶχεν ἀνασκουμπωθῆ καὶ ἠσχολεῖτο νὰ κατασκευάσῃ τυρόπιττες μὲ 
νωπὸν τυρί, γάλα καὶ αὐγά· καὶ ἡ Μαρία, εἶχε κολλήσει [ανάψει] τὸν φοῦρνον, 
κατέμπροσθεν τῆς μικρᾶς οἰκίας, διὰ νὰ τὰς ψήσῃ. 

4, 574-575 
Ἀπόλαυσις ἦτο νὰ βλέπῃ τις τὸν Γεώργην νὰ ἑτοιμάζῃ τὴν ἀνθρακιάν, νὰ 
σουβλίζῃ τὰ κρέατα, νὰ ἐμπήγῃ τοὺς πάλους, νὰ περιστρέφῃ τὰς δύο σούβλας εἰς 
τὸ πῦρ. Ἀπόλαυσις ἦτο νὰ βλέπῃ τὴν μικρὰν Φουλιὼ ν᾿ ἀνοίγῃ ἐπὶ τοῦ χαμηλοῦ 
σοφρᾶ τὰ φύλλα τοῦ ζυμαριοῦ μὲ τὸν πλάστρην, νὰ γεμίζῃ τὶς τυρόπιττες, νὰ τὰς 
συμπτύσση, νὰ τὰς πλάθῃ· ἀπόλαυσις νὰ βλέπῃ τὴν ἁπλοϊκὴν Μαρίαν νὰ κολλᾷ 
[ανάβω] τὸν φοῦρνον, νὰ συνδαυλίζη, νὰ πανίζῃ [καθαρίζει τον πυρακτωμένο 
κλίβανο του φούρνου, για  να φουρνίσει], νὰ ραντίζῃ τὴν φλέγουσαν κάμινον, νὰ 
φουρνίζῃ τὶς πίττες· 

4, 576 
Καὶ θὰ ἐτρώγαμε σήμερα τυρόπιττες; 
― Νὰ ἰδοῦμε ἂν θὰ φᾶμε τυρόπιττες, εἶπα ἐγώ. Πολλὰ μεταξὺ χειλέων καὶ 
κύλικος… […] Ἐγευματίσαμεν τῷ ὄντι, λησμονήσαντες πρὸς ὥραν πᾶσαν λυπηρὰν 
ἐντύπωσιν. Ὁ Σαρρὴς μᾶς προσέφερε κοκκινωπὸν οἶνον τῆς ἰδίας κατασκευῆς 
του, ἐξαίρετον. Δὲν εἴχομεν ἀποφάγει καὶ ἦλθον δύο ὁμάδες γνωρίμων 

4, 577 
Ὁ ἥλιος ἔβραζεν, ἡ γῆ ἐπηδοῦσε καὶ ἀνέδιδε τρόμον, ὡς νὰ ἐψήνετο τὸ χῶμα. 
 

Ἐπιμηθεῑς εἰς τὸν βράχον  
4, 585 

Ἀλλὰ τὸ πλοῖον προήρχετο ἀπὸ μίαν τῶν Κυκλάδων τῶν οἰνοφόρων ―τὴν Κέαν ἢ 
τὴν Πάρον, δὲν ἐνθυμοῦμαι― […]. 

4, 585-586 
Ἡ ὁμὰς τῶν πανηγυριστῶν δὲν ἦτο ἀπρομήθευτος· ὁ τόπος των δὲν ἦτο ἄοινος. 
Εἶχαν πάρει μαζί τους δαμετζάναν πλήρη, προσέτι δύο φλάσκες μαύρου· ε ἶτα 
ἄλλας δύο, τὴν μίαν ἐκ κεφαλοκρούστου ροδίτου, τὴν ἄλλην μοσχάτου ξανθοῦ. 
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Ἀλλά… νὰ συναντήσῃ τις παρ᾿ ἐλπίδα εἰς τὸ πέλαγος κρασοκάικο γεμᾶτο […]. 
[…] Ἀγγεῖον ἄλλο εὔκαιρον δὲν εἶχον, εἰμὴ τὴν ρακολαγήναν, 22 ὀκάδας 
χωροῦσαν, τὴν ὁποίαν εἶχαν πάρει γεμάτην νερὸν ἀπὸ τὸν λιμένα. Ἐχύθη εἰς τὴν 
θάλασσαν τ᾿ ὀλίγον νερὸν τὸ ὁποῖον εἶχε μείνει ἀκόμη, καὶ ἡ μεγάλη λάγηνος 
ἐγεμίσθη οἴνου διάρμενα [από καράβι σε καράβι] ἢ ὑπέρκαλα [<κάλα τα ξύλα και τα 
πλοία] ἂν θέλετε, δηλαδὴ ἀπὸ κωπαστὴν εἰς κωπαστὴν τῶν δύο πλοίων. 

4, 587 
 Εἶχε φαγωθῆ ἡ συναγρίδα ἀποβραδύς. Ἦτο Τετάρτη τῆς Ἀποδόσεως τοῦ 
Πάσχα, μὲ ἰχθυοφαγίαν κανονικήν. Ἡ μεγάλη στάμνα μὲ τὸ Παριανὸν 
ἐπροτιμήθη, διὰ ν᾿ ἀδειάσῃ ταχύτερον, ὅπως χρησιμεύσῃ πρὸς μεταφορὰν ὕδατος. 
Ὅταν εἶδε τὴν μεγάλην λάγηνον γυρτήν, μὲ τὸν κοκκινωπὸν ἀφρὸν εἰς τὸ 
στόμιον, ἐτρόμαξε κ᾿ ἐνουθέτησε τὴν φιλικὴν παρέαν, «νὰ φυλαχθοῦν μὴν πέσουν 
εἰς ἀκρασίαν».  
Εἰς τὸ πρόχειρον λογοπαίγνιον, ἑνὸς ἐκ τῶν ἑταίρων, ἀπήντησεν: 
―Ἂς εἶναι· καλύτερα νὰ σᾶς μείνῃ τὸ κρασί, παρὰ νὰ μείνετε, ὅπως λέγεις, χωρὶς 
κρασί! 
Τότε ὁ παπ᾿ Ἀνδρέας παρετήρησεν ὅτι ἔπρεπε νὰ φυλαχθοῦν ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν 
«κρασοκατάνυξιν» καὶ ἀνέμνησε τὸν στίχον τοῦ ψαλτηρίου «Ἐπότισας ἡμᾶς 
οἶνον κατανύξεως». 

4, 588 
Τὸ πλῆθος ἐδίψα. Ὀλίγοι ἀπετόλμησαν νὰ πίουν ἀπὸ τὴν παλαιὰν στέρναν. Ὁ 
Σταμάτης ὁ Καρδασάκης, παλαιὸς φίλος μου, ἤκουσε πολλὰς παρὰ πολλῶν ἱκεσίας, 
τώρα ποὺ εἶχεν ἀδειάσει τέλος ἡ στάμνα μὲ τὸ κρασί 

4, 590 
Μετ᾿ ὀλίγον ἔπαυσαν οἱ κανονιοβολισμοί. Εἰς τὴν ἀπόλυσιν τῆς λειτουργίας, ἐνῷ ὁ 
παπὰς ἐμοίραζε τὸ ἀντίδωρον, ὁ ἥλιος δὲν εἶχεν ἀνατείλει ἀκόμη. 
Ἐκαθίσαμεν νὰ πίωμεν τὸν καφέν. 
 

Τὸ Κουκούλωμα  
4, 591 

Ὁ μικρὸς κομψὸς ναργιλές του, δουλεύων μὲ τουμπεκὶ ἰδιαίτερον, καίων μὲ 
κάρβουνα κομιζόμενα ἑκάστοτε ἀπὸ τὸ πλησιέστερον καφενεῖον ―ὁμοῦ μὲ 
καφέδες, λουκούμια καὶ λεμονάδες δι᾿ ὅλην τὴν παρέαν― θὰ ἠδύνατό τις νὰ εἴπῃ 
ὅτι εἶχε διατηρηθῆ ἄσβεστος ἐπὶ τόσα ἔτη τώρα, ἀκοίμητος καὶ ἀναλλοίωτος, ὅπως ἡ 
ἀειθαλὴς νεότης τοῦ καπνιστοῦ. Ποτὲ δὲν ἐκάθισεν ὁ Κοσμᾶς εἰς τράπεζαν, εἰς τὰς 
διαφόρους ταβέρνας ὅπου εἱστιᾶτο πάντοτε, χωρὶς νὰ ἔχῃ συντροφιὰν ἀπὸ τρεῖς 
ἕως πέντε, ἐνίοτε μέχρις ὀκτώ, φίλους του. Τὰ τεράστια γιουβέτσια ἤρχοντο 
πάντοτε ἀχνιστὰ ἀπὸ τὸν φοῦρνον, καὶ οἱ φουρνάρηδες δὲν εὐκαιροῦσαν ποτὲ 
ἀπὸ τὰς ἀλλεπαλλήλους παραγγελίας του. 

4, 592 
Ὅπως ἐκεῖνοι δὲν ἐχόρταιναν ποτὲ τὰς ἡδονὰς οὔτε τοὺς πολέμους […]. Τὸν 
καιρὸν ὁποὺ εἶχεν ἐκεῖ εἰς τὴν παλαιὰν συνοικίαν τὸ νυκτερινὸν καφενεῖον 
ἐξενυχτοῦσε πάντοτε μὲ τοὺς φίλους πελάτας του, μοιράζων ἐπ᾿ ἴσοις τὰς ὥρας 
μεταξὺ τοῦ καφενείου καὶ τοῦ πατσατζίδικου, καὶ ὑπαιθριάζων πολλὰς ὥρας ὑπὸ 
τὴν λεύκαν τῆς μικρᾶς πλατείας. Ἐκεῖ ἐτρώγοντο συνήθως τὰ μοσχοχτάποδα, 
καὶ ἄλλοι νυκτερινοὶ μεζέδες, ἐν συντροφίᾳ μὲ τὸν Τζώρτζην τὸν Βλάχον, τὸν 
Λύσανδρον Παπαδιονύσην, καὶ τὸν Κλήμεντα τὸν Σακελλάριον. Συνήθως ὁ 
Κλήμης ἔτρωγε πρῶτα κρέας μὲ μελιτζάνες, κατόπιν καπαμὰ μὲ μυρωδικὰ καὶ 
κόκκινην σάλτσαν, καὶ τελευταῖα δύο μοσχοχτάποδα τηγανητά. 
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Συχνὰ εἰς τὰ δεῖπνα τὰ ὑπαίθρια ἐλάμβανε μέρος καὶ ὁ Παναγὴς ὁ Τζιμιχούρης. 
[…] Ὁ μακαρίτης ἀδελφός του ὁ Μιχάλης, ἀφοῦ εἶχε κερδίσει πολλὰ 
στοιχήματα, κατορθώσας νὰ φάγῃ τὴν μίαν φορὰν ἕνα ταψὶ μπακλαβᾶ, τὴν 
ἄλλην 14 ζευγάρια σαρδέλες τοῦ λίπους, ἀνὰ δύο τὴν μπουκιὰν ―ἄλλοτε πάλιν 
ἕνδεκα ὀκάδας ξηρὰ σῦκα― τέλος, ἔχασεν ἕν, τὸ τελευταῖον, καὶ ἀπέθανεν ἐκ 
δυσπεψίας, μὴ προφθάσας ν᾿ ἀποφάγῃ ἐννέα ὀκάδας κεράσια μετὰ τῶν πυρήνων, 
ὅπως εἶχε στοιχηματίσει.Ὁ Παναγὴς ἔφερε μαζί του, εἰς τὰ νυκτερινὰ ὑπὸ τὴν 
λεύκαν δεῖπνα, πότε 6 ἕως 7 δωδεκάδας χαψιά, πλέοντα ἐντὸς βαθείας πιατέλας 
μὲ ἑκατὸν δράμια λάδι καὶ ἀνάλογον τριανταφυλλόξιδο, καὶ ὁλάκερους 
σκεμπέδες παραγεμιστούς, σκληροὺς ὡς πέτρα. Ἀλλὰ τὸ μᾶλλον εὐνοούμενον 
φαγητόν του ἦτο τὸ ἑξῆς: ὁλόκληρον χοιρίδιον παραγεμιστόν, μὲ πολλοὺς 
σκόμβρους ἀντὶ σαλάτας, καὶ ὡς ἐπιδόρπιον χέλι ψητὸν μετὰ φύλλων δάφνης 
στὴν σούβλα. Αὐτὰ τὰ τρία, ὁμοῦ τρωγόμενα, ἀπετέλουν τὸ ἰδεῶδες τῆς 
γαστρονομίας… Κατόπιν ὅλοι ὁμοῦ ἐμβαρκαρίζοντο κ᾿ ἔπλεον εἰς ὀνειρώδη 
ποταμὸν ρητινίτου, ὑπὸ τὴν αὔραν τῶν θροούντων φύλλων. 

4, 593 
Αὕτη ἔτρεφεν ἀληθῆ συμπάθειαν […]. 

4, 594 
 Τοῦ ἔψησε τὸ ψάρι στὰ χείλη […]. 
 

Ἡ κλεφτοπαρέα 
4, 595-596 

ἐπήγαινε νὰ κολατσίσῃ. Ἀλλ᾿ εὕρισκε τόσον ὀρεκτικοὺς μεζέδες εἰς τὸν φοῦρνον 
τῆς κυρα-Κοντούλας, ἢ δίπλα εἰς τὴν ταβέρναν τοῦ Μπεκιάρη, ὥστε μὲ τὸ 
δεύτερον ποτήρι ἢ τὸ τρίτον ἐνθυμεῖτο τὴν ἔλλειψίν του [...]· τότε ᾐσθάνετο 
εὐάρεστον ρέμβην καὶ γλυκασμόν, εἶτα ἔπινεν ἀκόμη δύο ποτήρια, ἔπειτα 
ἐνύσταζεν· ὕστερα ἐπήγαινε στὴν κάμεράν του, καὶ τὸ ἔπαιρνε δίπλα [κατακλίνομαι 
προς ύπνον, κοιμούμαι] ὣς τὸ βράδυ. 

4, 596 
Μίαν θερινὴν νύκτα, ὁ Τσίντζουρας, εἴς τινα ἐκδρομὴν τὴν ὁποίαν συνέβη νὰ κάμῃ 
[…] συνέβη νὰ τοῦ πέσῃ «στὴν πλώρη του» ἕνα κοπάδι παπιά, τρυφερά, ἀλλ᾿ ἤδη 
ὥριμα, καί, δὲν ἠξεύρω πῶς, τὸ ἐχώνευσεν ἡ συνείδησίς του, κ᾿ ἔκλεψε δύο ἐξ 
αὐτῶν χωρὶς θόρυβον. Τὰ ἔσφαξε, τὰ ἐμάδησε, καὶ τὰ ἔφερεν εἰς τὸ οἴκημά του ― 
τὸ ὁποῖον ἐσυνήθιζε νὰ ὀνομάζῃ μεγαλοπρεπῶς «κονάκι του». Τὴν αὐγήν, ἀφοῦ 
ἐχόρτασε τὸν ὕπνον, ἐσηκώθη, ἄναψε φωτιὰ εἰς τὴν ἑστίαν,  ἔβαλε τὰ παπιὰ εἰς 
τὴν χύτραν […]. 

4, 597 
ἤθελα νὰ κάμουμ᾿ ἕνα τσιμπούσι σωστὸ κλέφτικο… Ἐσὺ νὰ πᾷς στῆς Κοντούλας, 
κοντὰ τὸ μεσημέρι… καὶ κοίταξε, ἂν μπορέσῃς νὰ σαλπάρῃς [κλέψεις, αρπάξεις] 
κανένα καρβέλι. 

4, 599 
Ἤρχετο τώρα ἀπὸ τὸ «κονάκι», ὅπου εἶχεν ἀνάψει τὴν φωτιὰν ἐκ νέου, καὶ εἶχε 
βάλει τὴν χύτραν ἐπὶ τοῦ πυρός, διὰ ν᾿ ἀποβράσουν τὰ παπιά ― ἐπειδὴ ὀλίγας 
ὥρας πρωτύτερα, μετὰ τὰς δύο πρωινὰς συνεντεύξεις, εἶχεν ὑπάγει νὰ κατεβάσῃ τὴν 
χύτραν πρὸς ὥραν, διὰ νὰ μὴ παραβράσῃ τὸ φαγί, καὶ διὰ νὰ εἶναι ζεστὸν κατὰ 
τὴν ὥραν τοῦ γεύματος. 

4, 602 
Ἠσθάνθη κνῖσαν, λεπτὴν ὀσμήν, ὡς βραζομένων πουλερικῶν. Ἐμυρίσθη καλά. […] 
Ἡ χύτρα ἐκόχλαζεν ἐπὶ τοῦ πυρὸς εἰς τὴν ἑστίαν. Ἐκεῖθεν ἤρχετο ἡ κνῖσα.Ὁ 
κάπηλος ἐξεσκέπασε τὴν χύτραν, ἐκοίταξε μέσα καὶ εἶδε τὰ δύο παπιὰ πλέοντα ἢ 
μᾶλλον μισοσκεπασμένα ἀπὸ τὸν ζωμόν. Δὲν ἐδίστασεν. Ἐκατέβασε τὴν χύτραν, 
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ἔβγαλε μὲ τὴν κουτάλαν τὴν εὑρισκομένην ἐκεῖ τὰ δύο παπιά, τὰ ἐτύλιξεν εἰς τὴν 
ποδιάν του, ἐχαμογέλασε, κ᾿ ἐξῆλθε διὰ τοῦ παραθύρου. 

4, 602-603  
Ἠγόρασε δύο μικρὰς κοιλίας σφαγίων, ἀκαθαρίστους, κρεμαμένας ἐκεῖ ἀπὸ μίαν 
ἁρπάγην. Τὰς ἐπῆρεν, ἔδεσε τὰ στόμιά των προχείρως μὲ σπάγγον, κ᾿ ἐπανῆλθεν 
εἰς τὸ στενόν. Διὰ τοῦ παραθύρου εἰσῆλθε καὶ πάλιν, ἔρριψε τὰς δύο κοιλίας μέσα 
εἰς τὸν ζωμόν, ἀνέβασε τὴν χύτραν εἰς τὴν πυρεστιάν […]. 

4, 603 
Πάρε αὐτὰ τὰ παπιά, εἶπεν ὁ Μπεκιάρης, καὶ μὴ μοῦ παραπονιέσαι, γρια-Κοντούλα. 
Ἔχουμε καλὸν μεζὲ σήμερα… Μοῦ τά ᾽βρασε ἡ ἀδερφή μου στὸ σπίτι… καὶ τῆς 
εἶπα νὰ μοῦ τὰ στείλῃ ἔτσι σκέτα, γιὰ νὰ λείπουν τὰ ζουμιά. Βάλ᾿ τα σὲ μιὰ ἄκρη. 
― Θέλεις νὰ τὰ βάλω στὸ φοῦρνο νὰ στεγνώσουν… καὶ νὰ μοσκοβολήσουν 
λιγάκι; 
Ὁ Μπεκιάρης ἐσυλλογίσθη ὅτι […] τ᾿ ὀλιγώτερον, θὰ ἐχρειάζετο, ἐν τοιαύτῃ 
περιπτώσει, νὰ δώσουν μεζὲ εἰς τοὺς χωροφύλακας, οἵτινες ἐστρέφοντο πάντοτε 
γύρω εἰς τοὺς φούρνους καὶ τὰ καπηλεῖα τῆς ἀγορᾶς […]. 
―Ὄχι, εἶπε· βάλ᾿ τα ἀπὸ μέσα, στὴν κάμερά σας καλύτερα! 

4, 604 
Μωρὲ παιδιά, σήμερ᾿ ἀπὸ τὸ πρωί, πιστεύετε, μοῦ μυρίζει ἕνας καλὸς μεζές. Μὴν 
ἔχῃς κανένα παπὶ στὸν φοῦρνο, Στέργιο; 
―Ἐγώ; Ὄχι. 
― Τότες, τί μοῦ μυρίζει; Κάτι σὰν μπεκρομεζὲς χασάπικος. Μὴν εἶναι τίποτε 
«χαμόκοττες» [μάλλον κοιλιά σφαγίου, σκεμπές]; […] 
Μετὰ μισὴν ὥραν, εἰς τὸ κρυφὸν δωμάτιον τὸ ὄπισθεν τοῦ κυρίως φούρνου, ὁ 
Μπεκιάρης κι ὁ Στέργιος τῆς Κοντούλας ἐξεφάντωναν τὰ δύο παπιά. Οἱ τρεῖς 
φίλοι, ἀναγκασθέντες ἐκ τῶν ἐνόντων ν᾿ ἀγοράσουν ψωμὶ καὶ κρασί,  
διηυθύνθησαν εἰς τὸ γυφταριὸ τοῦ Νικόλα. 
Ἐκεῖ ἐπρόκειτο νὰ παρατεθῇ τὸ γεῦμα […]. […] 
― Καὶ δὲν φαίνεται νὰ μυρίζῃ καλά, βρὲ παιδιά, τοὺς εἶπεν ἅμα εἰσῆλθεν εἰς τὸ 
σιδηρουργεῖον. Σὰν νὰ ἔχῃ τσικνίσει. 
Τὴν ἐξεσκέπασεν, ἐνώπιόν των. Τότε μὲ ἀπορίαν καὶ φρίκην ἀνεκάλυψαν τὶς δύο 
«χαμόκοττες». 
 

[Ἡ Ψυχοκόρη]  
4, 612 

ἡ φιλόστοργος γυνή εἶχε φέρει τὴν μητέρα της διὰ νὰ τὴν γηροτροφήσῃ ἀπὸ τὴν 
πατρίδα. 

4, 612-613 
Ἐνήστευεν αὐστηρὰ ὅλας τὰς κανονισμένας ἡμέρας, ὃπως ἦτο μαθημένη 
παιδιόθεν. Ἐκαλοπερνοῦσεν ὅλας τὰς ἀπολυτὰς ἡμέρας, πλὴν δὲν ἠδύνατο νὰ 
μασήσῃ τὰ βραστὰ βοδινά, καὶ τόσα ἄλλα κρέατα. Δὲν τὴν ἔτερπεν ἡ δίαιτα 
αὐτή. «Μὴ γεύσεται ἡ δούλη σου ὅ,τι φάγομαι ἤ πίομαι, ἤ ἀκούσομαι φωνὴν 
ᾀδὀντων καὶ ᾀδουσῶν;» ὅπως ἔλεγεν ὁ γέρων Βερζελλεὶ ἐκεῖνος πρὸς τὸν βασιλέα 
Δαυΐδ, ζητοῦντα νὰ τὸν προσλάβῃ εἰς τὴν πόλιν Σιών, είς τὸ παλάτιόν του. 
Καλύτερον θὰ ἦτο δι’ αὐτὴν ψωμὶ καὶ σκόρδο, καὶ νὰ πνέῃ τὸν ἁγνὸν ἀέρα εἰς τὸ 
παραθαλάσσιον χωρίον της. 

4, 614 
νὰ φέρῃ τὸ δροσερὸν νερὸν διὰ ν’ ἀναψυχθοῦν.[…].Τὴν ἐτιμώρει αὐστηρῶς, τὴν 
ἔδερνε, τὴν ἄφηνε νηστικὴν ἐπὶ ὥρας. 
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4, 615-616 
Τέλος, μίαν Κυριακὴν πρωί, καθὼς ἐπέστρεφον αἱ δύο γυναῖκες ἀπὸ τὸν ναὸν τοῦ 
Ἁγίου Διονυσίου, συνοδευόμεναι καὶ ἀπὸ τὴν μικρὴν Μαρίαν […] καθ᾿ ὁδὸν εἶχον 
ψωνίσει βοδινὸν κρέας, διὰ νὰ κάμουν σούπαν. […] Ὅταν ἤνοιξεν ἡ κυρία τὸ 
μαγειρεῖον, κ᾿ ἔλαβε τὸ κρέας διὰ νὰ τὸ παρασκευάσῃ, ἔξαφνα βλέπει ὅτι ἔλειπεν 
ἕνα κομμάτι λίπος, τὸ ὁποῖον ὁ χασάπης, περιποιητικός, εἶχε προσθέσει εἰς τὸ 
σαρκῶδες ψαχνὸν μετὰ τὸ ζύγισμα. 
― Μαρία, τί τό ᾽καμες τὸ ἄλειμμα; 
― Ποιὸ ἄλειμμα; 
― Τὸ πάχος, ποὺ εἶχε βάλει ὁ χασάπης μὲς στὸ χαρτί. 
― Δὲν τὸ εἶδα, μητέρα. 
― Πῶς δὲν τὸ εἶδες; Μὴν ἤσουν στραβή; 
― Θά ᾽πεσε στὸν δρόμο, μητέρα. […] 
―Ἄχ, στρίγλα! τό ᾽φαγες. 
Ἐπὶ πολὺ ἠρνεῖτο ἀκόμη ἡ μικρή, καὶ ἡ μάννα της ἰσχυρίζετο. Εἰς ἐμὲ ἐφάνη ἄπορον, 
πῶς τόσον εὔκολα ἐπείθετο ἡ γυνή, ὅτι ἡ παιδίσκη εἶχε φάγει τὸ βοδινὸν πάχος. 
Εἶχεν ἆρα προηγούμενα; Ἄλλως δὲν εἶχα ἀκούσει ποτὲ ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι, 
καὶ μάλιστα ἀνήλικα πλάσματα, δυνάμενοι νὰ τρώγουν ὠμὸν λίπος. Ὅταν 
διηγήθην τὸ περιστατικὸν εἰς τὸν εὐφυῆ φίλον μου Μ., οὗτος μοῦ εἶπε: 
― Κάτι ἤξευρεν ἡ σπιτονοικοκυρά σου. Θὰ τὸ τρώγῃ κ᾿ ἡ ἰδία βέβαια. 
 

Τὸ Ζωντανὸ κιβούρι μου  
4, 619 

Δυόμισυ νοίκια μοῦ τρώει – μὲ συμπάθειο, ἄν εἶναι καὶ λίγα. 
 

Στὸ Μέγα – Γιαλό  
4, 624 

τὴν νύκτα ἀγρίευεν ὁ βορρᾶς καὶ τὰ κύματα, ραγδαῖα, ἀλλεπάλληλα, ἀκούραστα, 
κατεκάλυπτον ὅλην τὴν ἄμμον, καὶ ἔτρωγαν - ἔτρωγαν τὸν κρημνὸν κάθ’ ὅλον τὸ 
μῆκος τοῦ αἰγιαλοῦ, καὶ ἡ γῆ ἐσμικρύνετο καὶ ἡ θάλασσα ἐμεγάλωνε. Καὶ ὅσον 
ἐπερνοῦσαν οἱ χρόνοι, καὶ ἐπανήρχοντο οἱ χειμῶνες, τόσον ὁ μέγας κρημνὸς ἐγίνετο 
κατωφερέστερος, καὶ τὸ κῦμα ὑπέσκαπτε τοὺς πόδας του, παντοῦ ὅπου δὲν ἔφτανε νὰ 
φάγῃ τὸ μέτωπον καὶ τὰς ὀφρῦς του. 
 

Ὁ Προστάτης τῶν χηρῶν  
4, 628 

Εἶτα, πρὶν νυκτώσῃ, ἀνέβαινεν εἰς τὸ κέντρον τῆς πόλεως, καὶ εἰς ἕνα δρομίσκον 
πλησίον τοῦ Ἁγ. Γεωργίου εἰσήρχετο εἰς ἓν καφενεδάκι, τὸ ὁποῖον ἄλλος θὰ 
ἐχρειάζετο πιλότον διὰ νὰ τὸ ἀνακαλύψῃ. Ἐκεῖ ἀμέσως «βρέξε λίγο». Ἤρχοντο 
δύο ἢ τρεῖς φίλοι του, μὲ τοὺς ὁποίους συνεζήτει ἐναλλὰξ θρησκευτικὰ καὶ πολιτικά. 
Ἀφοῦ ἀπετελείωνε τὸν πρῶτον ναργιλέν, ὁ εἷς τῶν φίλων τούτων τὸν ἐτρατάριζε 
δεύτερον «πολὺ γιαβάσικον [ελαφρός, ήπιος, όχι σέρτικος]» καὶ ὁ ἕτερος τὸν ἐκέρνα 
καφὲν «βαρὺν καὶ ὄχι». 
 

Ὁ Αὐτοκτόνος  
4, 629 

διανυκτερεύσει‚ εἰς ἕνα φοῦρνον παρὰ τὰς φυλακὰς Τριγγέτα. 
Περὶ τὴν μίαν μετὰ τὰ μεσάνυκτα, ὁσάκις δὲν τοὺς εὕρισκεν ἡ ἡμέρα εἰς τὸ πρῴην 
καφενεῖον Θ., τὸ μένον ἀνοικτὸν δι᾿ ὅλης τῆς νυκτός, κατέβαινεν ἕως ἐκεῖ ὁ 
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Τζώρτζης καὶ ἡ συντροφία, ἐκτύπων τὴν θύραν τοῦ φούρνου, ἀγόραζαν δύο ἢ τρία 
ζεστὰ κουλούρια καὶ ηὔχοντο τὴν καλὴν νύκτα εἰς ἀλλήλους καὶ ἀπεχωρίζοντο. 

4, 630 
Ὁ ἀγαθὸς Ἠπειρώτης, ὡς νὰ εἶχε μαντεύσει, ὅτι ὁ παράδοξος ἐπισκέπτης του ἐπείνα, 
τοῦ ἐποίησε σολμύριον [αλμυρό παρασκεύασμα] νὰ μασήσῃ. […] Κύψας δὲ εἰς τὸ 
ἀμπάρι, ἀνέλαβε μικρὰν φιάλην, σώζουσαν σταγόνας τινὰς οἴνου, καὶ ἐγχύσας εἰς 
ποτήριον, τὸ προσέφερεν εἰς τὸν νέον. 
― Δὲν πίνεις ἕνα κρασάκι, κὺρ δάσκαλε; τοῦ λέγει. 
Ὁ Σακελλάριος ἤθελε νὰ ἀποποιηθῇ κατά τινα τρόπον, καὶ ὅμως ἐδέχθη. Ἔπιε τὸν 
ὀλίγον ρητινίτην καὶ εὐχαρίστησε τὸν γέροντα ὑπηρέτην. 

4, 632 
Ὁ Νικολάκης ἦτο παιδὶ τῆς καρδιᾶς, καλός, χοβαρδάς, δερβίσης. Καὶ ὁ 
Σακελλάριος τὸν εἶχε γνωρίσει εἰς τὸ πρῴην καφενεῖον τοῦ Θ., ἀνοικτὸν μένον 
ὅλην τὴν νύκτα, ὅπου ἐτέλουν παννυχίδας μὲ τὸ ρούμι των, μὲ τοὺς ναργιλέδες 
των καὶ μὲ τὸν μεταμεσονύκτιον πατσάν των, ὁ μακαρίτης ὁ Τζώρτζης καὶ ὁ 
Πάνος καὶ ὁ Κώστας καὶ πολλοὶ ἄλλοι, μετ᾿ αὐτῶν καὶ ὁ Σακελλάριος. 

4, 634 
«ὃς οὐ μὴ ἴδῃ πρόσωπον, οὐδ᾿ οὐ μὴ λάβῃ δῶρον, ποιῶν κρίσιν προσηλύτῳ καὶ 
ὀρφανῷ καὶ χήρᾳ, καὶ ἀγαπᾷ τὸν προσήλυτον δοῦναι αὐτῷ ἄρτον καὶ ἱμάτιον». 
 
 
 

ΤΟΜΟΣ 5 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ_5, 15-62 

 
Ποιήματα 

Εἰς τούς ἀδελφούς Γιαννάκην καί Κωστήν Γ. Ραφτάκην (1902) 
5, 25 

Φτωχοῦλες κόρες φρόνιμες, μὲ πόνο καὶ μὲ χάρη 
στολίστε τους τὸ κόλλυβο, καὶ ζωγραφίστ᾿ ἀπάνω 
τὰ δυὸ ἀδερφάκι᾿ ἀγκαλιαστά, τὰ πολυαγαπημένα. 

5, 26 
-Νὰ πιῇ κανεὶς τὴ θάλασσα, τοῦ ὠκεανοῦ τὸ κῦμα 
ὅλη τὴν πίκρα τοῦ γιαλοῦ, τοῦ πέλαγου τὴν ἅρμη· 

5, 26  
Αὐτοὶ εἶν᾿ οἱ βιοπαλαισταί, κι αὐτὴ εἶναι ἡ μοῖρα· 
διαβάσετε, Χριστιανοί, διαβάστε τὸν Ψαλτῆρα· 
«Ποτήρι μ᾿ οἶνον ἄδολον, καὶ πλῆρες μυστηρίου, 
καὶ γέρνει ἐδῶ, καὶ γέρνει ἐκεῖ, στὸ χέρι τοῦ Κυρίου· 
καὶ ἂν ὁ οἶνος χύνεται, τὸ καταπάτι μένει. 
Αὐτὸ θὰ πιοῦμε ὅλοι μας, ἁμαρτωλοὶ καημένοι! 
 

Στήν Παναγία τήν Κουνίστρα (1921) 
5, 32 

Εἰς ὅλην τὴν Χριστιανοσύνη 
μία εἶναι μόνη Παναγία, ἁγνή 
Κόρη, παιδίσκη, ᾎσμα τῶν ᾈσμάτων, 
χωρὶς Χριστόν, θεῖο παιδί, στὰ χέρια, 
καὶ τρεφομένη μὲ Ἀγγέλων ἄρτον. 
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[Στον Χριστόν του Κάστρου] (1986) 
5, 40 

Μὲ χρόνους μὲ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ, 
κάποιος ἀμαθής, ἁμαρτωλὸς χυδαῖος, 
καμμία γυναίκα τοῦ λαοῦ πτωχὴ 
σ᾿ ἐνθυμεῖται κ᾿ ἔρχεται νὰ σοῦ φέρῃ 
ὄχι χρυσόν, ἀλλὰ ὀλίγο λιβάνι, 
ἕνα κερί, κι᾿ ὀλίγο λάδι στὴν μποτίλια 
σ᾿ ἐσὲ ποὺ εἶσαι ὅλων ὁ δοτήρ. 
Σ᾿ ἐνθυμεῖται ὅταν ἀρρωστήσῃ τὸ παιδί της 
καὶ δὲν ἔχῃ λεπτὰ νὰ δώσῃ στὸν χαραμοφάγην τὸν γιατρὸν 
ἢ ὅταν λείπῃ ὁ ἄνδρας της μὲ τὴν βάρκαν 
καὶ βλέπῃ τὰ κύματα νὰ ἀγριεύουν ἀπειλοῦντα πνιγμόν. 
 
 
 
Υμνογραφήματα 

Κανών ἱκετήριος εἰς τήν ὑπεραγίαν Θεοτόκον τήν Γοργοεπήκοον οὗ ἡ 
ἀκροστιχίς· «Νήφων Ἀλέξανδρός τε τῇ μεσιτρίᾳ» (1954) 
ᾨδὴ γ´. Οὐρανίας ἁψῖδος 
5, 43 

Ὡς μεθύων ἀπαύστως, ὡς ὑβριστὴς Πάναγνε, καὶ ὡς ῥᾳθυμῶν ἐγενήθην ἐν ταῖς 
ἡμέραις μου, ταῖς πονηραῖς ἀληθῶς· ἡ προστασία μου σφόδρα ἐμακρύνθη· σῶσόν με, 
νήφειν με ποίησον. 
 

Ἀκολουθία τοῦ Ἀγίου Ἱερομάρτυρος Ἀντίπα, Ἐπισκόπου Περγάμου 
(1954) 
Δόξα. Ἦχος πλ. α´. 

  5, 53-54 
Δεῦτε τὰ τέκνα τῆς νέας Σιών, ὁ Ἰσραὴλ τῆς χάριτος, ἡ ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησία, δεῦτε 
συνελθόντες ἐν Κυρίῳ χαρμονικῶς ἑορτάσωμεν. Σήμερον γὰρ συγκαλεῖται ἡμᾶς 
Ἀντίπας ὁ Χριστομάρτυς, εἰς πνευματικὴν ἑστίασιν, παρατιθέμενος ἡμῖν 
μυστικὸν βρῶμα καὶ πόμα, τὸν στάχυν τοῦ μαρτυρίου, τὸ ἅλας τῶν ἀποστολικῶν 
διδαγμάτων, τὸ ἔλαιον τῆς φιλανθρωπίας καὶ τὸν οἶνον τῆς ἀγαθότητος. Ὡς 
εὐπρεπὴς ἡμῖν καὶ ποθεινὸς ὁ ἑστιάτωρ· ὡς γεραρὸς καὶ τίμιος ὁ οἰνοχόος· οὕτω 
γὰρ δοξάζει Χριστὸς τοὺς αὐτὸν ἀντιδοξάζοντας· ἐμοὶ δὲ λίαν ἐτιμήθησαν, φησίν, οἱ 
φίλοι σου ὁ Θεός. Ἀλλ᾿ ὦ Ἀντίπα μακάριε, ἐκλεκτὲ τοῦ νυμφῶνος, καὶ οἰκονόμε τῆς 
χάριτος, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

ᾨδὴ Ϛ´. Ἐν ἀβύσσῳ πταισμάτων  
5, 59  

Ἄρτος ὢν καὶ κλιβάνῳ ὀπτώμενος, τῇ Τριάδι νῦν ἐγὼ προσενεχθήσομαι, ὡς ἁγνὸν 
ὁλοκαύτωμα, μυστικὸν καὶ εὐῶδες θυμίαμα. 
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΝΗΣ_5, 63-119 
 
Σατιρικά 

Ἦχος πλάγιος δ´(1954) 
5, 63 

Τί σε νῦν Ἀνδρέα καλέσωμεν; τῶν παιδίων χαϊδευτὴν ἢ ἀτσαλόγλωσσον αἰσχρόν, τῆς 
μποτίλιας ἐραστὴν ἢ ῥᾳδιοῦργον φοβερόν· μαντήλαν κεφαλήν σου ἀμπεχόμενον, 
τσαντίλαν διαρρέουσαν ὡς κόσκινον· εὐφυολόγον ἀνάλατον καὶ βωμολόχον 
ξετσίπωτον.  

5, 63 
Μᾶς λίγωσες ἀπ᾿τὴ γλύκα τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
 
 
 
Θρησκευτικά άρθρα 

Ἡ Ἑβδομὰς τῶν Ἁγίων Παθῶν (1877) 
5, 69 

ὁ συγκαλέσας ἡμᾶς πρὸς ἑστίασιν πνευματικὴν τοῦ νυμφῶνός σου 
5, 72 

Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, υἱὲ Θεοῦ, κοινωνόν με παράλαβε· 
5, 74,86 

μὴ συνδειπνήσας ἐκείνοις, σὲ τῆς Τραπέζης ἀπώσατο; […] Λαός μου, τί ἐποίησα σοι 
καί τί μοι ἀνταπέδωκας; ἀντὶ τοῦ μάννα χολήν, ἀντὶ τοῦ ὕδατος ὄξος, ἀντί τοῦ 
ἀγαπᾶν με Σταυρῷ με προσηλώσατε. 

5, 74 
Πεπλήρωταιμὲν ὁ τῆς νηστείας ἀγών, ἔληξε δὲ εἰς τὸν Σταυρόν. 

5, 74 
Οὕτως ἄρχεται τοῦ εἰς τὴν Σταύρωσιν λόγου αὐτοῦ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, οὗτινος 
ἡ μελίρρυτος μοῦσα ἀνεπαύθη κατὰ τὴν ἑβδομάδα ταύτην, ὅπως ἀκουσθῇ γλυκεία 
καὶ φαιδρὰ εἴπερ ποτὲ τὴν ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεως. 

5, 77,92 
Πλούσιοι καὶ πένητες μετ᾿ ἀλλήλων χορεύσατε, ἐγκρατεῖς καὶ ῥάθυμοι τὴν ἡμέραν 
τιμήσατε, νηστεύσαντες καὶ μὴ νηστεύσαντες εὐφράνθητε σήμερον. 
 

Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια (1881) 
5, 80 

Σημειωτέον, περὶ τοῦ Ἰωάννου, ὅτι κατὰ τοὺς Εὐαγγελιστὰς ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐβίου 
σκληραγωγούμενος, φορῶν κατὰ σάρκα μόνον τρίχινον ἔνδυμα καὶ τρώγων ἀκρίδας 
καὶ μέλι ἄγριον. 
 

Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομὰς (1881)  
5, 84 

Λάβετε, φάγετε, τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου. Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτό ἐστι τὸ 
αἷμά μου. Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν». Αὗταί εἰσιν αἱ λέξεις δι᾿ ὧν ὁ 
Ἰησοῦς Χριστὸς συνέστησε τὴν Πέμπτην τὸ Μυστήριον τῆς Εὐχαριστίας. 
Παράδειγμα δὲ μεγίστης ταπεινώσεως ἀφῆκεν ἡμῖν πρὸ τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου 
νίψας τοὺς πόδας τῶν Μαθητῶν ὅλων, καὶ αὐτοῦ τοῦ Προδότου. Μετὰ τὸν Δεῖπνον 
ἔρχεται εἰς Γεθσημανῆ, καὶ κατ᾿ἰδίαν παραλαβὼν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην 
ἤρχισε λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν· 
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5, 85 
Κοινωνοῦντες οἱ χριστιανοὶ ὀφείλουσι νὰ προσεύχωνται: «Τοῦ Δείπνου σου τοῦ 
Μυστικοῦ σήμερον, Υἱὲ Θεοῦ, κοινωνόν με παράλαβε. 

5, 86 
Ἀχάριστα, ἀληθῶς, τέκνα τῶν φαγόντων τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ γογγυζόντων 
κατὰ τοῦ ἰδίου τροφέως! Εἶχον ἔτι τὴν βρῶσιν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ 
κατελάλουν τοῦ Θεοῦ οἱ ἀχάριστοι! 

5, 86 
Διψᾷ καὶ τὸν ποτίζουσιν ὄξος καὶ χολήν. 

5, 88 
Ἑσπέρας ἔτρωγον τὸ Πάσχα οἱ Ἰουδαῖοι, ἡ δὲ αὔριον ἦν μεγάλη ἑορτή. 

5, 90 
Διὰ τοῦτο ἀρχαιόθεν ἡ Ἐκκλησία αὐστηροτάτην νηστείαν παραγγέλλει· «Σάββατον 
καὶ Κυριακὴν νηστεία οὐ γίνεται, λέγουσιν οἱ κανόνες, πλὴν τοῦ ἑνὸς καὶ μόνου». 
Τινὲς τῶν ἀρχαίων χριστιανῶν δὲν μετελάμβανον οὐδόλως τροφῆς τὸ Μ. 
Σάββατον· 

5, 92 
Διὰ τοῦτο ἀνέκαθεν ἐπεκράτησε λαμπαδηφορία, ὑποδηλοῦσα τὸν ἐκ τοῦ τάφου 
ἀνατείλαντα ἥλιον ὡς τὴν λαμπρότητα τοῦ φωτὸς τοῦ Χριστοῦ […] κατάλυσις τῆς 
νηστείας, ἐπισκέψεις καὶ τὰ ὅμοια, καθιστῶντα ὄντως λαμπρὰν τὴν ἑορτήν. […] 
«Πλούσιοι καὶ πένητες μετ᾿ ἀλλήλων χορεύσατε· ἐγκρατεῖς καὶ ῥᾴθυμοι τὴν ἡμέραν 
τιμήσατε· νηστεύσαντες καὶ μὴ νηστεύσαντες εὐφράνθητε σήμερον». 

5, 92 
Ἀλλὰ δίκαιον εἶναι ἵνα μὴ στερήσωμεν τοὺς φίλους ἀναγνώστας τῶν ἐκλεκτοτέρων 
κἂν ἐδεσμάτων τῆς πνευματικῆς τραπέζης τοῦ Δαμασκηνοῦ […]. 
 

Ἡ Ἑβδομὰς τοῦ Διακαινησίμου (1881) 
5, 95 

Περιττὸν νὰ εἴπωμεν νομίζομεν, ὅτι οἱ σφαζόμενοι ἀμνοὶ τοῦ Πάσχα εἶναι εἰκὼν τοῦ 
ἀκάκου ἀμνοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀναφέρεται εἰς τὸν ἀμνόν, ὃν ἔθυον οἱ Ἰουδαῖοι 
ἑορτάζοντες τὸ Πάσχα. Τὰ ᾠὰ βάφονται κόκκινα, διότι τὸ κόκκινον χρῶμα ἐν τῇ 
Χριστιανικῇ Ἐκκλησίᾳ εἶναι ἑορτάσιμον· 
 
 Ἡ Μεγάλη Ἑβδομὰς ἐν Ἀθήναις (1887) 

5, 98 
τὸ τραφέν, ἐν ἀπείρῳ ὕλῃ, ἀκάματον πῦρ 

5, 101 
Ἀπὸ τῆς ἑσπέρας ταύτης παύουσι τὰ Μεγάλα Ἀπόδειπνα  ἐν ταῖς ἐκκλησίαις, ἤτοι 
σώνεται τὸ Κύριε τῶν Δυνάμεων, παύουσιν αἱ μετάνοιαι, καὶ ἀναγινώσκεται ἀπόψε 
τὸ Μικρὸν Ἀπόδειπνον «Ἀνώγεων ἐστρωμένον» […]. Ὅθεν καὶ ἀναγινώσκεται τὸ 
Εὐαγγέλιον, ἱστοροῦν τὴν παράδοσιν τῶν φρικτῶν μυστηρίων ἐν τῷ Δείπνῳ, εὐθὺς 
μετὰ τὸ τέλος τοῦ ἀργοῦ τροπαρίου […]. 

5, 102 
«Μυσταγωγοῦσα φίλους ἑαυτῆς, τὴν ψυχοτρόφον ἑτοιμάζει τράπεζαν, ἀμβροσίας 
δὲ ἡ ὄντως, Σοφία τοῦ Θεοῦ, κιρνᾷ κρατῆρα πιστοῖς», κτλ. 

5, 102 
εἰσάγεται ὁ Χριστὸς καλῶν τοὺς πιστοὺς εἰς μετάληψιν τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου. 

5, 102-103 
Ἡ δ´ ᾠδή, παθητικωτάτη οὖσα, στρέφεται περὶ τὰ ρήματα τοῦ Χριστοῦ, ἃ εἶπεν ἐν τῷ 
Μυστικῶ Δείπνῳ, «Μεθ᾿ ὑμῶν, τοῦ Πάσχα μετασχεῖν, τούτου ἐπεθύμησα» καὶ 
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«Γεννήματος ἀμπέλου δέ, πίομαι λοιπόν, οὐκέτι μεθ᾿ ὑμῶν βιοτεύων, τὸν 
Μονογενῆ ἐπεί με ἱλασμόν, ὁ Πατήρ, εἰς τὸν κόσμον ἀπέστειλεν». 

5, 103 
«Οἱ δαιτυμόνες οἱ μακαριστοί, ἐν τῇ Σιὼν τῷ λόγῳ προσκαρτερήσαντες, οἱ 
Ἀπόστολοι παρείποντο τῷ ποιμένι ὡς ἄρνες» […]. 

5, 106 
τὸ στόμα τὴν ἐν ὄξει κερασθεῖσαν χολὴν τῇ γεύσει 
 

Ἡ Κυριακὴ τοῦ Πάσχα (1887) 
5, 117 

Ἐπίκρανεν αὐτὸν γευσάμενον τῆς σαρκὸς αὐτοῦ· 
 
 

ΜΑΡΙΤΑ ΚΑΤΣΗ_5, 119-192 
 

Ὁ Ἐπιτάφιος καὶ ἡ Ἀνάστασις εἰς τὰ χωρία (1887) 
5, 121 

Ὡς γλυκέα τῷ λάρυγγί μου τὰ λόγιά σου, ὑπὲρ μέλι τῷ στόματί μου 
5, 123 

Οἱ καλοὶ χωρικοὶ μετὰ μεγίστης εὐλαβείας ἠκροῶντο τὰ ἱερὰ ᾄσματα, ὁ δὲ ἀξιόλογος 
ποιμὴν Ν. Σκοῦφος, προσενεγκὼν εὐσεβῶς ἀνήρτησεν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ μανουαλίου, 
ἐνώπιον τῆς εἰκόνος τοῦ δεσπότου Χριστοῦ, τσαντίλαν νωποῦ τυροῦ, ἄλλο 
πασχάλιον ἔθιμον τῶν ἀγροτῶν τῆς Ἑλλάδος. 

5, 123 
Εἷς τῶν χωρικῶν, ὅστις ἐκτελεῖ χρέη ἐπιτρόπου ἐν τῷ παρεκκλησίῳ, διένειμεν εἰς 
τοὺς ἐξερχομένους ᾠὰ κόκκινα, προσφωνῶν ἑνὶ ἑκάστῳ τὸ Χριστὸς Ἀνέστη. 
Ἔλαβον τὸ δοθέν μοι ᾠόν, καὶ ἐγκαρδίως ηὐχήθην εἰς τὸν ἀγαθὸν χωρικὸν πᾶν 
καταθύμιον. 

5, 124 
Τὸ κατ᾿ ἐμέ, ἀφοῦ ἐπεσκέφθην διὰ βραχέων τὸν φιλόξενον χωρικὸν κὺρ Γιάννην, 
μετέβην εἰς τὸ μικρὸν μαγαζίον τοῦ χωρίου, καὶ ἐκεῖ ἀπήλαυσα ἐπὶ μακρὸν χρόνον 
τὴν ἡδονὴν τῆς συνδιαλέξεως μετὰ τῶν χωρικῶν, ἀνθρώπων μὲ ἀνοικτὴν καρδίαν. 
Εἷς αὐτῶν εἶχε φέρει ἐκ τῆς οἰκίας του σούπαν καὶ βραστόν, τυρὸν καὶ αὐγὰ 
κόκκινα, καὶ ἐγεύθημεν ὁμοῦ τὸ πασχάλιον.  

5, 124 
Παρῆλθον δὲ ἀνεπαισθήτως αἱ ὧραι ἐν τῷ μέσῳ τῆς φαιδρᾶς συνδιαλέξεως, τοῦ 
Χριστὸς Ἀνέστη, τῆς συγκρούσεως τῶν ποτηρίων, τῆς μαρμαρυγῆς τοῦ ρητινίτου, 
καὶ τοῦ ἐαρινοῦ τῶν στρουθίων κελαδήματος. 

5, 124 
Μεταβαίνων εἰς τὸν σταθμόν, μίαν ὥραν μετὰ τὴν ἀνατολὴν τοῦ ἡλίου, συνήντησα 
δύο ἢ τρεῖς ὁμίλους ἑορταζόντων, καὶ οἱ ὀβελοὶ τῶν ἀμνῶν περιεστρέφοντο ἤδη ἐπὶ 
τοῦ πυρός. Ἀλλὰ μοὶ ἔκαμαν ἐντύπωσιν δύο ὡραῖοι νέοι Λιδωρικιῶται, οἵτινες 
ἔψηνον τὸ ἀρνίον κατὰ τὸν τελειότερον ἐκ τῶν γνωστῶν καὶ παραδεδεγμένων 
τρόπων. Οἱ πρόσθιοι πόδες τοῦ ἀμνοῦ δὲν ἐφαίνοντο, χωμένοι ἐντὸς τῆς σαρκός, τὸ 
ἔντερον περιέβαλλεν ἑπτάκις ἢ ὀκτάκις ὡς ζώνη ἔξωθεν τὸν ἀμνόν, οἱ νεφροί, χωρὶς 
ν᾿ ἀποσπασθῶσιν ἐκ τῶν σπλάγχνων, εὑρίσκοντο ἑκατέρωθεν προσκεκολλημένοι 
ἔξωθεν, ὁμοίως καὶ τὰ δίδυμα, μετὰ τῶν ριζῶν τανυσμένων, εὑρίσκοντο ἐπὶ τοῦ 
ἰσχίου. Τὴν πυρὰν δὲν εἶχον ἀνάψει μὲ κλήματα, ἀλλὰ μὲ κορμὸν ἀγρίου δένδρου. 
Μοὶ εἶπον, ὅτι τὰ κλήματα εἶναι ὁ εὐκολώτερος τρόπος, ἀλλὰ «διὰ τοὺς ἀτζαμῆδες. 
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Τοὺς ἠρώτησα ἂν ἀληθεύῃ, ὅτι οἱ παλαιοὶ κλέπται ἤξευρον μίαν ἄλλην τέχνην, νὰ 
ψήνωσι τὸ ἀρνίον χωρὶς νὰ φαίνεται οὐδαμόθεν καπνός. Μοὶ ἀπήντησαν 
μειδιῶντες, ὅτι τοῦτο δὲν ἀληθεύει, ἢ τοὐλάχιστον δὲν ἐφαρμόζεται σήμερον, 
διότι δὲν εἶναι ἀνάγκη, ὑποθέτω, ἀλλὰ τὸ μόνον σωστὸν εἶναι, ὅτι ἔσκαπτον 
λάκκον, ἔθετον ἐντὸς τὸ ἀρνίον «μὲς στὸ ἴδιο τὸ ἀρνιακό», τὸ ἔχωνον, ἤναπτον 
πῦρ ἄνωθεν «ὅσο νὰ τυφλοκαίγῃ» καὶ οὕτω τὸ ἀρνίον ἀντὶ νὰ ψηθῇ ἔβραζεν, 
ἤρκει νὰ μὴ εἰσήρχετο ἀὴρ μηδαμόθεν. Τοὺς εὐχαρίστησα διὰ τὰς πληροφορίας 
ταύτας, ὡς καὶ διὰ τὸ σπληνάντερον καὶ τὴν πλόσκαν, δι᾿ ὧν μ᾿ ἐτίμησαν, ἐσύριξεν 
ἡ ἀτμάμαξα, ἔφθασε τὸ τραῖνον καὶ ἐπεβιβάσθην διὰ τὸ Ἄστυ. 
 

Ἁγιοβασιλειάτικα (1888) 
5, 137 

γεννιέται κι ἀνατρέφεται στὸ μέλι καὶ στὸ γάλα· 
τὸ μέλι τρῶν οἱ ἄρχοντες, τὸ γάλα οἱ ἀνδρειωμένοι. 

5, 139 
κι ἂν εὕρῃς καὶ μισὸ φλωρί, κέρνα τὰ παλληκάρια, 
Κέρνα τ’, ἀφέντη μ᾿, κέρνα τα, νὰ πιοῦνε στὴν ὑγειά σου, 
καὶ στὴν ὑγειά σου, ἀφέντη μου, καὶ στὴν καλὴ χρονιά σου. 
 

Ἡ Ἐννεακοσιετηρὶς τῆς Παμμεγίστης Λαύρας (1889) 
5, 155 

Διηγεῖται ἡ παράδοσις ὅτι, ὑπερμεγέθης ὢν τὸ σῶμα καὶ ρωμαλεωτάτης κράσεως, 
προυκάλεσε τὰ παράπονα μοναχῶν τινων, διότι ἐν τῇ κοινῇ τραπέζῃ ἤσθιε πάντοτε 
διπλῆν τὴν μερίδα. Ἀλλ᾿ ὁ ὅσιος ἀπέδειξεν ἐμπράκτως ὅτι ἐκεῖνο, ὅπερ ὡς 
πολυφαγία προσήπτετο αὐτῷ, ἦτο μᾶλλον ἐγκράτεια, διότι φύσει ὁ στόμαχός του 
ἐδέχετο τὸ πενταπλοῦν τῆς συνήθους δι᾿ ἄνθρωπον τροφῆς, αὐτὸς ὅμως 
ἐγκρατευόμενος ἐγεύετο μόνον τὸ διπλάσιον. 
 

Θρησκευτικαὶ ἑορταί (1891) 
5, 160 

ἀλλὰ τὰ καπηλεῖα, τὰ ὁποῖα πληροῦσιν οἱ πιστοὶ τοῦ Βάκχου. 
 

Ἡ Μεγάλη Ἑβδομὰς ἐν Ἀθήναις (1892) 
5, 175 

Ψάλλεται δὲ ἀργῶς καὶ μετὰ μέλους, καὶ οἱ πιστοὶ δὲν χορταίνουν νὰ τὸ ἀκούωσι, 
μετροῦντες πολλοὶ διὰ τῶν ὡρολογίων των πόσην ὥραν θὰ διαρκέσῃ. 

5, 176 
Καλά, εὐχαριστῶ, εὐλογημένε· ἀλλὰ δὲν ἤξευρες νὰ τονίσῃς τίποτε ἰδικόν σας νὰ μοῦ 
στείλῃς, τίποτε ἑλληνικόν, ἐντόπιον; ἀπὸ εὐρωπαϊκὴν μουσικὴν εἶμαι χορτᾶτος.  

5, 183 
Καὶ τώρα, ἀγοράσατε τοὺς ἀμνούς σας, ἀδελφοὶ χριστιανοί, λάβετε τὰς λαμπάδας, 
καὶ ὑπάγετε εἰς τοὺς ναοὺς ν᾿ ἀκούσητε «τὸν καλὸ τὸ λόγο». 
 

Κυριακὴ τοῦ Πάσχα (1892) 
5, 184 

Ἐν Ἀθήναις, ὅπου κυρίως διαιτᾶται λιμνάζουσα, καὶ ἐξ ἀναριθμήτων ἐπαρχιακῶν 
φλεβῶν τρεφομένη, ἡ πολυκέφαλος αὐτὴ Ὕδρα […]. 
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Ἅι μου Γιώργη! (1892) 
5, 186 

Καὶ ἱστορεῖται διὰ στίχων ἐπικῆς ἁπλότητος καὶ ὕψους, πῶς τὸ θεριὸ ἐφώλιαζε σιμὰ 
εἰς τὴν βρύσιν, πῶς ἀπῄτει περιοδικῶς αἱματηρὸν φόρον ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς 
πόλεως, πῶς ἐρρίπτοντο κλῆροι μέλλοντες ν᾿ ἀποφασίσωσι περὶ τῆς δυστυχοῦς 
κόρης, ἧς θὰ ἦτο ἡ σειρὰ νὰ χορτάσῃ τὴν ἀδηφάγον ἀπληστίαν τοῦ φοβεροῦ 
θηρίου […]. 

5, 187 
Ἐξ ἦρος εἰς ἀρκτοῦρον ἑκμήνους χρόνους· καὶ ποιμένες καὶ γεωργοὶ ἄγουσι 
γηθοσύνως τὴν ροδοστέφανον, ὡς ἐκ τοῦ μαρτυρικοῦ του αἵματος, μνήμην τοῦ 
Ἁγίου, καὶ θύουσιν ἄρνας καὶ ὀβελίζουσιν ἀμνούς, γενναίως εὐωχούμενοι, 
ἐπικαλούμενοι τὸν μάρτυρα βοηθὸν εἰς τὰς ἐπιχειρήσεις των καὶ συλλήπτορα τῶν 
κόπων.  

5, 188 
δὲν δύναταί τις νὰ φαντασθῇ μνήμην τοῦ Ἁγίου Γεωργίου χωρὶς πολλὰ ποικιλόχροα 
ἄνθη μοσχοβολοῦντα, χωρὶς τάπητας ἀνθυλλίων μεθυσκόντων τὸν ἀέρα μὲ τὴν 
εὐωδίαν των […]. 

5, 188 
Καὶ ποῖος ἄλλος Ἅγιος ἔδειξε ποτὲ τόσην χριστομίμητον φιλανθρωπίαν καὶ 
συγκατάβασιν, ὥστε νὰ εἰσακούσῃ τῆς δεήσεως παιδίου παίζοντος, ἡττωμένου ἐν τῇ 
παιδιᾷ καὶ πάσχοντος τὴν φιλοτιμίαν (πῶς φαίνεται ὅτι ἦτο ἑλληνόπαις!) καὶ νὰ δεχθῇ 
πρὸς πλήρωσιν αὐτῆς, ἀντὶ πάσης συνήθους προσφορᾶς, οἷον κηρίου καὶ θυμιάματος 
καὶ λειτουργίας, σφουγγᾶτον, ἤτοι ὀμελέταν ἀπὸ αὐγά, καθὼς θὰ ἐλέγαμεν 
σήμερον; 

5, 190 
Ἅι μου Γιώργη, βοήθα με νὰ νικήσω, κ᾿ ἐγὼ νὰ σοῦ φέρω ἕνα καλὸ σφουγγᾶτο». 
Καὶ ἅμα τῇ εὐχῇ ἤρχισε νὰ κερδίζῃ συνεχῶς, ἑωσοῦ κατεθριάμβευσε τῶν 
ἀντιπαιζόντων. Τότε τρέξας εἰς τὴν οἰκίαν, ἐφρόντισε νὰ παρασκευασθῇ παχὺ 
σφουγγᾶτον μὲ πολλὰ αὐγά, ὅπερ ἐπὶ πινακίου κομίσας εἰς τὸν ναὸν ἀπέθηκεν 
ἀχνίζον πρὸ τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου. Μόλις ἐξῆλθεν ὁ παῖς, εἷς ναύτης εἰσελθὼν νὰ 
κολλήσῃ κηρίον καὶ ν᾿ ἀσπασθῇ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, εἶδε τὸ σφουγγᾶτον 
ἀχνιστόν, καὶ εἶπε πρὸς ἑαυτόν: «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος δὲν τρώγει σφουγγᾶτον, πλὴν 
ἂς τὸ φάγω ἐγώ, καὶ εἰς ἀποζημίωσιν φέρω μεγάλην λαμπάδα». Καὶ τοῦτο εἰπών, 
κατεβρόχθισε ζεστὸν - καυτὸν τὸ σφουγγᾶτον. Ἀλλ᾿ ὅταν ἐστράφη νὰ ἐξέλθῃ, οἱ 
πόδες του ἐκόλλησαν δὶς καὶ τρὶς εἰς τὰς πλάκας τοῦ ἐδάφους τοῦ ναοῦ, ἑωσοῦ 
ἐννοήσας τὸ θαῦμα, ἠναγκάσθη ὅπως ἀπαλλαγῇ, νὰ τάξῃ μέγα τάξιμον εἰς τὸ Ἅγιον. 
Καὶ ἀπερχόμενος δὲν ἠδυνήθη νὰ μὴ ἀναφωνήσῃ: «Ἅγιε Γεώργιε, ἀκριβὰ πωλεῖς 
τὰ σφουγγᾶτά σου! 

5, 189 
Μιᾷ τῶν ἡμερῶν, ἐνῷ ἐσκούπιζε τὸ ἔδαφος τοῦ ναοῦ, τρώγων ἅμα τεμάχιον ἄρτου, 
λείψανον προσφορᾶς ἢ ἀρτοκλασίας, ἀνατείνας τὴν χεῖρα πρὸς τὸν Ἐσταυρωμένον 
ἐπάνω, ἔκραξε· «Κατέβα καὶ σὺ καημένε, νὰ σοῦ δώσω ἕνα κομμάτι ψωμὶ νὰ φᾷς· 
σὲ λυποῦμαι νὰ σ᾿ ἔχουν νηστικὸν τόσον καιρὸν ἐκεῖ κρεμασμένον! 

5, 190 
Ἐντούτοις ὁ Δεσπότης Χριστός, προσθέτει ἡ παράδοσις, συγκατέβη πρὸς τὴν 
ἁπλότητα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου, καὶ κατῆλθε, φρικτὸν εἰπεῖν, ὁλόσωμος ἀπὸ τοῦ 
Σταυροῦ, κ᾿ ἐδέχθη τεμάχιον ἄρτου ἀπὸ τῶν ἀθῴων χειρῶν τοῦ πλάσματός του, 
καθὼς ἄλλοτε εἶχε συνδειπνήσει μὲ τοὺς μαθητάς, μετὰ τὴν Ἀνάστασιν, παρὰ τὴν 
ὄχθην τῆς Τιβεριάδος! 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ_5, 193-240 
 

Ἱερεῖς τῶν πόλεων καὶ ἱερεῖς τῶν χωρίων (1896) 
5, 195 

Ποῦ ἠκούσθη αὐτό, μοναστήρια νὰ ἔχωσιν ὑποτρόφους εἰς τὴν Εὐρώπην 
δικηγόρους, καὶ μάλιστα ἰατρούς, διὰ νὰ διδάσκωνται ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐβγῆκεν ἀπὸ 
τὸν πίθηκον, κατερχόμενοι δὲ νὰ διδάσκωσι καὶ εἰς ἄλλους τὰ σοφὰ ταῦτα; Μόνον εἰς 
τὴν Ἑλλάδα γίνονται αὐτά. Ἀλλὰ καὶ τί δὲν γίνεται εἰς τὴν Ἑλλάδα; 

5, 196 
Εἰς τὴν ἀπόλυσιν τῆς Λειτουργίας, ὅσα κομμάτια ἔχει ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ, ἀπὸ 
πρόσφορα ἢ ἀρτοκλασίαν, τὰ μοιράζει ὅλα εἰς ὅσους τύχουν. Δὲν κρατεῖ σχεδὸν 
τίποτε. 

5, 197 
Θὰ ἦτο πασσαλειμμένος μὲ ὀλίγα ἀτελῆ, κακοχώνευτα καὶ συγκεχυμένα γράμματα, 
μὲ περισσοτέραν οἴησιν καὶ ἀξιώσεις. 
 

Ἡ δίψα τοῦ Δαυῒδ (1905) 
5, 204 

Ἐκεῖνος ὅστις ὡμίλει οἰκείως πρὸς τὸν Θεὸν κ᾿ ἔλεγεν: «Ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου, 
ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου...», ἐκεῖνος ὅστις εἶπεν: «Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς 
τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα...», πολλὰ καὶ διάφορα εἴδη δίψης ἐδοκίμασεν, 
ὡς εἰκός, εἰς τὴν ζωήν του τὴν πολυκύμαντον· καὶ ὄχι ὀλιγώτερον διαφέρουσα 
εἶναι ἐκείνη ἡ δίψα, τὴν ὁποίαν ᾐσθάνθη ποτὲ ἐν καιρῷ πολέμου, ἐνῷ ὁ ἐχθρὸς 
κατεῖχεν ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Βηθλεέμ, καὶ ἠπείλει τὰ Ἱεροσόλυμα. 

5, 205 
Τίς δώῃ μοι πιεῖν ἀπὸ τῶν λάκκων τῆς Βηθλεέμ; 

5, 206 
Οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου, ὅτι ἐν αἵματι ψυχῆς ἀνδρῶν ἐστιν· ἀλλὰ 
σπείσομαι αὐτὸ Κυρίῳ τῷ Θεῷ μου. 

5, 207 
ἂς μᾶς ἐπιτραπῇ μόνον νὰ εἴπωμεν ὅτι τὸ γεγονὸς τῆς δίψης τοῦ Δαυῒδ εὐλόγως 
δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς μία συμβολικὴ πρόρρησις· ὅτι, ὅπως ὁ Δαυῒδ ἐδίψησε τὸ 
ὕδωρ ἐκεῖνο, ταχέως θὰ ἤρχετο χρόνος, ὁπότε ὅλη ἡ ἀνθρωπότης ἔμελλε νὰ 
διψήσῃ καὶ νὰ ποθήσῃ νὰ δροσισθῇ ἀπὸ τὰ νάματα τοῦ Ἰορδάνου, καὶ «ἀπὸ τῶν 
λάκκων τῆς Βηθλεέμ». 
 

Περί τῆς Παναγίας τῆς Κουνίστριας (1908) 
5, 211 

Διότι πολλαχῶς ἠδικημένος ὑπὸ τῆς Πολιτείας ἔκπαλαι εἶναι ὁ ἔγγαμος κλῆρος τῶν 
πόλεων, εἵλωτος βίον ζῶν, καὶ οὐχὶ οἱ καλόγηροι, οἵτινες, μὴ ἔχοντες ἰδίας 
οἰκογενείας νὰ θρέψουν, παντοῦ εὑρίσκουν πλούσια μοναστήρια πρὸς 
ἐγκαταβίωσιν, ἐὰν σωφρονῶσιν, ἀλλὰ προαιροῦνται τὸν ἄτακτον καὶ ἄστατον βίον, 
δι᾿ ἔλλειψιν ἀληθοῦς καλογηρικῆς, τουτέστιν αὐτοθυσίας καὶ πειθαρχίας. 
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Διορθωτικά 
Εκκλησιαστικαί ἐκδόσεις ἐν Ἀθήναις. Α´ Ὁ Διδάσκαλος καὶ τὸ 
«δηλαδὴ» (1900) 
5, 215 

Ἐδημοσιεύθη πρό τινος ὅτι εὐμαθεῖς καὶ εἰδικοὶ ἄνδρες ἀνέλαβον τὴν κριτικὴν 
ἐπιστασίαν καὶ διόρθωσιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων, ὅσα μέλλουσι νὰ ἐκδοθῶσιν 
ἐκ τῶν Καταστημάτων Α. Κωνσταντινίδου, πρῴην Ἀνδρέου Κορομηλᾶ. Ἡ εἴδησις 
ἠκούσθη εὐαρέστως. Τῷ ὄντι, ἦτο καιρὸς νὰ γίνῃ κάτι διὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ βιβλία, 
τὰ ὁποῖα συνήθως ἐκδίδονται καὶ μετατυποῦνται ἐν Ἀθήναις καθ᾿ ὃν τρόπον 
γεννῶνται καὶ τρέφονται τὰ ἔκθετα. 

Γ´ Τὰ Δώδεκα Μηναῖα τοῦ Ἐνιαυτοῦ (1900) 
5, 223 

Ἐνταῦθα ὁ ἐλλόγιμος διορθωτής, μὴ χωνεύων τὴν μεροληψίαν ταύτην τοῦ ποιητοῦ 
ὑπὲρ τοῦ Πέτρου (μεροληψίαν ὅμως τὴν ὁποίαν ἐνέκρινεν ἀνέκαθεν ἡ ἐκκλησία, 
υἱοθετήσασα καὶ ψάλλουσα τὰ ᾄσματα ταῦτα), ἔσπευσε νὰ ἐπανορθώσῃ· 
 
 
 
Μουσικολογικά 

Ὁ Ἀπόλλων καὶ τὸ δέρμα τοῦ Μαρσύου (1902) 
5, 226 

Ἀλλὰ καὶ δὲν ὑπάρχῃ ραψῳδός, ὅστις νὰ μὴ μισῇ καὶ κατατρέχῃ μέχρις ὠμότητος τὸν 
συνάδελφόν του. Καὶ οἱ περιπλανώμενοι κιθαρῳδοὶ Μαρσύαι, νομίζοντες ἑαυτοὺς 
ἠδικημένους Ἀπόλλωνας, μισοῦσι καὶ κατατρέχουσιν ἄλλους ὁμοιοπαθεῖς των, οὐδὲ 
ἀναγνωρίζουσιν ὑπεροχήν τινα καὶ εἰς τοὺς μάλιστα φημισμένους μεταξὺ τῶν 
ὁμοτέχνων των, οἵτινες πάλιν τρώγονται ἐλεεινὰ μεταξύ των. «Καὶ πτωχὸς πτωχῷ 
φθονέει, καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ...» 
 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ_5, 243-287 
 
Φιλολογικά 

Ταξίδι – βαπόρι – ρωμέικο (1895) 
5, 248 

διὰ νὰ κερδήσουν ὄχι τὸν ἄρτον, ἀλλὰ τὸ δίπυρον τὸ καθημερινόν. 
5, 249 

Ἀπὸ δέκα ἢ δώδεκα ἡμερῶν ἡ τροφή μου ἦτο πεντάκις τῆς ἡμέρας ἀνὰ ἓν 
μισοβρασμένον αὐγόν. Καὶ αὐτὸ τὸ γάλα μοὶ ἦτο δύσπεπτον […]. Θὰ εἶχα 
χορτάσει οὐρανόν, ἀέρα, θάλασσαν […]. Ὁ Γεώργιος μοῦ ἔδωκε νὰ τυλιχθῶ εἰς δύο 
μαλλίνας σινδόνας καὶ σκεπάσματα τὰ ὁποῖα εἶχε, κ᾿ ἐπῆγε νὰ ξυπνήσῃ τὸν βοηθὸν 
τοῦ ἐργολάβου, διὰ νὰ μοῦ φέρῃ ἀναψυκτικόν τι. 
 

Οἰωνός (1896) 
5, 252 

Ἓν δειλινόν, ἢ μίαν ἑσπέραν, δὲν ἐνθυμοῦμαι καλά, φθινοπώρου ἀρχομένου, οἱ δύο 
νέοι ἐκάθηντο ὑπαίθριοι, χωριστὰ ὁ καθείς, ἔξωθεν ζυθοπωλείου, καὶ ἐκοίταζαν 
ἀντικρὺ τὸν ἐξώστην της. 
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Αἱ Ἀθῆναι ὡς ἀνατολικὴ πόλις (1896) 
5, 269 

Γύρω - γύρω, ὑπῆρχον καὶ ὑπάρχουν ἀκόμη δωδεκάδες μαγειρεῖα καὶ 
πατσατζίδικα καὶ εἰκοσάδες ταβέρνες. Ἐκεῖ ἦτο ἡ Παλαιὰ Ἀγορά. Ἐκεῖ ἦσαν 
ὑπόγεια μὲ δεκαπέντε καὶ εἴκοσι σκαλοπάτια κάτω, ὅπου ἦτο κόπος ν᾿ ἀναβῇ τις 
πλέον, ἅμα ἅπαξ κατέβαινεν. Ἐκεῖ ἐπωλεῖτο ἡ εὐθυμία. Μὲ εἴκοσι ἢ τριάντα 
λεπτὰ ἠγόραζέ τις μεγάλην δόσιν, μέγα ποσὸν εὐθυμίας. Μὲ ἑξῆντα λεπτὰ 
ἠγόραζον ὁλόκληρον τὴν εὐθυμίαν. 

5, 271-272 
Δὲν ἦτο ἀδικαιολόγητον τὸ παράπονον τὸ ὁποῖον ἤκουσα τελευταῖον παρά τινος 
τάξεως πολιτῶν κατὰ τοῦ ἀστυνόμου των, ὅτι ἤθελε νὰ ἐμποδίσῃ τὰ βιολιὰ καὶ τὰ 
τραγούδια, κατὰ τὰς ἑσπέρας τῶν Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν […]. Θὰ εἴπῃ τις ὅτι 
ἐκήδοντο τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς τάξεως. Ἀλλὰ τότε ἔπρεπε ν᾿ ἀπαγορεύουν τὸν 
οἶνον καὶ ὄχι τὰ βιολιά. Ὅπου βιολιά, δὲν γίνονται συνήθως καυγάδες. Ὁ θόρυβος 
τῆς μουσικῆς ἐμποδίζει τοὺς ἀνθρώπους νὰ λογομαχήσουν. Ἡ ἡδύτης τῆς μελῳδίας, 
καὶ ἀφοῦ σιγήσουν ἀκόμη τὰ ὄργανα, ἀπελαύνει τὰ ἐχθρικὰ αἰσθήματα. 
 

Εἰς Χαρίλαον Τρικούπην (1900) 
5, 276 

δὲν τρέφουσιν αἰσθήματα ἰδιοτελείας. 
 

Πόσις καὶ Δάμαρ (1901) 
5, 281 

Ἂς πίωμεν τὴν Λήθην ὁμοῦ... […].  
Δάμαρ. - Εἶπες, νὰ πίωμεν τὴν Λήθην ὁμοῦ; … Ἄκουσον· τὴν ἡμέραν καθ᾿ ἣν σ᾿ 
ἐφίλευσα εἰς τὸν Παράδεισον τὸν εὔχυμον ἐκεῖνον καρπόν, ἐλησμόνησα νὰ σὲ 
κεράσω ἓν ποτήριον διὰ νὰ τὸν χωνεύσῃς…Ἔκτοτε σοὶ τὸ ὀφείλω. Ἰδού, λάβε καὶ 
πίε! (Τοῦ προσφέρει ποτήριον πλῆρες ροδίνου τὸ χρῶμα ρευστοῦ.) Τοῦτο εἶναι 
κρᾶμα ἀπὸ ὅλα τὰ φίλτρα καὶ τοὺς χυμοὺς καὶ τ᾿ ἀρώματα... ἀπ᾿ ὅλους τοὺς 
ἀναρχισμοὺς καὶ τὰς χειραφετήσεις καὶ τὰς οὐτοπίας καὶ τοὺς παραλογισμούς... ἀπ᾿ 
ὅλας τὰς μαγγανείας καὶ τὰς ἀλχημείας… Ὅταν ἐφάγομεν ὁμοῦ ἐκ τοῦ καρποῦ 
ἐκείνου, ἐμάθομεν νὰ γνωρίζωμεν τὸ πονηρὸν καὶ τὸ ἀγαθόν, καὶ συνείδομεν ὅτι 
γυμνοὶ ἤμεθα, καὶ τὸ πρῶτον ἐρύθημα τῆς αἰδοῦς ἐπήνθησεν εἰς τὰς παρειὰς ἡμῶν. 
Ὅταν πίωμεν ὁμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο θὰ μάθωμεν νὰ συγχέωμεν τὸ πονηρὸν καὶ 
τὸ ἀγαθόν, καὶ τὸν ἥττονα λόγον κρείττονα νὰ ποιῶμεν, καὶ θὰ φύγῃ ἀφ᾿ ἡμῶν πᾶσα 
συνείδησις γυμνότητος, καὶ θὰ ἔχωμεν τὴν γύμνωσιν ὡς καλλίστην περιβολήν, καὶ θὰ 
εἴμεθα ἀνώτεροι τῆς αἰδοῦς, τῆς βαναύσως κοκκινοπροσωπούσης καὶ 
παιδαριώδους… 
Πόσις. - Ἄ! (Πίνει καὶ νυστάζει.) 
Δάμαρ. - Τοῦτο τὸ ποτὸν φέρει ὕπνον. (Λικνίζει εἰς τοὺς βραχίονάς της τὴν 
κεφαλὴν τοῦ Πόσιος.) Τώρα πλέον ἐγὼ εἶμαι ἡ... πόσις, καὶ σὺ ὁ... πότης. 
Πόσις. - (Ὀνειροπολῶν.) Πότε θὰ ἔλθῃ ἡ ἔγερσις!; 
 

Ἀπὸ τὰ νησιωτικὰ ἔθιμα (1905) 
5, 282 

λίαν πρωὶ τῆς Πέμπτης ἐγυρίζαμεν εἰς τὰ σπίτια, κ᾿ ἐτραγῳδούσαμεν τὸ 
ἀνωτέρω ᾆσμα. Αἱ εὐσεβεῖς οἰκοκυράδες μᾶς ἐφόρτωναν «καλὲς χρονιές», καὶ 
μᾶς ἐφίλευαν, ζεστὰ ἀκόμη, τὰ μόλις βαφέντα κόκκινα αὐγά. Μὲ τὶς ὀλίγες 
πεντάρες ποὺ μᾶς ἔδιδαν πότε πότε, ἀγοράζαμεν σπίρτα, καψύλια, καὶ πυροκρόταλα, 
διὰ νὰ ἑορτάσωμεν ἐν κρότῳ τὴν Ἀνάστασιν. 
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5, 284 
Εἶτα, ἀφοῦ ἀνέτελλε τὸ Μέγα Σάββατον, ἐψάλλετο τὸ «Ἀνάστα ὁ Θεὸς» κ᾿ ἐγέμιζεν 
ὁ ναὸς ἀπὸ πέταλα ἀνθέων, ὅλη ἡ ἡμέρα, ὅπου πρέπει νὰ «σιγᾷ πᾶσα σάρξ», 
ἀφιερώνετο εἰς τὰς ἑτοιμασίας τοῦ Πάσχα. Βελάσματα ἀρνίων, κοπαδίων, 
κωδωνισμοί, σοῦβλες, σφάγια, Ἀνάστασις. 
 

Κατὰ τὸ πρέπον ζῆν. Ἡ ἀληθὴς ὑγίεια (1907) 
5, 285 

πρὸς κορεσμὸν τῶν σαρκικῶν ὀρέξεων, πρὸς κορεσμὸν ὅλων τῶν ὀρέξεων.       
5, 285-286 

Δὲν εἶναι κατὰ φύσιν ζῆν μόνον τὸ νὰ χορτοφαγῇ τις (ὅπως δὲν εἶναι τὸ νὰ κάμνῃ 
«ἀερόλουτρα» καὶ «ἡλιόλουτρα» καὶ νὰ καθιστᾷ ὑποχρεωτικὸν τὸν γάμον)· ἀλλ᾿ 
εἶναι κατὰ φύσιν ζῆν καὶ νὰ σαρκοφαγῇ καὶ ὠμοφαγῇ […]. Λοιπόν, ὁ ὀρθὸς λόγος 
διδάσκει, μετὰ τῆς φυσιολογίας, ὅτι εἷς κριὸς ἢ τράγος ἀρκεῖ νὰ γονιμοποιήσῃ 
δεκάδας ἀμνάδων ἢ αἰγῶν. Ἄρα τὰ ἄρρενα πλεονάζουσιν, εἰς τὰ θρέμματα ταῦτα, 
καὶ διὰ τοῦτο, ἐξ ἀνάγκης πρέπει νὰ θύωνται […]. Πάλιν, ὁ ὀρθὸς λόγος διδάσκει, 
μετὰ τῆς πολιτικῆς οἰκονομίας, ὅτι, ἐὰν ἐχορτοφάγει ὅλη ἡ ἀνθρωπότης, ὅπως 
χορτοφαγοῦσι τὰ θρέμματα αὐτά, καὶ ἔμενον ταῦτα αὐξανόμενα ἐπὶ χρόνους καὶ 
χρόνους, χωρὶς νὰ θύωνται, ἐντὸς ὀλίγου θὰ ἐξέλειπε πᾶσα βλάστησις καὶ φυτεία 
καὶ πᾶς καρπός, καὶ δὲν θὰ ἔμενε πλέον χόρτον, ὅσον θὰ ἤρκει διὰ νὰ φάγωσιν 
ὅλοι οἱ ἀνισόρροποι καὶ οἱ ξενομανεῖς καὶ οἱ ἔκφυλοι, καὶ οἱ ἀγυρτεύοντες καὶ 
ἀερολουόμενοι καὶ ἀερολογοῦντες, ἄτομα ἢ σύλλογοι, καὶ εἶτα ὁ λοιπὸς 
ἀνεύθυνος κόσμος· κα ὶ τότε ὡς εἰκὸς αἱ μυριοπληθεῖς ἐκεῖναι ἀγέλαι τῶν 
προβάτων καὶ ἐρίφων θὰ ἐμαίνοντο ἐκ πείνης καὶ ὀργασμοῦ, καὶ θὰ ἐλύσσων, καὶ 
θὰ ἔτρωγον πρῶτον τὸν κ. Δρακούλην, εἶτα τὸν κ. Γ. Φιλάρετον, καὶ κατόπιν τὴν 
λοιπὴν ἀνθρωπότητα. Καὶ τότε, εὐτύχημα θὰ ἦτον ἂν θὰ εὑρίσκοντο ἀρκετοὶ 
ἄνθρωποι, διὰ νὰ ἱδρύσωσι συλλόγους «πρὸς καταπολέμησιν τῆς χορτοφαγίας!». 

5, 286-287 
Ἡ κρεοφαγία εἶναι φυσική, ἀλλὰ πρέπει νὰ εἶναι μετρία, αὐτὸ λέγει ἡ θρησκεία 
μας. Ὅσον ὀλιγώτερον κρέας φάγῃ τις εἰς τὴν ζωήν του, τόσον καλύτερα. Ἐκτὸς 
ἂν ἔχῃ εὐχήν, τουτέστιν ἔχῃ γίνει κοινοβιάτης ἢ ἀσκητὴς εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, καὶ 
θέλει νὰ ἐγκρατεύεται ὅλην τὴν ζωήν του ἀπὸ κρέατα, ὅπως ἀπὸ οἶνον καὶ ἀπὸ 
γυναῖκα. Ἀλλὰ τοῦτο πρέπει νὰ πράττῃ ἄνευ βδελυγμίας, ὅπως λέγει ὁ κανὼν τῆς 
Ἐκκλησίας, ἄλλως ὑπόκειται εἰς τὸ ἀνάθεμα. «Εἴτις ἀπέχεται οἴνου καὶ κρεῶν καὶ 
γυναικός, μὴ δι᾿ ἐγκράτειαν, ἀλλὰ διὰ βδελυγμίαν, ἀνάθεμα ἔστω». Αὐτὴν τὴν 
βδελυγμίαν εἰσάγουν τώρα οἱ νεωτερίζοντες, καὶ πρέπει νὰ προσέξουν, διότι θὰ 
λάβουν ἀφορμὴν νὰ μετανοήσουν. Τὰ Τετραδοπαράσκευα καὶ αἱ Τεσσαρακοσταὶ 
ἀρκοῦν διὰ τὴν ἀποχὴν ἀπὸ τοῦ κρέατος καὶ τῶν ἄλλων λιπαρῶν βρωμάτων, καὶ 
εἶναι ὑποχρεωτικαὶ δι᾿ ὅλους τοὺς χριστιανούς. Μὴ πλανᾶσθε. 
 
 
 

ΕΥΑ ΓΑΝΙΔΟΥ_5, 288-321 
 

Γλῶσσα και κοινωνία (1907) 
5, 291,292 

Ἡ νεολαία διψᾷ ἡδονάς. […] Πολλάκις ἤδη εἶχε παρατηρηθῆ ὅτι, εἰς ἐποχὰς 
ἐμφυλίων ἢ ἐξωτερικῶν πολέμων, στάσεων, σπαραγμῶν, λοιμοῦ, πυρὸς καὶ μαχαίρας, 
ἡ δίψα πρὸς τὰς ἡδονὰς μεγάλως αὐξάνει.  
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5, 296 
δὲν δύναται νὰ ζήσῃ, εἰμὴ μόνον κακὴν καὶ νοσηρὰν ζωήν, τρεφόμενον μὲ τουρσιὰ 
καὶ μὲ κονσέρβας εὐρωπαϊκάς. 
 

Ἄρθρον διὰ τὸν Καζαμίαν (1987) 
5, 308 

Ἀδύνατον δὲ νὰ τιμηθῶ<σι> παρ᾿ ἡμῖν ὁ ἅγ. Λουδοβίκος καὶ ὁ ἅγ. Φραγκίσκος καὶ ὁ 
Σὰν - Κάρλος, ὅστις, ἂν δὲν ἀπατῶμαι, ἔφαγεν ἐννέα κοφίνια σαλιάγκους - καὶ πάλιν 
τὰ κοφίνια εὑρέθησαν γεμᾶτα. 
Διάφορα 

Τὸ μοσχᾶτον τῆς Σκιάθου (χ.χ.) 
3, 320 

Τὸ θεσπέσιον νέκταρ ποὺ πίνουν οἱ Ὀλύμπιοι Θεοί, ἀναβλύζει ἀπὸ χρυσῶν κρουνῶν 
εἰς τὸ οἰνοπωλεῖον καὶ παντοπωλεῖον Ἡ Μουργιὰ τοῦ Θωμᾶ Σαραφιανοῦ εἰς τὴν 
Σκίαθον. Εἶναι τὸ θαυμάσιον καὶ μοναδικὸν εἰς τὸ Αἰγαῖον μοσχᾶτον τῆς Σκιάθου, 
τὸ καλούμενον καὶ Ἀλυπιακόν, ἐπειδὴ καταργεῖ ὅλας τὰς λύπας... 
 
 
 

ΑΝΤΡΙΑ ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ_5, 325-τέλος 
 

Νεκρολογίες 
Ὁ πατὴρ Διονύσιος (1888) 
5, 330 

Ὁ Διονύσιος ἀνῆκεν εἰς τὴν ἀρχαιοπρεπῆ ἐκείνην τάξιν τῶν μοναχῶν, τῶν 
Κολλυβάδων καλουμένων, ἧς ἦτο ὁ τελευταῖος σχεδὸν ἀντιπρόσωπος. Παρὰ τῶν 
Κολλυβάδων τούτων ἠθέλησε καὶ ὁ κ. Μακράκης νὰ μιμηθῇ τινα ἔθιμα [...]. 
Ποία τις ἦτο ἡ κοινότης αὕτη τῶν Κολλυβάδων μοναχῶν, οὐ τοῦ παρόντος [...].  
Σημειῶ μόνον ἐνταῦθα, ὅτι τὸ σκωπτικὸν ἐπίθετον ἀναξίως ἐδόθη αὐτοῖς ὑπὸ 
φθονερῶν τοῦ μοναστικοῦ βίου ἀπτήνων, λόγῳ ὅτι ἐκεῖνοι δὲν ἠνείχοντο καὶ δικαίως 
τὰ ἐν ταῖς Κυριακαῖς κόλλυβα καὶ μνημόσυνα, ἐπιμένοντες ἵνα ταῦτα γίνωνται ἐν τοῖς 
Σάββασι καὶ ταῖς καθημεριναῖς, κατὰ τὴν ἀρχαίαν τῆς ἐκκλησίας τάξιν καὶ ὅτι ἐκ τῶν 
Κολλυβάδων ἦσαν ἐκ τῶν παλαιῶν λογίων πατέρων ὁ Κορίνθου Μακάριος [...]. 
 

Παπα-Ἀδαμάντιος, Οἰκονόμος (1895) 
5, 332 

καὶ οὗτος ὡς πάντες οἱ ἀρχαιότεροι τῆς νήσου ἐφημέριοι ἐδιδάχθησαν τὴν τῶν 
μυστηρίων τέλεσιν παρὰ τῶν ἱεροπρεπῶν ἐκείνων Κολλυβάδων [...]. 
 

Γεώργιος Δ. Δημητριάδης (1897) 
5, 338 

Καὶ τώρα, τίς θὰ παραμυθήσῃ τοὺς γηραιοὺς ἀτυχεῖς γονεῖς, εἰς οὓς ἐπέπρωτο νὰ 
πίωσιν αὐτὸ τὸ ὑπέρπικρον ποτήριον;  

5, 338 
Ποῦ βρίσκεται τ᾿ ἀθάνατο νερό, ὁποὺ χαρίζει ζωὴν εἰς τοὺς ἀποθαμένους; [...] Κ᾿ 
ἐκεῖνος ὅστις εἶπεν «Ἐγὼ ἔχω ὕδωρ ζῶν», αὐτὸς γνωρίζει ποῦ εἶναι τ᾿ ἀθάνατο 
νερό. «Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται...Καὶ ἐμπλήσω αὐτὸν ὕδατος, 
ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον». Ἀπ᾿ αὐτὸ τὸ ὕδωρ τὸ αἰώνιον, τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν, 
εὔχομαι νὰ δροσίζεσαι τώρα ἐκεῖ ποὺ εἶσαι [...] 
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[Εἰς τὸν ἐξάδελφον Δημητράκην] (1898) 
5, 339 

Καὶ ποῦ τὸ ἀμβρόσιον νεῦμα τῶν ὀφρύων, καὶ τὸ νεκτάρεον τῶν χειλέων μειδίαμα;  
 

Γουλιέλμος Βίλδ (1899) 
 5, 341 

Εἶχε κατέλθει εἰς τὴν Ἑλλάδα κατὰ τοὺς χρόνους ἐκείνους τοῦ Ὄθωνος, τοῦ 
μουσοτραφοῦς Βασιλέως. 
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ΤΟΜΟΣ 1 
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

 
Τίτλος Σελ. Είδος 

Φαγητού-
ποτού 

Πού Πότε Πόσοι/ Ποιοι Λειτουργία/ 
Χρήση/ 

Κατάχρηση 

Μεταφορές 

 
Η Μετανάστις 
1, 1-132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17  έξω από το 
καπηλειό 

Βράδυ Μέθυσοι  τι είν᾽ αυτά τα 
ψάρια οπού μας 
έρχονται 

22 άρτος, τρυβλία 
κρέατος 
βραστού 

πλοίο Βράδυ καπετάνιος, 
φιλοξενούμενη 

Φιλοξενία έτρεφε προς αυτόν 
βαθείαν 
ευγνωμοσύνην 

25      εγώ έφαγα το 
ψωμί σας 

30 Απώλεια όρεξης   φιλοξενούμενη Πένθος  
35      του την έφαγε το 

χώμα 
42      Ελπίζω, σαν με 

καταπιή [η γη], 
την χάρη να με 
κάμῃ, ογλήγορα 
την σάρκα μου να 
λυώσῃ, να 
χωνέψῃ. 
 

43 Πείνα  Ύπαιθρος Νύχτα Παιδιά Μετανάστευ-
ση λόγω 
λοιμού 

να μας φάγωσι τα 
φαντάσματα 

45 τηγανιτά αυγά Σπίτι Νύχτα Γείτονες Φιλοξενία  

57      Σοι ορκίζομαι εις 
το γάλα οπού σ' 
ανέθρεψα 

72 φιάλη, οίνος καπηλειό  Ανδροπαρέα   

74      ο κύριος Ρίζος 
δεν την χωνεύει 

82 οίνος κήπος σπιτιού Βράδυ μνηστήρας αρραβώνες, 
μνηστήρας 
εύπιστος λόγω 
οινοποσίας 

 

109      έφαγα τον κόσμον 
να σας αναζητώ 
 

110 Καφές μαστίχα, 
νερό 

Σπίτι  Παρέα 
(γυναίκες και 
άνδρας) 

Φιλοξενία, 
μαγεία 

 

118 ρακή πλοίο  πλήρωμα αλκοολισμός – 
τεμπελιά 

 

 
Οι Έμποροι των 
εθνών  
1, 133-344 

138      έτρεφε βαθείαν 
στοργήν 
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Οι Έμποροι των 
εθνών  
1, 133-344 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

146      το αίμα του 
αναβαίνει ως οίνος 
εις την κεφαλήν 
μου και με 
μεθύσκει 

147      τον έφαγε το 
μεγάλο 
σκυλόψαρον 

148      Έπινε διά πέντε 
διαβόλους 
 
Έως τώρα είναι 
μεθυσμένος, και 
[…] θα επίστευσεν 
ότι η θάλασσα 
είναι ρακί 

168 οίνος, κόνις 
εντομοφθόρος 

πλοίο  πλήρωμα Βία (σκόπιμη 
μέθη) 

 

171-
172 

όψα, οίνος, 
ποτά. εδέσματα 

πλοίο Βράδυ παρέα Δείπνο 
ανταπόδοσης 
φιλοξενίας και 
αποχαιρετι- 
σμού – Βία 
(σκόπιμη μέθη 
για 
διευκόλυνση 
της απαγωγής) 

 

188      Ο οίνος της 
Κύπρου είναι 
κεφαλοκρούστης 

192       Ή να με φάγῃ ή 
να πίω εγώ το αίμα 
του 

198      κρασολουτρόν 

194-
199  

οίνος, κρασί καπηλειό, 
λέμβος 

Βράδυ Συνεργοί ανδρικός 
αλκοολισμός 

 

200      Να φάγῃ τον φίλον 
του! 

201,
310 

     να την γλυτώσω 
από τους όνυχας 
της κυράς 
Κοκκινούς, η 
οποία καταπίνει 
εις τον πάτον του 
βαρελιού της 
όλους τους κόπους 
μου  
 
είχε καταφάγει τα 
δύο τρίτα των 
κερδών του 

202,     Βία (πτώμα) επί της θαλάσσης, 
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Οι Έμποροι των 
εθνών 1, 133-
344 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

210 ήτις είχε προ 
μικρού καταπίει έν 
πτώμα 
 
Και αν το φάγωσιν 
αι φώκαι; 
 
είχε καταβρωθή εν 
μέρει υπό των 
ιχθύων 

207 Εδέσματα, 
παροψίδες, όψα, 
καρυκεύματα, 
οίνος 

Σπίτι Νύχτα Καλεσμένοι Φιλοξενία – 
αποχαιρετι-
στήριο δείπνο 

 

216      εζήτει να φάγῃ τα 
χείλη του με τους 
οδόντας. 

219      έτρεφεν 
αποστροφὴν 

224 ζωμός, οίνος, 
πρόχειρο δείπνο 

Σπίτι, Βενετία Νύχτα τραυματίας, 
φίλος 
τραυματία, 
νοσοκόμα 

   

227      οι σκώληκες θα 
μας φάγωσι 
νεκρούς.  
Τα μυστικά […] 
τούς τρώγουσι 
ζώντας  

228      κατεσπάραξε την 
καρδίαν του 
συζύγου μου 

237      ίνα αναπολήσῃ διά 
τελευταίαν φοράν 
τον ηδονικόν 
εκείνον καρπόν 
της γνώσεως, ού ο  
χυμός είχε μείνει 
εις τον φάρυγγα 
αυτής 

245      την επότισε το 
ποτήριον της 
πόρνης 

249      σιτισμόν τας ιδίας 
υμών κακίας  

254      τα ωραία φρούτα 
να πέφτουν εις το 
στόμα αυτών των 
μαύρων των 
καλογέρων! 

255      έφαγα το ψωμί 
του. 
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Οι Έμποροι των 
εθνών 1, 133-
344 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

258, 
262 

Εχίνοι, όστρεα, 
ιχθύες οπτοί, 
οίνος 

καπηλειό, 
γεύμα 

 Δύο άνδρες και 
παρέα αλιέων 
και λεμβούχων 

  

273      η καλή μνήμη 
οφείλει να είναι 
καλόν 
χωνευτήριον, ως ο 
στόμαχος, όστις 
δέχεται παντοία 
εδέσματα, χωρίς 
να ενθυμήται τα 
είδη αυτών. 
 

301     Καταγγελία 
ανώτερου 
κλήρου 

Φαίνεται δε ότι 
ετρέφοντο κατά 
τον χρόνον 
εκείνον εν τῃ 
πόλει του μεγάλου 
Κωνσταντίνου τα 
τέσσαρα ταύτα 
είδη των ζῴων 

309, 
314,
315, 
316 

οίνος καπηλειό, 
βάρκα 

Νύχτα Συμπότες ανδρικός 
αλκοολισμός 
και 
οικονομικές 
συνέπειές του 

η Κοκκινού δεν 
εχωράτευε, μας 
έτρωγεν όλους ώς 
το κόκκαλον 
 
Έβλεπα ότι εγώ 
έπινα το κρασί της 
Κοκκινούς, και η 
Κοκκινού μ᾽ 
έπινεν, εμέ τον 
ίδιον 

315-
316 

     αλλ' είχον πολύ 
πλειότερον την 
μέθην του 
πεπρωμένου παρά 
την μέθην του 
οίνου. 

321      Εδίψησέ σε η 
ψυχή μου, 
ποσαπλώς σοι η 
σαρξ μου εν γῃ 
ερήμῳ και αβάτῳ 
και ανύδρῳ 
 

324      Θα κάμω τόσην 
[φωτιά], ώστε να 
ψηθούν όλα τα 
ψάρια, και να 
βράσῃ η θάλασσα 
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Οι Έμποροι των 
εθνών 1, 133-
344 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

334      εζωγραφημένος ο 
Άδης, εν μορφῄ 
αδηφάγου θηρίου 
καταβιβρώσκοντος 
τας εις το ανοικτόν 
στόμα του 
ριπτομένας 
αμαρτωλούς 
ψυχάς […]. Το 
στόμα εκείνο […] 
έπαυσε πλέον να 
αδηφαγῄ, δεν 
κατεβρόχθιζεν 
αμαρτωλούς 
πλέον, αλλά 
τουναντίον εξήμει, 
εξήμει 
αδιαλείπτως. Και 
δεν εξήμει 
ανθρώπους 
[…],αλλ᾽ εξήμει 
δαίμονας. 
 

 
Η Γυφτοπούλα 
1, 345-658 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

354 κρίθινος άρτος, 
ύδωρ 
 

ύπαιθρος, 
πρόχειρο 
δείπνο 

Βράδυ Μόνος 
 

  

365, 
365-
366 

οίνος, κρασί,  καπηλειό Βράδυ Δύο άνδρες 
οινοπώλης, 
οινοπότες 

  

382-
383 

ανθρώπινο 
κρέας 

  διατροφική 
συνήθεια 
Τσιγγάνων 
(κοινωνικό 
στερεότυπο) 

  

385-
386 

ψωμάκι, λαδάκι, 
φαγάκι, 
τεμάχιο άρτου, 
ψωμί, τυράκι, 
ελίτσες 
έλαιο, οίνος, 
όξος,  

Σπίτι δυο φορές 
τη μέρα 

Μόνη επαιτεία  

393 βραστά λάχανα καλύβα, 
δείπνο 

εσπέρα οικογένεια  Τ᾽ άντερά σου να 
βράσῃς 

397, 
398 

κρασί, οίνος κήπος 
καλύβας 

εσπέρα οικογένεια, 
πελάτης 

φιλοξενία, 
κέρασμα 

 

416      Όταν καθίσῃ το 
μεσημέρι να 
γευματίσῃ, θα 
ευχηθῄ να μη τον 
μπουκώσῃ ο 
Μάγος. 

425      τους φόβους, ους 
έτρεφεν 
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Η Γυφτοπούλα 
1, 345-658 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

458      Δεν χόρτασες τον 
ύπνο; 

500 πείνα Μοναστήρι  Υπάλληλος 
μοναστηριού 

Αδιαφορία 
καλογριών 

Αυτές οι 
υποκρίτριες, οι 
άνοστες 
 
έχουν πολλά για 
να φάνε, που να 
βγάλουν τη 
φάγουσα 

508 γεύμα άβραστο 
και ανάλατο 

Μοναστήρι μεσημέρι Μοναχές Αφηρημάδα 
μαγείρισσας 

 

517 λάδι Μοναστήρι Σαρακο-
στή 

Φιλοξενούμενη/
κρατούμενη 

μοναστική 
φιλοξενία  

 

528      ― Και πόσα 
 σε πληρώνει; 
― Τίποτε,διά 
 ψωμί, απήντησεν 
ο βοσκός. 
 

608 κογχύλες, 
καραβίδες, 
γαρίδες, 
καρκίνοι 

θαλάσσιο 
σπήλαιο 

μέρα ναυαγός φιλοξενία 
θαλάσσιας 
νύμφης 

 

618      «Η ελπίς ήτο 
καλή, αλλ' ο όνος 
την έφαγεν» [hope 
was green and the 
donkey ate it] 

623 Κεράτια   ερημίτης 
μοναχός 

διατροφική 
συνήθεια 
ερημίτη 

 

639 γάλα κατσίκας   βρέφος τροφή 
σατανικού 
βρέφους 

 

 
ΤΟΜΟΣ 2 

ΚΑΤΣΗ_2, 11-342 
 

Τίτλος Σελ. Είδος 
Φαγητού- 

ποτού 

Πού Πότε Πόσοι/Ποιοι Λειτουργία, 
Χρήση/ 

Κατάχρηση 

Μεταφορές 

Χρήστος 
Μηλιόνης  
2, 11-76 
 
 
 
 
 
 
 

25      να έχης όρεξη 
να κλαίης 

48      η σφαίρα εν η 
ανετράφη 
στέγην, υφ’ ην 
είχεν 
ανατραφή 

52      κατέφαγεν το 
ασπαίρον σώ- 
μα του 
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61      έτρεφε βαθείαν 
περιφρόνησιν 

65, 
74 

     σ’ έφαγα 

72-
73 

λιτή τράπεζα, 
άφθονο κρασί 
σε πλόσκα 

λημέρι 
κλεφτών 
(Ακαρνανα-
νία) 

 κλέφτες και 
φιλοξενούμενος 
Τουρκαλβανός  

δείπνο/γεύμα 
φιλοξενίας –
νηφαλιότητα 
αρχηγού και 
φρουρών της 
ομάδας 

 

 
Το 
Χριστόψωμο 
2, 77-81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 ρώμια εκτός σπιτιού  επιστροφή 
καπετάνιου 

ανδροπαρέα 
ναυτικών 

Πλαστό 
φίλεμα/καλω-
σορίσματα,  
οικογενειακή 
βία 

 

79 φαρμακωμένο 
χριστόψωμο 

σπίτι  παραμονή 
Χριστουγέννων 

δώρο πεθεράς 
προς νύφη 

βία (σκοπός: 
δηλητηρίαση 
νύφης από 
πεθερά) 

 

80 κρασί, οίνος  ξημερώματα 
Χριστουγέννων 

καπετάνιος και 
σύζυγός του 

μέσο για να 
ζεσταθεί και 
να συνέλθει ο 
καπετάνιος 

 

80-
81 

κρέας, πριζόλα 
ψητή στα 
κάρβουνα, 
οπτό κρέας 

 ξημερώματα 
Χριστουγέννων 

καπετάνιος βία (θάνατος 
από 
δηλητηρίαση) 

 

Η Τελευταία 
βαπτιστική  
2, 89-94 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 αυγοκουλού-
ρες, κοκκώνες, 
παιδικές 
κουλούρες 

σπίτι  Μ. Πέμπτη, 
από τρίτη ώρα 
δειλινού 

νονά  φίλεμα στα 
βαφτιστήρια, 
τις 
συντέκνισσες, 
τις ανιψιές και 
τις 
δισεξαδέλφες 

 

91      έτρεφε 
φιλοδόξους 
σκοπούς 

94 κοκκώνα, 
κόκκινα αυγά 

πηγάδι στην 
αυλή νονάς 

Κυριακή του 
Πάσχα πρωί 

νονά Εθιμική προ-
σφορά στη 
μνήμη της 
νεκρής 
βαφτιστήρας 

 

Υπηρέτρα 
2, 95-101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98      τα 
περισσεύματα 
των κόπων του 
τα έφαγαν  
άλλοι 
 
χάριν του 
επιουσίου άρτου 
εργαζόμενος 
 
πασκίζω να 
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βγάλω το ψωμί 
μου 

99, 
101 

όρνιθες, αυγά, 
τυρί, ινδιάνοι 
μυζήθρες 

Σκιάθος και 
νήσος 
Τσουγκριά  

ξημερώματα 
Χριστουγέννων 

 προμήθειες για 
Χριστούγεννα 

 

101 πουντς, θερμά 
ποτά, 
ηδύγευστος 
μαύρος οίνος 

σε 
τρεχαντήρι 
μεσοπέλαγα 

ξημερώματα θαλασσοπνιγμέ- 
νος ναυτικός 

θεραπευτική 
δύναμη 

 

Ο Σημαδιακός 
2, 103-113 

109      που δεν 
εχόρτασες… 
τον ύπνο 

111      υπνοφάγος 

Η 
Σταχομαζώχ-
τρα 
2, 115-124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116 κούμαρα για 
ρακί, 
στέμφυλα, 
βότσια 
αραβοσίτου, 
σακκιά 
στάχυα, ψιχία 
πλουσίας 
συγκομιδής 

Εύβοια η 
συγκομιδή, 
Σκιάθος η 
κατανάλωση 

Ιούνιος η 
συγκομιδή, όλο 
το χρόνο η 
κατανάλωση 

γιαγιά με τα δύο 
της εγγόνια  

Φτώχεια  

117, 
118, 
119 

ψωμός/τεμάχιο
άρτου, 
κρύσταλλος 
από υδρορροή 
σπιτιού, χύτρα 
κοχλάζουσα 

σπίτι , 
Σκιάθος 

23 Δεκεμβρίου, 
εσπέρα 

δύο παιδιά φτώχεια, 
πεινασμένα 
παιδιά – 
υπόσχεση 
φαγητού 

 

119 γλυκό, ρακί  παραμονή 
Χριστουγέννων 
πρωί 

ιερέας φίλεμα στον 
παπά  

 

Εξοχική 
Λαμπρή  
2, 125-133 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 κόκκινο αυγό Καλύβια 
Σκιάθου 

Πάσχα ξωμερίτες, 
κάτοικοι 
Καλυβιών 

  

126      έτρεφε 
προλήψεις 
 
τρέφωσι 
εμπιστοσύνην 

127, 
128, 
133 

πρόσφορα, 
λειτουργιές 

σπίτια 
ιερέων 

Πάσχα αλλά 
και όλο το 
χρόνο 

οικογένειες 
ιερέων 

αμοιβή ιερέων  
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130      δεύτε του 
καινού της 
αμπέλου 
γεννήματος 

130-
133 

ψητό αρνί, 
τσότρα 
επταόκαδος με 
κρασί, 
κουλούρα, 
αυγά  
  

ύπαιθρος Πάσχα, από το 
μεσημέρι έως 
το δειλινό 

κάτοικοι 
Καλυβίων/πανη-
γυριστές, ιερέας 
με την 
οικογένειά του  
και μοναχικοί 
τύποι 

πασχαλινό 
γεύμα 

 

 
Η Χτυπημένη 
2, 135-142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136-
142 

     θα φάη κι άλλη 
ψωμί 

138 ορεκτικόν 
[ποτό] 

  δικαστικός 
κλητήρας 

αδιαφορία για 
την αδυναμία 
πληρωμής του 
οφειλέτη 

 

139 φασκομηλιά 
με πετιμέζι 

σπίτι  Κυριακή πριν 
τα 
Χριστούγεννα, 
πρωί 

γειτόνισσα  φίλεμα 
γειτόνισσας 

 

141 θερμό ποτό   νύχτα που 
ξημέρωνε 
Χριστούγεννα 

 θεραπεία 
ασθενούς 

 

 
 
 
 
Ο Πανταρώτας 
2, 143-151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143      ν’αγωνίζεται να 
πορισθή τον 
άρτον της 
οικογενείας του 

144      έτρεφε μεγάλην 
στοργήν 

145      του έψηναν το 
ψάρι στα χείλη 

145-
146 

τσότρα 
γεμάτη, 
δαμεζάνα 
ολόκληρος, 
ορεκτικά 
εδέσματα, 
μισή 
αστακοουρά, 
καπνιστό 
κεφαλόπουλο 
της λίμνης, 
αυγοτάραχο, 
έγχελυς 
αλατισμένος, 
μικραί αφύαι  

λιμάνια 
(Εύβοια, 
Στερεά 
Ελλάδα) 

 καπετάνιος δωροδοκία 
λιμενικών  

 

148 Ρακιά βάρκα  λεμβούχος και 
ορεσίβιος 
επιβάτης 

καταπράυνση 
του φόβου του 
ορεσίβιου 
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149      τραβούν φαΐ  
και ύπνο που 
πάει αντάρα  
και καπνός 

Η 
Μαυρομαντη-
λού  
2, 153-168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

153, 
164 

     λαχανίδες, 
κουνουπίδια, 
μποστανικά, 
λαχανικά 
 
«χωρίς  
σπανάκια και 
λαχανίδες» 
[μεταφορές για 
θαλασσινά] 

157      έτρεφεν 
αδυναμίαν 
τυφλήν 

159      έτρεφεν ελπίδα 
160 ιχθύες 

αγρευθέντες  
με δόλωμα 
θνησιμαίας 
γάττας  

νερά 
Μαυρομα-
ντηλούς, 
Σκιάθος 

 πωλήθηκαν όλα 
σε ξένους και όχι 
συμπατριώτες 
του ψαρά 

αφιλοξενία –
προκατάληψη  

 

161 αστακοί, 
καραβίδες 
μεγάλες, 
πεταλίδες, και 
άλλα 
ηδύγευστα 
όψα 

νερά 
Μαυρομα-
ντηλούς, 
Σκιάθος 

 ψαράς  τρέφων 
παράδοξον 
στοργήν 

Παιδική 
Πασχαλιά 
2, 169-176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

171,
172 

κόκκινα αυγά 
βαμμένα με 
ριζάρι, 
κιννάβαρι και 
όξος, 
κουλούρες 
μετ’αυγών, 
μικρές 
«κοκώνες» 

σπίτι, 
Σκιάθος 

Μ. Πέμπτη μητέρα, παιδιά, 
γιαγιά 

πασχαλινό 
φίλεμα σε 
παιδιά και σε 
συγγενείς 

 

172 τυρί, κρέας  Μ. Σάββατο 
βράδυ 

μητέρα, παιδί υπόσχεση 
φιλέματος 

 

174 αυγά, πλαστό 
αυγό 

εκκλησία Ανάσταση, 
μετά τα 
μεσάνυχτα 

παιδιά πονηριά 
παιδιού  

 

175 κόκκινα αυγά, 
τυρί, ψημένο 
αρνί 

οικία 
οικογένειας 

Μετά την Β΄ 
Ανάσταση, την 
Αγάπη, την 
πυρπόληση του 
Εβραίου, βράδυ 

οικογένεια χαρούμενο 
πασχαλινό 
τραπέζι 

 

176      ο Χριστός 
υπεσχέθη να πίῃ 
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με τους 
εκλεκτούς του 
καινόν το 
γέννημα της 
αμπέλου 

Πάσχα 
Ρωμέϊκο,  
2, 177-182 

179      έτρεφε  
μεγίστην 
ευλάβειαν 

 
Θέρος – Έρος 
2, 183-209 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

183 παξιμαδάκια, 
ολίγα τρόφιμα 

στο σπίτι 
πριν από 
εκδρομή 

Πρωτομαγιά, 
χαράματα 

έξι παιδιά, 
παραμάνα 

φίλεμα, 
πρωινό 
πρόγευμα 

για να μην τα 
μπουκώσ’ ο 
γάιδαρος 

185 
 

     η εξοχή ήρχισε 
να μεθύσκῃ τας 
αισθήσεις των 
με τας απείρους 
ευωδίας της 

187      μεθυστικόν 
άρωμα 

188      τρέφοντες την 
φιλοδοξίαν 

191 άρτος, τυρός 
αυγά, 
τηγανιστοί 
ιχθύες 

ύπαιθρος Πρωτομαγιά παιδιά 
οικογένειας με 
παραμάννα 

πρόχειρο 
γεύμα στην 
εκδρομή 

 

194      Στα μάτια τα 
ψιχαλιστά ποχ᾽ 
έρωτας καρτέρι, 
πόσο μεθύσι 
μέθυσα ένας 
Θεός το ξέρει. 
 

201 γιαούρτι, 
γάλα, 
στρογγυλιάτα 

καλύβα   «μογιλάλος», 
επίδοξος βιαστής 

τρόπος 
προσέλκυσης 
της κοπέλας 
στην καλύβα 
του 

 

Φτωχός Άγιος 
2, 211-227 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

212 άγρια κράμβη, 
υπόπικρο αλλά 
ευχυμότατο  
έδεσμα 

Κάστρο, 
Σκιάθος 

  διακινδύνευση 
ζωής για τη 
συλλογή του 
καρπού 

 

215,
222 
 
 
 
 
 
 
 

γάλα με αλάτι, 
τυρός, 
μυζήθρα, 
κογχύλια, 
πεταλίδες  

βοσκοτόπι, 
Κάστρο, 
Σκιάθος 
 
 
 

όρθρον βαθύν πτωχός βοσκός, 
προεστός 
Κάστρου 
 
 
 
 
 
 
 
 

διατροφή και 
τρόπος 
βιοπορισμού 
βοσκού 

 

215, 
220 

αρμυρό ψάρι Κάστρο 
Σκιάθου 

 βοσκός, 
κολλήγας 

αμοιβή 
βοσκού από 
τον κολλήγα 
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221      τοιούτους 
φόβους έτρεφε 

223      τρέφων 
περιφρόνησιν 

225-
226 

τράγοι, ερίφια, 
σφάγια 

βοσκοτόπι πρωί Αγαρηνοί κλοπή ζώων, 
σούβλισμα και 
προετοιμασία 
για ευωχία 

 

Μία Ψυχή 
 2, 229-236 
 
 
 
 
 
 

230      της 
φιλοστοργίας  
ην έτρεφε 

233 τηγανητό 
ψάρι, αυγό, 
αμύγδαλα, 
αποχή από 
κρέας 

σπίτι, Αθήνα τρίτη εσπέρα 
μετά την ταφή, 
δείπνο 

γιαγιά νεκρού 
κοριτσιού 

νεκρώσιμο 
δείπνο, 
διατροφικές 
συνήθειες 
πένθους 

 

233, 
235, 
236 

μαστίχα  τρίτη εσπέρα 
μετά την ταφή, 
δείπνο 

γιαγιά νεκρού 
κοριτσιού 

θεραπευτική 
δύναμη για 
ανακούφιση 
πόνου ψυχής  

 

Ο Πολιτισμός 
εις το χωρίον 
 2, 237-256 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

239      να τρώγη το 
ψωμί του  
από τα 
«φουρνιάτικα» 
 
φόβος μην «τες 
φάη» 

242, 
245-
246,  

ρούμι, 
ρουμάκι, 
μοσχάτο 

καπηλειό, 
Σκιάθος 

παραμονές Αγ. 
Βασιλείου, 
Κυριακή, 
ξημερώματα 

πατέρας 
άρρωστου 
παιδιού, γιατρός, 
δημοδιδάσκαλος, 
καπετάνιος, 
γραμματικός 
ειρηνοδικείου 
και άλλοι άνδρες 
του χωριού 

ανδρικός 
αλκοολισμός, 
χαρτοπαιξία 

 

247 ευώδες ποτό      σιγά-σιγά οι 
ατμοί  
ανέβαιναν 

249      έρριπτε  
νιφάδας να 
μεθύση την γην 
διά να φάγωσιν 
οι ζώντες τους 
καρπούς αυτής 

249 κοκκώνα 
πλασένια 
αλειμμένη με 
αυγό 

σπίτι  ξημερώματα μητέρα, παιδί φίλεμα/ τάξιμο 
σε άρρωστο 
παιδί για 
παρηγοριά  

 



125 
 

Ο Αμερικάνος 
2, 257-273 
 
 
 
 
 
 
 
 

257     μεταφορά: 
ταβέρνα = 
βάρκα σε 
θαλασσοταρα-
χή, θαμώνες = 
επιβάτες 

γευομένους την 
άλμην 

258 μαστίχα καπηλειό, 
Σκιάθος  

παραμονή 
Χριστουγέννων 
εσπέρα 

παρέα 5-6 
εμποροπλοιάρ-
χων & 
νεοαφιχθέντος 
καπετάνιου  

Ανταλλαγή 
κερασμάτων, 
μουσαφιρλίκια
σαλαμετλίκια 

 

260, 
264,
265, 
269 

ρουμ, ρούμι, 
ποντς, πόντσι 

  κάπηλος, 
ξενιτεμένος 
Σκιαθίτης 

συνήθεια 
ξενιτεμένου 

 

269 νερωμένο 
κρασί 

  περίπολος, 
πολιτοφυλακή 
νυκτός 

φίλεμα, 
δωροδοκία 

 

 
Στο Χριστό 
στο Κάστρο 
2, 275-299 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

275 όσπρια, ελαίαι σπίτι 
Σκιάθος 

23 Δεκεμβρίου, 
δείπνο 

οικογένεια, 
γείτονες ιερέα 

  

275, 
282 

Ρακί   γείτονες ιερέα φίλεμα ιερέα 
στους 
επισκέπτες του 

 

280-
281 

παξιμάδια, 
βλογούδια 

 όλο το 
Σαρανταήμερο 

οικογένεια ιερέα προσφορά 
αλευριού από 
τους ενορίτες 

 

281      όρεξη να’χης 
283 προσφορές, 

δίπυρα, ελιές, 
χαβιάρι, οίνος, 
ξηροχτάποδα, 
ισχάδες και 
μεγαλόρραγες 
σταφίδες, 
βραστά αυγά, 
κρέας σαλάδο 

 23 Δεκεμβρίου, 
εσπέρα 

 προμήθειες 
ιερέα για 
ταξίδι στο 
Κάστρο. 
Επικείμενη 
λειτουργία της 
εκεί εκκλησίας 
και εορτασμός 
Χριστουγέν-
νων με τους 
αποκλεισμέ-
νους 

 

285 ψωμί, κρασί σπίτι, 
καπηλειό  

23 Δεκεμβρίου, 
βράδυ 

αδελφός 
αποκλεισμένου 
στο Κάστρο 

λιτό βραδινό 
στο σπίτι, 
έξοδος στο 
καπηλειό 
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Στο Χριστό 
στο Κάστρο 
2, 275-299 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

290 δίπυρα, ελιές, 
οίνος, ρακί 

πρόποδες 
Κάστρου 

24 Δεκεμβρίου 
βράδυ 

συγχωριανοί, 
πανηγυριστές, 
ιερέας με την 
οικογένειά του 
(16 άτομα) 

πρόχειρο 
δείπνο 

 

298-
299 

ψητά ερίφια, 
κοσσύφια 
αλατισμένα, 
οίνος, αυγά, 
κασκαβάλι 
Αίνου, 
όρνιθες, 
σκομβρία 

ύπαιθρος, 
Κάστρο 

Χριστούγεννα, 
μετά τη 
λειτουργία 

πανηγυριστές, 
αποκλεισμένοι 
Κάστρου, 
ναυαγοί 

χριστουγεννιά-
τικο γεύμα 

 

Αποκριάτικη 
νυχτιά 
2, 301-314 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

308      έτρεφε αβρόν 
αίσθημα 

309  μαγειρείο, 
Αθήνα 

απόγευμα, 
Απόκριες 

μόνος φοιτητής   όμφακες εισι 

309  σπίτι Κυριακή 
Τυρινής, 
Απόκριες 

γείτονες αποκριάτικοι 
εορτασμοί 

 

311      διά τους μεν ο 
βίος αυτός είναι 
διηνεκής 
Απόκρεως, διά 
τους δε μακρά 
και θλιβερά 
σαρακοστή 

311      ας πα να ’βρη 
τσωμί να φα 

 
Ο Καλόγερος 
2, 315- 342 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

318      κοπανίζω αέρα 
με τη γλώσσα 
μου 

318,  
320, 
324, 
326 

ορεκτικόν, 
χαψιά, τσίρος, 
ξανθός 
ρητινίτης, 
οίνος άκρατος 
ή νερωμένος, 
πιοτό, 
εκατοστάρι 

Παντοπωλείο 
Αθήνα 

εσπέρα, Μάιος ανδροπαρέα 
νοικοκύρηδων 

συνήθεια πριν 
το δείπνο, 
συζήτηση 
πολιτική, 
κοινωνική, 
θρησκευτική 
κλπ. 

 

320-
321 

     «το μήνα που 
δεν έχει ρω, 
βάζει ο  
μπεκρής νερό» 
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Ο Καλόγερος 
2, 315- 342 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

323 χόρτα Υμηττός  ερημίτης  διατροφή 
ερημίτη 

 

323      γάμος ως 
επιούσιος 
κοινωνικός 
άρτος 

325      «κόττα πίττα» 
330      «ως γλυκέα τω 

λάρυγγί μου τα 
λόγιά σου, υπέρ 
μέλι το στόματί 
μου» 

332 τηγανίτες, 
ρακί 

καθολικό 
κοινοβίου 

 μοναχοί εορταστικό 
γεύμα μετά 
την κουρά 
νέου μοναχού 

 

332 καφές σπίτι  συχνά μοναχός, 
γυναίκες  

φίλεμα σε 
φιλοξενούμενο 
μοναχό 

 

333, 
336 

ρητινίτης  νύχτα, Κυριακή μητέρα, οι δύο 
κόρες της &ο 
μοναχός 

  

333      τρέφουσαι 
προς αυτόν 
αδελφικά 
αισθήματα 

341      είχε χορτάσει 
τον ύπνο 

 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ_2, 342-649 

 

Τίτλος 
Σελ. Είδος 

Φαγητού/ 
Ποτού 

Πού Πότε Πόσοι/ 
Ποιοι 

Λειτουργία, 
Χρήση/ 

Κατάχρηση 

Μεταφορές 

 
 
 
Στην Αγι-
Αναστασά  
2, 343-362 
 
 
 
 
 
 
 

344, 
344-
345 

αρνί (στη 
σούβλα), 
κοκορέτσι ως 
προφταστήρ
α, μαστίχα 
(ποτό), 
σπληνάντερο
ψητό 

Σκιάθος, 
ύπαιθρος 

πρωί παρέα υπαίθριο 
γεύμα 

 

347      εξήνεγκεν 
άρτους και 
οίνον», ως λέγει 
η Γραφή. 
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Στην Αγι-
Αναστασά  
2, 343-362 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

354 σούπα  βράδυ/ 
ξημερώματα, 
μετά την 
Αναστάσιμη 
Θεία 
Λειτουργία 

   

356, 
360 

κοκορέτσι 
από πρόβατα 

  κλέφτες κλέφτικο 
έδεσμα 

 

359, 
362 

αρνιά,  
ερίφια (στη 
σούβλα), 
κρασί 

 μεσημέρι, 
Κυριακή του 
Πάσχα 

πανηγυριστές 
(ποιμένες και 
ποιμενίδες) 

Πασχαλινό 
υπαίθριο 
γεύμα, 
προπόσεις 

 

360      εγλύτωσε το 
καράβι του απ᾽ 
τα δόντια του 
θεριού 
 
Μ’ έφαγαν τα 
σκυλιά  

Η Βλαχοπούλα 
2, 363-378 
 
 
 
 
 

363 λάχανα Αθήνα/ 
Πεντέλη 
ύπαιθρος 

 αγρότισσα συλλογή 
καρπών για το 
δείπνο 

 

369 καφές,  
βρούβες,  
σπαράγγια,  
ελιές,  
μαύρο κρασί 

 σπίτι πρωί παρέα αντρών πρόγευμα  

377 σφαχτά (στη 
σούβλα), 
ρητινίτης 

σπίτια 
αγροτών 

Κυριακή του 
Πάσχα 

αγρότες πασχαλινό 
γεύμα 

 

Ολόγυρα στη 
λίμνη   
2, 379-400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

382 γάλα, οβελίας 
αμνός 

Σκιάθος, 
ύπαιθρος 

Πρωτομαγιά συγγενικές και 
φιλικές 
οικογένειες  

υπαίθριο, 
πρωτομαγιάτι-
κο συμπόσιο 

 

383      έθρεψαν  
αδηφάγα κήτη 

386 ρακή  εσπέρα καπετάνιος, 
ναυπηγοί, 
διαβάτες 

προπόσεις για 
το καινούριο 
καράβι 

 

388-
389 

φασόλια με 
ικανόν 
ευώδες 
έλαιον και 
κόκκινην 
πιπεριάν 

 μεσημέρι ο ζευγηλάτης, η 
σύζυγός του και ο 
βοηθός του 

γεύμα στον 
αγρό 

 

390      πόδια [...] 
ψημένα από την 
άλμην του 
κύματος 
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Ολόγυρα στη 
λίμνη   
2, 379-400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

396      Αλλά συ 
ῃσθάνεσο τόσην 
πικρίαν εις τον 
ουρανίσκον ως 
να είχεν αναβή 
η χολή σου όλη 
κ᾿ εχύθη 
προώρως εις το 
στόμα σου. 
 
με αστακού 
βρασμένου τον 
χρώτα του 
προσώπου 

396 γλυκύσματα,  
ποτά 

καλύβα 
πλοιάρχου 

πρωί, μέσα 
Αυγούστου 

η καπετάνισσα 
και καλεσμένοι 

φίλεμα για το 
νέο καράβι 

 

396, 
397 

μοσχάτο 
(κρασί), 
κεφαλόπουλα 
και καβούρια 
ψητά στα 
κάρβουνα 

ύπαιθρος εσπέρα ανδροπαρέα  είχον δώσει και  
λάβει εναλλάξ 
πολλούς  
αδελφικούς 
ασπασμούς εις 
τα χείλη της 
φλάσκας  

398      δεν εχόρταινε να 
βλέπη 

Οι Χαλασοχώ-
ρηδες   
2, 401-462 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

401- 
404,
411, 
414, 
431-
432, 
434,
444, 
448 

μαστίχα 
(ποτό), 
κρασί, ποτά, 
κεράσματα, 
οίνος, 
στραγάλια, 
να τους 
μεθύσουν, 
δαμιτζάνες, 
βαρέλια, 
γιουβέτσι, 
εδευτέρωναν 
και 
ετρίττευαν, 
εκλογικός 
οίνος, 
αποκαής, 
γιουβέτσι, 
ρακή 

Σκιάθος, 
καπηλειά 

εσπέρα συμπότες δωροδοκία 
από 
κομματάρχες 
προς 
ψηφοφόρους 
και 
αλκοολισμός 

του έταζαν 
«φούρνους με 
καρβέλια» 
 
Πού επερίσσευε 
τραμπούκος απ᾽ 
αυτούς που 
έχουν δόντια, 
[…] για να φάνε 
κ᾽ οι άλλοι, οι 
παραμικροί; 
 

402      εβγαίνοντες 
πάντοτε λάδι 

403      «αν θέλῃ να έχῃ 
μαγαζί, πρέπει 
να έχη και 
κοιλιά σαν το 
μαγαζί του, 
μεγαλύτερη 
μάλιστα απ᾽ το 
μαγαζί του» 
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Οι Χαλασοχώ-
ρηδες   
2, 401-462 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

404      βυζαίνετε από 
δυό μαννάδες 
 
Το καλό αρνί 
τρώει από δυό 
προβατίνες. 

406 κριάρι, κότες, 
προβατίνα 

   στοίχημα 
πάνω στο 
αποτέλεσμα 
των εκλογών 
και κέρασμα 

 

408      του έτρωγε τα 
λεπτά 

408-
409, 
421,
424 

     Αύριο, παιδιά, 
πέφτει το 
μεγάλο ψάρι…  
Νά ᾽χετε το νου 
σας… Μη μας 
〈το〉 φάη το 
θεριό […].Μη 
μας φάῃ το ψάρι 
ο γαλιός… Ως 
το μεσημέρι ο 
ροφός 
αριβάρει… […] 
ροφός 
εφταοκαδιάρικο
ς, φρέσκος! 

409-
410 

     έδιδαν λιπαράς 
διαβεβαιώσεις 
και υποσχέσεις 
[...] τόσον 
χορταστικάς 

410 σκορπιδάκια 
βραστά 

σπίτι βράδυ ηλικιωμένο 
ζευγάρι 

καθημερινό 
δείπνο 

 

414, 
428 

     έδωκε παχείας 
υποσχέσεις 

417      με μεθυστικόν 
το βλέμμα και 
το μειδίαμα  
 
διά της μελιχράς 
[…] φωνής του 
 
έτρεφε φανεράν 
προτίμησιν 

418      δεν έτρωε 
μερωμένο ψωμί 
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Οι Χαλασοχώ-
ρηδες  
2, 401-462 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

425-
426 

ξάκρισμα 
προσφόρου 
για τονκαφέ, 
προσφορά 

 πρωί, μετά τη 
Θεία 
Λειτουργία 

νεωκόρος/ 
ψάλτης 

αμοιβή 
νεωκόρου 

 

426 μεθυσμένος  πρωί Γύφτος αλκοολισμός 
και μέθη λόγω 
εκλογών 

 

427 καφές,  
αντίδωρο, 
προσφορά 

καφενείο πρωί νεωκόρος   

428, 
429 

καφές καφενείο πρωί, κομματάρχες, 
υποψήφιοι 

εξαγορά 
ψήφων 

 

429      είχε την μερίδα 
του λέοντος 

430      ἔτρεφεν 
ὑπόληψιν 
 
να κοιτάξη [...]  
να μην τους 
φάνε,  
τα μάτια του 
τέσσερα 

432     εξαγορά 
ψήφων 

υπήρχαν 
πάμπολλα μικρά 
καπηλίδια και 
κατώγεια 
οινοπωλικά, τα 
οποία είχαν 
φυτρώσει 
έξαφνα ως 
μανιτάρια 

432      να «πιάση 
μαγιά» 

435      αι εκλογαί 
εγίνοντο με 
όρεξιν 

436      αναμασών τας 
αναμνήσεις   

437      δεν είχε 
καλοχορτάσει 
τον ύπνον 

438      δεν εχώνευε τον 
Αβαρίδην 
 
τον οποίον είχεν 
επονομάσει τις 
«το άρτυμα της 
παρέας των 
υποψηφίων». 
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Οι Χαλασοχώ-
ρηδες  
2, 401-462 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

440      η καλή του τύχη 
«εψωμόφαγε» 

441      θα του έτρωγεν 
επίσης τον βουν, 
τον αγρόν ή την 
οικίαν και την 
άμπελον. 

446-
447,
449 

αγγούρια,  
δαμιτζάνα,  
χλωρές 
χλωρές 
πιπεριές,  
τομάτες με 
αλάτι, πήλινο 
γιουβέτσι με 
χασάπικους 
μεζέδες, 
σπληνάντερο, 
κοιλίτσες, 
καρδιές με 
σάλτσα 

κήπος πριν το 
μεσημέρι, 
μετά το 
μεσημέρι 

παρέα αντρών εξαναγκασμός 
σε ψηφοφορία  

 

451      να έχῃς όρεξιν 
ν᾽ ακούης 

345      Η πλουτοκρατία 
[…] αύτη τρέφει 
την κακουργίαν 
 
συναλλαγή είναι 
η εν πρυτανείω 
σίτισις 
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Οι Χαλασοχώ-
ρηδες 
2, 401-462 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

454-
455 

     Διά να 
επιθυμήσῃς 
τούτο, 
σημείωσαι, 
πρέπει να είσαι 
χορτάτος. Η 
φιλοδοξία είναι 
η νόσος των 
χορτάτων, η 
λαιμαργία είναι 
των 
πεινασμένων το 
νόσημα. 
 
Αλλ᾽ είσαι άρα 
εις θέσιν να 
ηξεύρῃς πόσοι 
εκ των 
προσφιλών 
συμπολιτών σου 
είναι χορτάτοι, 
και πόσοι δεν 
είναι; Μην 
αμφιβάλλῃς ότι 
οι πλείστοι είναι 
πεινασμένοι, 
διότι αν δεν 
ήσαν, όλοι θα 
έβγαζαν κάλπας 
διά να γίνουν 
βουλευταί! […]  
Τώρα, την 
ημέραν της 
εκλογής, πώς 
απαιτείς να 
υπάγῃ 
άνθρωπος 
πεινασμένος, 
άνθρωπος όστις 
θα ψαύῃ την 
κοιλίαν του ως 
έγχορδον 
όργανον 

455 βακαλιάρος,  
σαρδέλες,  
κρασί 

σπίτι ψηφοφό-
ρου 

 πολιτευόμενος 
ψηφοφόρος 

δωροδοκία 
ψηφοφόρου 

Εκείνοι είναι 
χορτάτοι και 
τρέφουσιν 
όνειρα 
φιλοδοξίας  
 
παχέα 
ρουσφέτια 
 
να τραφώσιν εκ 
του ιδρώτος των 
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Ο Τυφλοσύρ-
της  
2, 463-474 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

464      είχε μάθει το 
μάθημα νεράκι 

471 νηστεία, 
ψωμί,  
τυρί 
 
τυρόπιττα με 
ή χωρίς 
κρεμμύδια,  
τραχανάς με 
ζωμό κρέατος 

Σκιάθος, 
σχολείο 
 
σπίτι 

μεσημέρι 
 
καθιερωμένα 
εδέσματα για 
την 
προτελευταία 
μέρα της 
Απόκριας του 
Αγ. Φιλίππου, 
πριν τη 
Σαρακοστή 

μαθητές, θείες, 
αδελφές, 
προμήτορες 
μαθητών 
 
 
οικογένειες 

τιμωρία 
μαθητών 
 
 

 

 
Οι Ελαφροΐ-
σκιωτοι  
2, 475-500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

475-
476, 
477 

χριστόψωμα,  
λοκμάδες,  
τηγανίτες,  
βασιλόπιττα,  
χαμαλιά,  
μπακλαβάς, 
κότα-πίτα 

Σκιάθος, σπίτι Χριστούγεν-
να, γιορτή Αγ. 
Βασιλείου, 
Λαμπρή, 
γιορτή του Αγ. 
Αγαθονίκου 

ερωτικές 
αντίζηλοι 
υποψήφιες 
αρραβωνιαστικές 

καθιερωμένα 
εορταστικά 
εδέσματα ως 
φίλεμα στον 
περιζήτητο 
γαμπρό 

 

476,
480 

βραστά 
αγριολάχανα 

νερόμυλος νύχτα μητέρα, παιδιά   

477 στραγάλια / 
ταάλια, 
μύγδαλα 
/μύλαλα 

  πατέρα, παιδιά υπόσχεση 
φιλέματος  

 

477      «τους είχε ψήσει 
το ψάρι στα 
χείλη» 

478 κεράσματα εκκλησία Κυριακή 
βράδυ 

γαμπρός, ιερέας, 
κουμπάρος, 
καλεσμένοι 

γαμήλιο έθιμο  

478-
480 

οκτάμηνο 
πρόβατο 
τσιγαριστό με 
κρεμμύδια, 
περσικό 
πιλάφι, 
σφαχτά στη 
σούβλα, 
ψητό, 
τσιγαριστό, 
νεφραμιά, 
μεζές, ρύζι, 
οίνος 
μπακλαβάδες
μαστίχες, 
ρώμια 

μαγείρεμα 
στην αυλή του 
σπιτιού, 
δείπνο μέσα 
σπίτι 

βράδυ κατ’ αποκοπήν 
μάγειρας, 
οικογένειες 
νεονύμφων και 
καλεσμένοι 

Πλουσιοπάρο-
χο γαμήλιο 
γλέντι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
γαμήλιο 
κέρασμα στο 
σπίτι πριν το 
γλέντι 

αισθανθείς και 
αυτός την 
όρεξίν του να 
τον κεντά 
 
 
 
 
 
 
 
Προφταστήρα, 
ψυχόπιασμα, 
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Οι 
Ελαφροΐσκιω-
τοι  
2, 475-500 
 

484   βράδυ πατέρας-σύζυγος   

485 ξερή 
μυζήθρα,  
πρωτογαλιά 

αγροτικό 
καλύβι 

βράδυ πατέρας-σύζυγος εδέσματα για 
τα 
Χριστούγεννα 

 

485 αμύγδαλα, 
λεπτοκάρυα 
χριστόψωμο 

νερόμυλος βράδυ γιαγιά, μητέρα, 
παιδιά 

φίλεμα 
παιδιών και 
μητέρας από 
τη γιαγιά 

 

492      η τύχη τούς 
έβαλε 
συγκατοίκους 
της αυτής 
πόλεως διά να 
τρώγωνται [...] 
οι συγγενείς 
κληρονόμοι 
ετρώγοντο τις ν᾽ 
αρπάση τα 
πλείονα. […] 
ήσαν ικανοί να 
φαγωθώσι 
μεταξύ των 

494 φάρμακα, 
μαγικά 
φίλτρα 

   προσέλκυση 
γαμπρού 

 

495      δεν εχόρταινε να 
ενθυμήται 

499      το πολύ του 
λαού διψά 
θρησκευτικής 
διδασκαλίας 
[…] άνθρωποι 
και κτήνη, 
διψώντες μέχρι 
θανάτου, θα 
προτιμήσουν να 
πίωσιν εκ του 
θολού ρεύματος, 
[…] μάλλον ή ν᾽ 
αποθάνωσι της 
δίψης· 

Ναυαγίων 
ναυάγια  
2, 501-512 
 
 

503-
504, 
510,
511 

τυριά, 
δερματοτύρια
,τουλούμια, 
τουλουμοτύρι
α 

Σκιάθος, 
καράβι 

βράδυ  φορτίο 
ναυαγισμένου 
καραβιού 
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506      μασών τας 
βλασφημίας και 
αράς του 

509-
510 

    εμπόριο — τὴν εἶχε 
ρουφήξει τὸ 
μάτι τῆς λίμνης 
καὶ τὴν εἶχε 
ξεράσει ὁ 
ἀφαλὸς τῆς 
θάλασσας... [...]  

510,
511 

μαστίχα 
(ποτό) 
παχιά χέλια 

καπηλειό  επιστάτης της 
λίμνης, θαμώνες 

προσδοκία  

511 τυρί,  
χέλια,  
κεφαλόπουλα 
(ψάρια) 

Σκιάθος   ναυάγιο  
 
 
 

 
Λαμπριάτικος 
ψάλτης  
2, 513-540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

514      να απολαύσης 
ξενίας 
δεσποτικής και 
αθανάτου 
τραπέζης 

517 κεράσματα Σκιάθος  τρίτος πάρεδρος 
του χωριού 

δωροδοκία 
ψηφοφόρων 

 

518 καφές ύπαιθρος πρωί, 
απολείτουργα 

ιερέας, γυναίκες κέρασμα ιερέα 
μετά τη 
Λειτουργία 

 

519 κόλλυβα 
σταυρωμένα 
με σταφίδες 
και ρόιδα 

  γυναίκες και 
κορίτσια 

κόλλυβα ως 
τροφή-
επικοινωνία με 
νεκρούς 
 
θαυματουργή 
λειτουργία 
μνήμης 

 

521 πρόσφορα, 
οίνος,  
τυριά νωπά ή 
ζεματισμένα, 
κόκκινα αυγά 

 δειλινό αγρότισσες, 
βοσκοπούλες 

Πασχαλινό 
τραπέζι 
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Λαμπριάτικος 
ψάλτης  
2, 513-540 
 
 
 
 
 
 
 
 

530 μυζήθρα,  
χλωρό τυρί 

 βράδυ 
Ανάστασης 

ιερέας και ποίμνιο  Πασχαλινά 
εδέσματα 

 

531 καφές γάλα, 
αυγά 

κελί 
εκκλησίας 

πριν και μετά 
την Ανάσταση 

βοηθός ψάλτης 
κατά την 
Ανάσταση 

μοναστική 
φιλοξενία 

 

532,
533 

καφέδες, 
κότα, 
δαμιτζάνα, 
πρόσφορα 

κελί 
εκκλησίας 

 παραγιός ιερέα 
και φιλοξενούμε-
νοι 

μοναστική 
φιλοξενία και 
λιγοστές 
προσφορές 
πιστών 

 Ζήτω η 
κρασοκατάνυξις
! 

534 καφές  πριν την 
ανάγνωση των 
Πράξεων και 
την Ανάσταση 

ιερέας και βοηθός 
ψάλτης 

μοναστική 
φιλοξενία 

 

537-
540 

αμνός στη 
σούβλα, 
σφαχτό, 
νεφραιμιά, 
ψητό, 
φλάσκα με 
οίνο μοσχάτο 
και μαύρο 
μεμειγμένο, 
οινοβριθής 
φλάσκα 

 ύπαιθρος κατά την 
αναστάσιμη 
Θεία 
Λειτουργία και 
μετά από 
αυτήν, τα 
ξημερώματα 

ποιμένες, χωρικοί πασχαλινό 
γεύμα 

 

538      σαν έχῃς όρεξη 

 
Βαρδιάνος στα 
σπόρκα 2, 541-
640 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

543      εν 
μισοφαγωμένον 
πανίον 

551      να γευθώσι δις 
τον θάνατον 

551-
552 

     δεν έτρεφεν 
απόλυτον 
εμπιστοσύνην  

552,
556 

πίτα αλειψή, 
ψωμιά, ψωμί 
ανεβατό, πίτα 
αξεροζύμωτη 

Σκιάθος, 
φούρνος 

πρωί γειτόνισσες κουτσομπολιό  

553 μαστίχα 
(ποτό) 

καπηλειό  δωδεκαετείς 
μοσχόμαγκες  

κλοπή και 
κρυφή 
κατανάλωση 
αλκοόλ  
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Βαρδιάνος στα 
σπόρκα 2, 541-
640 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

555 ορφοί,  
συναγρίδες,  
αστακοί 

Σκιάθος, 
ύπαιθρος 

  εμπόριο  

556 μαύρα 
αετονύχια/στ
α-φύλια 

αυλή σπιτιού Οκτώβριος νυχτερινοί 
διαβάτες, 
μοσχόμαγκες 

κλοπή 
σταφυλιών 

 

558      τρέφοντες 
μεγάλην προς 
αλλήλους 
εμπιστοσύνην 

558 καφές καφενείο πρωί θαμώνες   

564 τυρόπιτες,  
αυγά, 
μοσχάτα 
σταφύλια,  
ξανθό 
μοσχάτο, 
καλαμόσυκα,  
ροδάκινα 

Λαζαρέτα βράδυ σύζυγοι των 
κρατουμένων 
στην καραντίνα 

οικογενειακή 
φροντίδα 

 

566 γαλακτερά 
και 
ψωμωμένα 
σύκα, αλάτι,  
πιπεριές,  
αγγούρια,  
τομάτες 

Λαζαρέτα, 
ύπαιθρος 

 αγρότης  ψωμωμένον 
καρπόν 

571-
572 

κρέας,  
άρτος,  
οίνος 

Λαζαρέτο  έμποροι, 
κρατούμενοι στο 
λοιμοκαθαρτή-ριο 

αισχροκέρδεια   

573 αίγες, ερίφια, 
γάλα, 
μυζήθρες, 
τυριά, 
κολοκύθες, 
τομάτες, 
λαχανικά, 
σταφύλια 

Λαζαρέτο, 
μοναστη-
ριακή 
περιουσία 

 μοναχός   

573,
574 

ψωμιά,  
οπώρες, 
όρνιθες,  
αγγλικό 
ρούμι/ρώμι,  
αλεύρι,  
ρύζι,  
ζάχαρη,  
κρασί,  
νερό 

βάρκα πρωί πορθμεύς και γιος 
του 

προμήθειες για 
τα Λαζαρέτα 
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Βαρδιάνος στα 
σπόρκα 2, 541-
640 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

578-
580, 
584 

πρωινό/ταχτι
κό/γιατρικό/δ
υνα-
μωτικό/ούλτι
μο/ 
κόντρα 
ούλτιμο/πρίμ
ο σεγκόντο 
ρώμι, καφές, 
ζάχαρη, λάδι,  
βούτυρο,  
ρύζι, 
ροδάκινο, 
μοσχάτο 

σπίτι επιστάτη 
και καπηλειό 

πρωί έως 
μεσημέρι 

φύλακας 
επιστασίας, 
επιστάτης, 
πορθμέας 

  

582 ρώμι, 
νηφάλιος 

 εσπέρα φύλακας 
επιστασίας 

  

589 ρώμι Λαζαρέτο  πορθμεύς, 
φύλακες του 
Λαζαρέτου 

δωροδοκία 
φυλάκων 

 

591      εμάσα μισάς 
βλασφημίας 

604, 
607 

όρνιθες 
(ψητή στη 
σούβλα), 
κολοκύθες, 
μπάμιες, 
γάλα 

Λαζαρέτο  μοναχός, ασθενείς κλοπή 
μοναστηρια-
κής περιουσίας  

 

608 λάδι 
ψωμί 

  μητέρα ασθενούς 
μεταμφιεσμένη σε 
βαρδιάνο 

μητρική 
φροντίδα 

 

610,
611 

γάλα, 
κατσίκια, 
τραγιά 

 καθημερινά βοσκός του 
κοπαδιού του 
μοναστηριού 

  

611,
613,
614 

μυζήθρες,  
τυριά,  
κριθάρι,  
καλαμπόκι,  
κότα, 
πετεινάρια, 
ζουμί από 
κότα  
γάλα,  
νωπό τυρί, 
κατσίκι 

μοναστήρι  μοναχός και 
μητέρα ασθενούς 

μοναστηριακή 
δωρεά στους 
αρρώστους 

 

618,
636 

καφές σπίτι πρωί γιατρός, μητέρα 
ασθενούς 

φιλοξενία, 
κέρασμα καφέ 

 

618-
619 

ερίφια, 
τράγοι, αίγες 

  ασθενείς κλοπή και 
κατανάλωση 
μοναστικών 
ζώων από τους 
ασθενείς 
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Βαρδιάνος στα 
σπόρκα 2, 541-
640 
 

619,
620 

κρασί ύπαιθρος  μοναχός και 
βοσκός 

αλκοόλ ως 
παρηγοριά και 
αναψυχή 

 

633 ψωμί,  
κρέας,  
ρύζι,  
νερό,  
ρώμι,  
κρασί 

Σκιάθος  κάτοικοι Σκιάθου, 
κάτοικοι 
λοιμοκαθαρτη-
ρίου 

  

637-
638 

κατσίκι/ερίφι
ο στη σούβλα 
κοκορέτσι,  
ρούμι 

Λαζαρέτο 
ύπαιθρος 

πρωί μοναχός, βοσκός, 
γιατρός, ασθενής 
και μητέρα του 

Εορταστικό 
τραπέζι με 
τους 
πρωταγωνι-
στές 

 

Της Κοκκώνας 
το σπίτι  
2, 641-650 

642 ψωμί Σκιάθος, σπίτι  μεσημέρι παιδιά    

645,
647 

να μεθύσῃ  Χριστούγεννα άνεργος, 
τεμπέλης 

κλοπή 
χρημάτων από 
τα παιδιά που 
έψαλλαν 
κάλαντα 

 

 
ΤΟΜΟΣ 3 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ_3, 11-331 
 

Τίτλος Σελ. Είδος Φαγητού- 
ποτού 

Πού Πότε Πόσοι/Ποιοι Λειτουργία, 
Χρήση/Κατάχρη

ση 

Μεταφορές 

 
 
Η 
Δασκαλομάν-
να 
3, 19-28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20      τα πλείστα 
παραθυρόφυλλα 
φαγωμένα 

24 ρώμι, 
ρώμια 

Σκιάθος, 
καφενεί-
ο 

θέρος δάσκαλος   

25      Εφορολόγει εις 
βερύκοκκα, απίδια 
και πρώιμα  
μοσχάτα σταφύλια 
τας φιλοτίμους 
οικοκυράς 
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Η 
Δασκαλομάν-
να 
3, 19-28 
 
 
 
 
 
 
 
 

26      τον οποίον 
[κώδωνα] 
φαγωμένον ήδη 
όντα από την 
σκωρίαν 
 
των φαγωμένων 
παραθυροφύλλων 

26-
27 

 σχολείο πρωινά μαθητές παιδί και τροφή - 
ιδιότυπη 
χρησιμότητα του 
σχολείου 

Ας τρώνε τα θρανία, 
που είναι ξύλινα, ας 
τρώνε τους πίνακας 
και τα χαρτιά τους, 
τους τοίχους και το 
πάτωμα 

27 νηστεία σωφρο-
νιστήριο 
σχολεί-
ου 

τρεις 
ημέρες 
και τρεις 
νύχτες 

δάσκαλος, παιδιά τιμωρία δεν είχεν όρεξιν ν᾽ 
αντείπῃ 

28 τεμάχιον άρτου σχολείο πρωί παιδιά πρόχειρο σχολικό 
γεύμα 

 

 
 
Τα Συχαρίκια 
3, 29-38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29      κόττα πίττα 

29-
32 

γλυκύσματα, 
σινίον μπακλαβά, 
ζαχαροχαμαλιά, 
τραγήματα, 
χαμαλιά 

Σκιάθος, 
σπίτι 
 

Πρωτο-
χρονιά 
και 
γιορτή 
Αγ. 
Βασιλείου 
– 2 
Ιανουαρί-
ου, 
μβατίκια 

συγγενείς 
(οικογένειες νύφης 
και γαμπρού) 

μβατίκια  

31      της είχαν «ψήσει το 
ψάρι στα χείλη» 
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Τα Συχαρίκια 
3, 29-38 

32- 
33 

γλυκά, 
κυδώνιον, 
μύγδαλον, 
μαστίχαν, 
γλυκό, 
δείπνο 
 
μαστίχαν,  
ροσόλιον, 
φιάλαι οίνου 
 

 επίσημοι 
αρραβώ-
νες  

   

34 γλυκά  δεύτερη 
ημέρα 
Χριστου-
γέννων 

παιδί (μικρός 
αδερφός της νύφης) 

φίλεμα αναμασών τα τόσα 
γλυκά και τας 
υποσχέσεις 
 
εχόρτασε τον  
ύπνον 

35 προσφορά  τρίτη 
ημέρα 
Χριστου-
γέννων 

μητέρα νύφης   

37 φουσκάκια/λοκ-
μάδες, 
χαμαλιά, 
στραγάλια, 
γλυκό,  
σταφίδες  
 

 ημέρα Αγ. 
Βασιλείου
ονομαστι-
κή γιορτή 
γαμπρού, 
μβατίκια, 
αρραβώ-
νες 

παρέα εορτασμός  

37-
38 

κοφέτα,  
ορύζιον 
 

 μβατίκια συγγενείς γαμπρού 
και νύφης 

  

 
Φώτα – 
Ολόφωτα 
3, 39-44 

39      εις αβύσσους, 
εκάστη των οποίων 
θα ήτο ικανή να 
καταπίῃ εκατόν 
καράβια και να μη 
χορτάσῃ 

41      ψωμόφαγε τον 
πατέρα του 

44 τσιτσί, 
μαμμά, 
γλυκό, 
τυρί 

Σκιάθος, 
σπίτι 
κολυ-
μπίδια 

Σύναξις 
του Αγ. 
Ιωάννου 
του 
Βαπτι-
στού 

παιδιά, συγγενείς 
και φίλοι 

συμφιλίωση  
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(εσπέρα)  

 
 
Η Νοσταλγός 
3, 45-69 

45      τα κύματα 
κατεπίνοντο υπό  
της άμμου, 
χωρίς να χορταίνῃ 
εκείνη [η άμμος] 
από το αέναον 
αλμυρόν πότισμα 

55 απώλεια όρεξης Σκιάθος  μόνη  νοσταλγία   

60      τον έφαγε η Μαύρη 
Θάλασσα 

65 γλυκύσματα γειτονι-
κό στη 
Σκιάθο 
νησί 

 παιδί φίλεμα   

 
 
Η 
Γλυκοφιλού-
σα  
3, 71-88 

75      της μητρικής 
στοργής, της 
γεννωμένης, ως εκ 
πικράς ρίζης 
γλυκέος καρπού 

84 ξινόγαλα Σκιάθος, 
αιπολι-
κές 
καλύβες 
και 
κατάμε-
ρα 

 πλάνης/άστεγος και 
ποιμένες 

προσφορά σε 
ενδεείς 

 

85 αίγα  μεσημέρι παρέα   
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88 κατσικάκι μαντρί  παρέα υπόσχεση - 
φίλεμα 

 

 
Πατέρα στο 
σπίτι! 
3, 89-94 

90 ορεκτικόν [ποτό] 
 
κασί,  
λάι,  
λυκάζι, 
κουμπί 
(σκουμβρί), 
ρύζι, 
ζάχαρις 
 
 

Αθήνα, 
παντο- 
πωλείο, 
ψώνια 

εσπέρα παρέα 
 
παιδιά 

συνήθεια  

91 εν κραιπάλῃ,  
τακτικόν μεθύσι,  
να μεθύῃ τακτικά  
 

 Σάββατο 
βράδυ 
μέχρι 
Δευτέρα 
πρωί 

πατέρας ανδρικός 
αλκοολισμός και 
οικογενειακά 
επακόλουθά του 

την έτρωγε από την 
γρίνια 

92 κρέας σπίτι  παιδιά Βοήθεια με σκοπό 
την αποπλάνηση 

Η σκούπα […] είχε 
φαγωθή η μισή 
 
Η κατσαρόλα ήτο 
[…] φαγωμένη 

 
Φιλόστοργοι 
3, 95-103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96 αυγά,  
αποφάγια, 
οίνος, 
σαρτρέζ, 
καφές  
 

Αθήνα, 
σπίτι 
νονάς 

παραμο-
νές 
Χριστου-
γέννων 
(μετά το 
γεύμα) 

συγγενείς επίσκεψη σε νονά 
με σκοπιμότητα 
 

 

98 λιαλιά-κοκκά μπακά- 
λικο/ 
ζαχαρο-
πωλείο 

 παιδί φίλεμα  

101  βρεφο-
κομείο  

  «διαχείριση» 
«επιμελητεία» 

και εις όλας τας 
ονομασίας τας 
εμπεριεχούσας  
χείρα και μέλι  

 
Ο Έρωτας 
στα χιόνια 
3, 105-110 
 

105      Σεβτάς είν᾽ αυτός, 
δεν είναι τσορβάς 
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Ο Έρωτας 
στα χιόνια 
3, 105-110 
 
 

106 έπινεν ολίγα 
ποτήρια διά να 
ξεχάσει ή διά να 
ζεσταθῄ 
 
ψωμί από αλεύρι 
που έχει αλεστεί 
σε χειρόμυλο και 
όχι σε νερόμυλο ή 
ανεμόμυλο 

Σκιάθος Χριστού-
γεννα -
Φώτα 
(μεσάνυ-
χτα) 

μόνος 
 
 
 
 
το αρχοντολόγι του 
τόπου 

ανδρικός 
αλκοολισμός 
 
 
 
διατροφική 
συνήθεια (φαγητό 
και τάξεις) 

εκχύνων εις 
τραγούδια τον 
πόνον του 

107 κρασί   μόνος    

108 οινοβαρής  βράδυ    

109 μεθυσμένος,  
Έπιε  
 

 παραμο-
νές 
Χριστου-
γέννων 
και 
Φώτων 
(μεσάνυ-
χτα) 

   

 
Ο Ξεπεσμένος 
Δερβίσης 
3, 111-116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111 σαλεπτσής, 
σαλέπι 

Αθήνα, 
Οδ. 
Λεπε- 
νιώτου 

φθινόπω-
ρο (νύκτα 
βαθιά) 

   

112 γιουβέτσι 
 
 
μαστίχα 

ταβέρνα βράδυ παρέα 
 
 
δερβίσης 

φίλεμα/κέρασμα 
στην παρέα 
 
συνήθεια δερβίση 

Ήσαν λοτοφάγοι,  
με ομικρόν και με 
ωμέγα 

112-
113 

μαστίχα, 
ρούμι, 
φασκόμηλον 

καφενεί-
ο 

βράδυ δερβίσης και άλλοι 
θαμώνες 

συνήθεια  

113    αστυνόμος  Έτσι θα βγαίνῃς 
λάδι 
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114      άσμα […] 
μεθυστικόν 

116 σαλέπι 
κουλούρι 

 πρωί δερβίσης φιλόφρονη 
προσφορά σε 
αλλόφυλο 
συμπατριώτη 

 

 
Άγια και 
πεθαμένα 
3, 117-129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123-
124 

κόλλυβα     Ο πάντα 
τελεσφορήσας τῳ 
λόγῳ σου, Κύριε, 
και κελεύσας τῃ γῃ 
παντοδαπούς 
εκφύειν καρπούς  
εις απόλαυσιν και 
τροφήν ημετέραν,  
ο τοις σπέρμασι 
τους Τρεις Παίδας 
και Δανιήλ των εν 
Βαβυλώνι 
αβροδιαίτων 
λαμπροτέρους 
αναδείξας, αυτός, 
πανάγαθε Βασιλεύ, 
και τα σπέρματα 
ταύτα συν τοις 
διαφόροις καρποίς 
ευλόγησον, και  
τους εξ αυτών 
μεταλαμβάνοντας 
πιστούς δούλους 
σου αγίασον· 

124-
128 

κόλλυβα 
εορτάσιμα (με 
αρτυμή, δηλαδή, 
μίγμα μελιού και 
σιμιγδαλιού), 
κόλλυβα 
νεκρώσιμα 
(καθαρό 
βρασμένο 
σιτάρι, 
στολισμένα μόνο 
με σταυρούς από 
σταφίδες, με 
κουφέτα ή με 
σπυριά ροδιού 
στην επιφάνεια) 

Σκιάθος, 
εκκλησί
-α και 
σπίτι  

Παρα-
σκευή Α’ 
εβδομά-
δας των 
Νηστειών 

 Ανάμνησις του 
διά κολλύβων 
γενομένου 
θαύματος παρά 
του Αγίου 
μεγαλομάρτυ 
ρος Θεοδώρου 
του Τήρωνος – 
θαυματουργά 
τα εορτάσιμα 
κόλλυβα 
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Χωρίς 
στεφάνι 
3, 131-137 

131, 
137 

κατακκόκινα 
πασχαλινά αυγά, 
κουλούρες 
 

Αθήνα, 
σπίτι 

Μεγάλη 
Πέμπτη 

μόνη πασχαλινά έθιμα  

 
Ο Αβασκαμός 
του Αγά 
3, 139-148 

139-
140 

ερινός,  
μούρα 

Σκιάθος, 
ύπαι-
θρος 

μεσημέρι, 
δύο ή 
τρεις 
φορές τον 
χρόνο 

παρέα (άνδρες, 
γυναίκες, παιδιά) 

  

141 ρακί 
 
 
 
αλειψές πίτες 

έξω από 
το 
μαγαζί 
 
φούρνος 

πρωί 
(απολεί-
τουργα) 

παπάδες της 
γειτονιάς 
 
 
οικοκυράδες 

καθημερινές 
συνήθειες 

 

144 απώλεια όρεξης σπίτι 
Αγά 

εσπέρα Αγάς βασκανία  

145 γλυκά σερμπέτια 
 
 
χαλβάς, 
μπογάτσα 

 εσπέρα 
 
 
πρωί 

ανδρόγυνο (Αγάς 
και σύζυγός του) 

Η αγαπημένη 
τροφή ως 
γιατροσόφι για τη 
μελαγχολία 

 

146 ψωμί ύπαι-
θρος, 
κρησφύ-
γετο 

κάθε τρεις 
μέρες 

η γυναίκα που 
καταράστηκε τον 
Αγά 

  

 
Το Σπιτάκι 
στο Λιβάδι 
3, 149-156 

151      να χορτάσουν 
καράβισμα και 
παιγνίδι 

 
 
Τα 
Χριστούγεννα 
του τεμπέλη 
3, 157-164 
 
 
 
 

157 ρώμι/ρούμι 
oρύζιον,  
ζάχαρις, 
καφές 
 

Αθήνα, 
ταβέρνα
/παντο-
πωλείο 

πρωί και 
βράδυ 

θαμώνες (άνδρες 
και γυναίκες) 

ανδρικός και 
κρυφός 
γυναικείος 
αλκοολισμός 

 



148 
 

 
 
 
 
 
 
Τα 
Χριστούγεννα 
του τεμπέλη 
3, 157-164 

159 ρώμι/ρούμι, 
κρασί 

 πρωί 
αλλά και 
δέκα 
φορές την 
ημέρα 

ανδροπαρέα τεμπελιά, 
ανδρικός 
αλκοολισμός και 
οικογενειακά 
επακόλουθά τους 

 

161      βρεμένο το  
παξιμάδι 

161-
162, 
163 

γάλος/ψητός 
κούρκος, 
αγριολάχανα, 
πορτοκάλια, 
βούτυρο 

αγορά 
και σπίτι  

παραμονή 
Χριστου-
γέννων 

οικογένεια δείπνο παραμονής 
Χριστουγέννων 
με κλοπιμαία 
 

 

163      Τι γάλος και 
γαλίζεις και 
γυαλίζεις 

 
 
Έρως – Ήρως 
3, 165-182 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

166-
167 

     Είχε φάγει την 
θάλασσαν με την 
φούχταν 

171      έτρεφε παιδικόν 
αίσθημα 

175      Είχε χορτάσει τον 
ύπνον 

176  Σκιάθος, 
σπίτι 
νύφης 

ξημερώ-
ματα, 
γαμηλιο 
γλεντι 

ξένος μαζί με 
συγγενείς νύφης 
και γαμπρού 

κέρασμα   

180      διά να χορταίνῃ 
εκείνη [η βάρκα] 
θάλασσαν και  
αυτός κολύμβημα 
 
αυτή το ψωμί της  
το είχε φάγει 
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181 Οψάρια  επί 
σαράντα 
ημέρες 

ευλαβείς γραίες αποχή από τροφή 
που σχετίζεται με 
πνιγμένους 

 

 
Γουτού 
Γουπατού 
3, 183-192 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

185 κατσίκι, 
αρνί 

Σκιάθος Χριστού-
γεννα, 
Πρωτο-
χρονιά 

 προσδοκία 
χριστουγεννιάτι-
κων εδεσμάτων 

 

186 μήλα, 
κεράσια, 
απίδια, 
σταφύλια 
 

ύπαι-
θρος 

θέρος παρέες παιδιών Εχθρότητα 
μεταξύ παιδιών. 
πετροπόλεμος και 
συλλογή καρπών 

 

186-
187 

φουρνιάτικα, 
ψωμιά, 
τυρόπιτταν που να 
πλέῃ στο βούτυρο,  
λαδόπιτταν με 
λάδι πολύ, 
γριά (μεγάλην 
τηγανίταν, ίσην με 
το τηγάνι), 
τυλιχτό (είδος 
κολοκυθόπιττας),  
μπομπότα με πολύ 
πολύ μέλι 
 

  μογιλάλος και ο 
αρχηγός των 
μαγκών 

εκβιαστικές 
απαιτήσεις 

Εφορολόγει τας 
γραίας, τας 
οικοκυράς, τας 
πτωχάς χήρας [σε 
τρόφιμα]. 

189      Να ψωμώσουν 

190      έφαγε δύο 
κατακεφαλιές 

191      έτρεφεν αληθή 
στοργήν 

 
Οι 
Παραπονεμέ-
νες 
3, 193-198 

194      κόττα-πίττα 
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Τ’ Αγνάντεμα 
3, 199-205 

200 αχινοί, 
στρείδια 

Σκιάθος μετά τα 
Φώτα ή 
μετά τις 
Απόκριες, 
συνήθως 
τη β’ 
εβδομάδα 
των 
Νηστειών 

οι ναυτικοί σπιτικό φαγητό 
πριν το 
μπαρκάρισμα 

 

202, 
205 

αγριολάχανα, 
προγεύματα 
σαρακοστιανά, 
καυκαλήθρες, 
μυρόνια,  
φτέρες, 
αγριομάραθα 
 
 

ύπαι-
θρος 

Σαρακο-
στή, αρχή 
της 
άνοιξης 

παρέες και 
συγγενείς 
(γυναίκες) μάζεμα 
λαχανικών και 
βοτάνων 

  

 
 
Για την 
περηφάνια  
3, 207-214 

207 Πιόμα Σκιάθος,
ύπαι-
θρος 

 μόνος  ανδρικός 
αλκοολισμός 

 

207-
208 

ρώμι, 
καφές,  
κρασί 

καφενεί-
α και 
καπη-
λειά 

πρωί και 
βράδυ 

μόνος και με παρέα   

210 φιάλη, 
νόσος ανίατος, 
οίνος 

  μόνος ανδρικός 
αλκοολισμός 
(ενδεχόμενη 
εκμετάλλευση 
αλκοολικού από 
τοκογλύφους και 
γυναίκες) 

να καταπιούν ως 
μίαν βούκαν τα 
ολίγα πατρικά 
χωράφια 

213,
214 

φασκόμηλο, 
φασκομηλιά 
 

καφενεί-
ο 

πρωί μόνος   

 
 
Το Ενιαύσιον 
θύμα 
3, 215-224 

215      την […] 
θαλασσοφαγω-
μένην αποβάθραν 
 
 

216 Γλυκά Σκιάθος, 
ύπαι-
θρος 

 μόνος (παιδί) βίαιο παιδικό 
παιχνίδι, κλοπή 
γλυκών 
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Αμαρτίας 
φάντασμα 
3, 225-230 

227      γεμάτος από 
νοστίμους 
ιδιοτροπίας 

 
Οι Μάγισσες 
3, 231-236 

232  Σκιάθος  γυναικεία παρέα με 
ιερέα 

«κουτσομπολιό» 
 
 
 
 
 
 
παπά-Παρθένης 

 Ήτον ως να 
επεθυμούσαν να  
την «ξεκολάσουν», 
και ως να της 
έκαναν συχώρια  
και κόλλυβα 
 
είχε χορτάσει τον 
ύπνον 

 
 
Τα Δαιμόνια 
στο ρέμα 
3, 237-248 

237      τα κράσπεδα όλης 
της ακτής φιλούσι 
με […] μεθυσμένα 
φιλήματα […] τα 
κύματα 

242-
243 

Πρόσφορα Σκιάθος  παρέα παιδιών εχθρότητα 
απέναντι στο 
παπαδοπαίδι 

— είσαι για να  
τρῴς χαράμια! 
― Είσαι  
για τυφλοψώμια! 
Ωνόμαζαν ούτω τα 
πρόσφορα, τους 
άρτους τους 
προσφερομένους  
εις τους ναούς 

243      ίδρωναν πολύ για  
να βγάλουν το  
ψωμί 

 
Ο Γαγάτος 
και τ’ άλογο 
3, 249-252 

252      να χορταίνῃ την 
καβάλα 

 
Απόλαυσις 
στη γειτονιά 
3, 253-260 

256      μη χορταίνουσαι  
να βλέπουν 
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Όνειρο στο 
κύμα  
3, 261-273 

263 μαύρα ψωμιά ή 
πίτες 

Σκιάθος, 
ύπαι-
θρος 

 μόνος 
(βοσκός/παραγιός 
Μοναστηριού) 

αμοιβή για 
εργασία από τους 
καλογέρους  

Εγώ, χωρίς ποτέ να 
οργώσω ή να 
σπείρω, το εθέριζα 
εν μέρει.  

265 ξηρά σύκα, 
πετμέζι 
 

  Μοσχούλα φιλόφρονη 
προσφορά ως 
ευαρέσκεια 

 

266      μίαν πτυχή από την 
πορφύραν του 
ηλίου, που είχε 
βασιλέψει εκείνην 
την στιγμήν. […] 
ήτον ο τάπης, που 
του έστρωνε,  
καθώς λέγουν, η 
μάννα του, διά να 
καθίσῃ να  
δειπνήσῃ 
 

 
Το Πνίξιμο 
του παιδιού 
3, 275-279 

275-
277 

μούρα, 
κεράσια, 
κυδώνια, 
τζάνερα, 
ελιές,  
σύκα (λιαστά), 
στέμφυλα  
 
σούμα 
(πρωτόβγαλτο 
ρακί) 

Σκιάθος, 
ύπαι-
θρος 

Μάιος – 
Οκτώβρι-
ος 
 
 
 
 
 
τέλη 
Σεπτεμ-
βρίου 

παιδιά και ενήλικες 
 
 
 
 
 
 
 
μόνη  

κλοπή καρπών 
 
 
 
 
 
 
 
κρυφή δοκιμή 
ρακής  

 

 
Κοκκώνα 
θάλασσα  
3, 281-292 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

281      Η θάλασσα 
εκουφόβραζε, ως 
γιγαντιαία χύτρα 
επάνω εις σιγανήν 
φωτιάν 

281-
282 

     [κύματα] βόσκοντα 
την σκωρίαν [του 
καραβιού] 

283      μπονάτσα-λάδι 
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Κοκκώνα 
θάλασσα  
3, 281-292 

283-
284 

     την νήσον, προς 
έπαινον της οποίας 
ο λόγιος και 
εμπνευσμένος υιός 
της Καισάριος ο 
Δαπόντες,  
συνέθεσε κατά την 
παρελθούσαν 
εκατονταετηρίδα 
ασματικόν κανόνα 
προς το Ανοίξω το 
στόμα μου, ― 
κανόνα αρχόμενον 
από τας λέξεις 
«Κρασί 
Σκοπελίτικο» 

285      Οι δύο εκείνοι 
γιγαντοφυείς 
αδελφοί, ο Ώτος  
και Εφιάλτης […] 
Έπαιρναν μικρά 
χαλίκια πλακαρά, 
ανάλογα με το 
ανάστημά των και 
έκαμναν 
«ψωμάκια», 
ρίπτοντες ταύτα εις 
την θάλασσαν, διά 
κυματοειδούς 
κινήσεως του 
πήχεως και της 
χειρός, ως διά 
σφενδόνης. […]  
από τα «ψωμάκια» 
εκείνα εφύτρωσαν 
και ανέθορον αι 
Σποράδες νήσοι 

289 γαλέτες,  
κρέας σαλάδο 
 

Σκιάθος, 
καράβι 

πριν την 
Ανάστα-
ση και το 
Πάσχα 

 δωροδοκία 
τελωνοφυλάκων/ 
λιμενοφυλάκων 
(φαραωνιών) 

 

290 καφέδες,  
ρακί 

καφενεί-
ο στην 
αγορά 

 μόνος (καπετάνιος) 
και άλλοι θαμώνες 
και διαβάτες 

κεράσματα και 
ευχές για τα 
μουσαφιρλίκια 
(επιστροφή 
καπετάνιου) 

 

 
Ο Γείτονας με 
το λαγούτο 
3, 293-303 

293,
296 

ρακί, 
κρασί 

Αθήνα, 
καπη- 
λειό 

βράδυ μόνος  ανδρικός 
αλκοολισμός 
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300      επειδή πλιότερο 
ψωμί τρώεται με το 
μέλι, που λέγει ο 
λόγος 

 
Η 
Φαρμακολύ-
τρια 
3, 305-314 
 
 
 
 
 
 
 

305,
306 

καφές, 
ρακή 
 
 
αγριολάχανα,  
μανιτάρια/αμανί-
ται, βότανα 
 

Σκιάθος, 
ύπαι-
θρος 

 ιερέας 
 
 
 
γυναίκες 

κέρασμα σε ιερέα 
μετά τη 
Λειτουργία 
 
συλλογή 
λαχανικών και 
βοτάνων 

 

309      κατά κόρον  
εγεύθην της ζωής 
όλην την τρύγα και 
την πικρίαν 

311 απώλεια όρεξης, 
πιόμα 

  μόνος ερωτική 
απογοήτευση 

 

 
 
Τρελή βραδιά 
3, 315-326 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

315,
316 

οστρείδια, 
αχινοί, 
λαχανόπιτα, 
πεταλίδες, 
καλόγνωμες, 
κοχύλια, 
παγούρια ψημένα, 
πόδες αστακού, 
αρτύματα 
 
έπιαν, έπιαν, 
μαύρος οίνος,  
ξανθό μοσχάτο 

Σκιάθος, 
ύπαι-
θρος, 
Και 
σπίτια 

βράδυ 
(Μάρτιος) 

ανδροπαρέα ανέμελη 
διασκέδαση 
 
 
 
 
 
 
 
 
ανδρικός 
αλκοολισμός 

 

319 κρασοπουλεί, 
κρασί 

     

321      ― Και  
χορταίνει  
ακούοντας 
απεικαστά;  
ηρώτησε πάλιν  
ο Καλοειδάκης. 
― Σε ούλα τα 
 πάντα είναι 
χόρταση, και δεν 
είναι χόρταση, 
απήντησεν 
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Τρελή βραδιά 
3, 315-326 
 
 
 

αποφθεγματικώς ο 
γερο-Κρεμέζος 

324 μοσχάτο κρασί 
 
 
 
 
χοίρειον κρέας, 
λουκάνικο, 
οίνος 

κατώγι 
γερο-
Αρμα-
μέντου 
 
καλύβα 
Τσιγγά-
νων 

  ανδρικός 
αλκοολισμός 
 
 
λαιμαργία 
Εκχριστιανισμέ-
νοι Τσιγγάνοι 
(πρώην 
Μουσουλμάνοι) 

Τα μάτια σ᾽, Αηλέ 
μου, και Τουρκο-
Λένη μου, 
κάνουν το αίμα μου 
να βράζῃ… […] 
Πώς βράζει  
το κρασάκι μες  
στο βαγένι μου 

 
Υπό την 
Βασιλικήν 
δρυν 
3, 327-331 

327      μη χορταίνων να 
θαυμάζω 
 
«μάννα ζωής  
[…] μέλι το  
εκ πέτρας». 
 

328 αρνία, 
ερίφια, 
πυρόξανθος 
ανθοσμίας [οίνος] 

Σκιάθος, 
ύπαι-
θρος 

Πάσχα, 
γιορτή 
Αγ. 
Γεωργίου 
ή Αγ. 
Κωνστα-
ντίνου ή 
Αναλήψε-
ως, 
Πρωτο-
μαγιά 

συγγενείς και 
παρέα, εορταστικό 
υπαίθριο γεύμα 
συνοδείᾳ χορών και 
αθλητικών 
δραστηριοτήτων 
(πανηγύρι) 

Γιορτές στο 
ύπαιθρο 

 

 
ΓΑΝΙΔΟΥ_3, 333-659 

 
Τίτλος Σελ. Είδος 

Φαγητού-ποτού 
Πού Πότε Πόσοι/ Ποιοι Λειτουργία, 

Χρήση/ 
Κατάχρηση 

Μεταφορές 

 
Η Τύχη απ’ 
την Αμέρικα 
3, 333-352 
 
 
 
 
 
 
 

334-
335 

ρακί,  
ρώμι 

Σκιάθος, 
χωριό,  
καφενείο/ 
καπηλειό 

καθημερινή 
συνήθεια 

   

337      έτρεφε μητρική 
φιλοδοξία  

340      κακομαγειρεμένη 

340 
 

     έτρεφε πεποίθηση 

346 αρνιά,  
πρόβατα, 
κατσίκια, 
τραγιά,  
πίττες,  

μικρή 
πλατεία 

αρχές 
καλοκαι-
ριού, 
γάμος 

καλεσμένοι 
γάμου 
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μπακλαβάδες, 
ζαχαροχαμαλιά,  
κουραμπιέδες 

 
Το Θαύμα 
της 
Καισαριανής 
3, 354-359 

354-
355 

ψωμί,  
γάλα,  
ελιές,  
πλακόπιττα 
ανεβατή, τυρί,  
σφαχτά στη 
σούβλα 

Αθήνα/ 
Καισαρια-
νή, 
ύπαιθρος  

νύχτα ζευγάρι  φιλοξενία-
προσφορά από 
αιπόλους,  
αρρώστια-
θεραπεία 
 

 

358 γάλα,  
γιαούρτι, χλωρό 
τυρί, ένα μεγάλο 
κομμάτι από 
παγίδια και 
πλάτη, κρασί 

 πουρνό    

359 τυρί, 
μαύρο ψωμί 

Αθήνα, 
σπίτι  

πρωί    

 
Η 
Χολεριασμέ-
νη 
3, 361-366 

361-
362 
 

Καραμέλες Αθήνα  παιδί (φίλεμα)   

362 κυδώνια (ωμά 
και ψητά) 

Αθήνα,  
ενορία Αγ. 
Αποστόλων
, σπίτι 

  αρρώστια-
θεραπεία  

 

 
 
Ο 
Πανδρολόγος 
3, 373-382 

373 μαστίχα (ποτό) Σκιάθος, 
Κολώνα 
της 
Πιάτσας 

πρωί, 
προξενιό   

ανδροπαρέα, 
καπετάνιοι  

  

374 φασόλια, 
ρεβίθια,  
καφές,  
ζάχαρη, λάδι,  
μέλι 

  καπετάνιος δέλεαρ για 
προξενιό και 
ένδειξη 
ευρωστίας  

 

381 φασόλια, 
ρεβίθια 

σπίτι   απόρριψη 
προξενιού 

 

 
Για τα 
ονόματα 
3, 397-403 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

397 
 

εχίνους, 
οστρείδια,  
αστακούς 
μαγειρευτούς με 
μάραθα, 
οχταπόδια τα 
τηγανιστά με 
οξός,  
τυρόπιττες,  
τυλιχτά, 
καλαπόδια 
[=χοντρό φύλλο 
γεμισμένο με 
λάχανα και 
κρεμμυδάκια], 
γριές[= 
μεγάλες 
τηγανίτες] 

Σκιάθος, 
σπίτι  

οικογενεια-
κή 
περιποίηση 
για τους 
διαχειμάζο
ντες 
ναυτικούς 

εμποροπλοίαρ-
χοι  

οικιακή θαλπωρή «χάδια της 
κοιλιάς» 
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Για τα 
ονόματα 
3, 397-403 

401 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τηγανίτες, 
λουκουμάδες, 
μισό χαμαλί, 
λουκούμι,  
στραγάλια 
ροσόλι,  
μαστίχα, 
ρακή 

 Αγ. 
Νικολάου, 
Αγ. Ιωάννη 
του 
Βαπτιστή 

ανδροπαρέα κέρασμα 
ονομαστικής 
γιορτής 

 

402 λουκουμάδες, 
τηγανίτες,  
ροσόλια, 
ρώμια,  
ρακιά, 
στραγάλια  

 Αγ. 
Νικολάου, 
μεσημέρι 
 

 φάρσα  

 
 
Η Θητεία της 
πενθεράς 
3, 405-416 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

410 
 

φασκομηλιά με 
πετμέζι, 
ζούπες 
(καψαλιστά 
ψωμιά), 
κουρκούτι, 
ραντιστές 
(σούπα), 
τηγανόπιττες, 
γριές (μεγάλες 
τηγανίτες), 
κοφέτα, 
λουκούμια, 
ψωμί με 
προσφάγι ή 
χωρίς, 
πετμέζι, 
μέλι, 
ξερά σύκα, 
μελόπιττα, 
σουτζούκια από 
μουστόπιττα, 
καρύδια  

Σκιάθος, 
σπίτι και 
αυλή  

καθημερινό 
σπιτικό 
φαγητό 

παιδί, φίλεμα Πολλαπλές 
υποχρεώσεις 
πεθεράς/διατροφή 
παιδιών σε 
πλούσια 
οικογένεια 

 

412 τηγανίτες, γλυκά  απόγευμα, 
αρχές 
καλοκαι-
ριού 

   

 
 
Η Φόνισσα 
3, 417-520 
 
 
 
 
 
 

423 ρακί, 
σύκο 
 

Σκιάθος, 
σπίτι 

πρωί   «σαράντα 
σταχτοκούλουρα» 
[παροιμία] 

427 ρακί,  
λάκυρον κρασί 

 Σάββατο, 
εσπέρα, 
δείπνο 

   

437   Κυριακή  ανδρικός 
αλκοολισμός  

 

442      έφαγα κατραπακιά 
451 σιμίθια,  Χαλκίδα, για τρεις  φίλεμα σε  
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Η Φόνισσα  
3, 417-520 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

σύκα,  
σαρδέλες, 
ρώμι,  
ρακί 

φυλακή μήνες  φυλακισμένο 

452 μοσχάτα κρασιά, 
ωραία λάδια 
«κεχριμπάρι», 
αστακοουρές, 
παστά 
κεφαλόπουλα,  
αυγοτάραχα,  
ξεροχτάποδα, 
εκλεκτά σύκα 

   δωροδοκία 
ενόρκων 

 

453 σίτον, 
τυρίου, 
όρνιθας 

Σκιάθος, 
σπίτι 

μετά την 
επιστροφή 
στη 
Σκιάθο, 
προμήθειες 
από 
ερανισμό 

συγγενείς    

457 Λαδάκι   φτωχολογιά 
(προσευχή) 

  

458 καυκαλήθρες, 
ζοχάρια,  
μυρόνια,  
άνηθον,  
πίτταν 

ύπαιθρος Σαρακοστή 
νηστεία 
(νηστίσιμη 
πίτα) 

   

460 κρομμύδια, 
μαρούλι 

ύπαιθρος σούρουπο   προσφορά από 
χωρικό 

 

470 ψωμί,  
φάβα 

αυλή κοντά στο 
μεσημέρι 

συγγενείς, 
φαγητό 
εργαζόμενων 
γυναικών 
(πλύστρες) 

  

474 Παξιμάδια σπίτι σούρουπο, 
προμήθειες  

   

477-
79 

καφές,  
ψωμί,  
άρτος,  
τεμάχιο κρύου 
βραστού,  
υπόλοιπο του 
γεύματος,  
τυρίον,  
νερόν,  
ποτήριον οίνου 

αρχοντό-
σπιτο 

βράδυ, 
δείπνο 

αρχοντολόι  πρόχειρο δείπνο 
φιλοξενίας 
ευπορούσας 
οικίας 

 

486 Κεράσια περιβόλι 
Δημάρχου 

αρχές 
Μαΐου 

   

487 φύλλα ύπαιθρος χαραυγή,    
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Η Φόνισσα 
3, 417-520 
 
 
 
 
 
 
 

ελαιοδένδρων, 
ψωμί,  
τυρί, 
ολίγον κρέας, 
δίπυρα 

προμήθειες 

489 δίπυρα,  
ψιχία 

 μεσημέρι    

493 παξιμάδια, 
ελαίας, 
τυρίον,  
χλωρή μυζηθρα, 
γάλα, 
στρογγυλιάτα, 
κόττες διά 
στραγγάλισμα 
και ψήσιμον εις 
πρόχειρον 
ξύλινον σούβλαν  

 νύχτα  
 
 
 
 
 

προσφορά 
αιπόλων  

 

504 μαρούλι, 
κουκιά 

ύπαιθρος μέρα  μοναστηριακή 
προσφορά  

 

505-
506 

γριά στο τηγάνι, 
αλεύρι, 
πετμέζι, 
σταφύλια 

καλύβι  
 
 

εσπέρα οικογένεια 
αιπόλων 

υπόσχεση – 
καλόπιασμα 
παιδιού 

 

 
Ο 
Αλιβάνιστος  
3, 521-531 

523 Καβούρι Σκιάθος, 
Δασκαλειό  

Μεγάλο 
Σάββατο  
 

παρέα για 
εξοχική 
αναστάσιμη 
λειτουργία 

κέρασμα, 
φάρσα  

 

524 γάλα, 
παξιμάδια, 
παστά οψάρια 

   αμοιβή έναντι 
βοσκής  

 

529 σούβλισμα και 
ψήσιμο αρνιών 

 Ανάσταση παρέα βοσκών 
και 
προσκυνητών 

πασχαλινό 
τραπέζι 

 

 
Ο 
Κοσμολαΐτης 
3, 533-541 
 
 

536  
 
 
 

 

Αθήνα, 
πασχαλινό 
δείπνο 

189.., 
Ευαγγελι-
σμός 
συμπίπτει 
με Δευτέρα 
του Πάσχα 

   

539       είχε φάγει 
γρονθοκόπημα 

540 σφαχτὰ, 
σπληνάντερα, 
κοκορέτσια,  
κρασοβόλια 

 τραπέζι 
μετά την 
εκλογή 
ηγουμένου 

   

 
 
Τα 
Κρούσματα 
3, 544-556 

544 πετροκάβου-ρα, 
παγούρια 

Σκιάθος, 
Έρημο 
Χωριό  

    

545 αγριολάχανα,  
κεράσματα,  

 πριν τις 
εκλογές 

φίλοι  εξαγορά 
ψηφοφόρων  
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«λάχανα 
θαλασσινά» 

546 άρτον,  
ελαίας χαμάδας,  
ολίγα κυδώνια,  
τομάτας 

ύπαιθρος Οκτώβριος, 
εσπέρα 
(πριν τη 
δύση του 
ηλίου) 

μητέρα και γιος 
σε εκδρομή 

προμήθειες για 
υπαίθριο δείπνο 

 

549 καφές, 
τομάτας, 
κρόμμυα, λάδι 

 νύχτα    

550      είχε θρέψει με 
ξύλα πολλά και 
κουτσούρες τη 
φωτιά 

552 Πετεινός  νύχτα  Υπόσχεση 
φαγητού 

 

553      να μας φάνε τα 
στοιχειά 

 
 
Ο Κακόμης 
3, 557-564 

558-
560 
 

αλεύρι, 
όσπρια, 
μαστίχα,  
γιουβέτσι, 
μισό ψωμί, 
δύο λαγάνες, 
κρασί, 
καφές, 
φασόλια, 
κρομμύδια, 
οίνος, 
κοκορέτσι, 
ψωμί, 
τυρί, 
ελιές, 
ταραμάς 

Σκιάθος, 
παραθα- 
λασσία 
οδός, 
καφενεδάκι 
φούρνος, 
ταβέρνα  

Καθημερι-
νό γεύμα, 
πρωί 
μεσημέρι 
βράδυ - 
έξω 

μοναχικός, 
εργατικός 

   

 
Οι 
Κουκλοπα-
ντρειές 
3, 564-574 

566 κουφέτα Αθήνα, 
αυλή 

γάμος 
(επιούσα 
του γάμου) 

τρεις 
νοικάρισσες 

  

568      [η Λισάβω] 
τρώγεται με τη 
Ζαφείραινα 

570      αιματοφάγοι 

571 οίνος  Αθήνα, 
σπίτι 

νύχτα  ανδρικός 
αλκοολισμός 
(σκηνή 
ζηλοτυπίας) 

οινοβαρής 

573      η πάλη 
εδηλητηριάσθη 
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574      την έτρωγε 

 
Ο 
Αειπλάνητος 
3, 575-581 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

575-
76 

     έτρεφε υπόληψη  

577 κρομμυδάκια, 
μαϊδανό, 
μαρούλι, 
κόλλυβα, 
ψωμί, 
κολοκύθια, 
μελιτζάνες 

Αθήνα/ και 
περίχωρα 

  μοναστηριακό 
φίλεμα (προξενεί 
προβλήματα) 

 

579 ρακί, 
πίττες,  
ψωμί 

Άγιον 
Όρος, 
ρώσικο 
μοναστήρι 

 μοναχοί   

580 σαρακοστιανό 
φαΐ από 
ζερζαβάτι  

Αθήνα   μοναστηριακό 
φίλεμα 

 

 
Η 
Συντέκνισσα 
3, 583-590  

583 πιάτο/πινάκι, 
σουπιέρα/λο-
πάδα, 
μπαρμπούνι/τριγ
λί 

Σκιάθος  τσομπάνισσα   

583-
584 

βλογούδια/ 
ψωμάκια, 
αλεύρι, κόλλυβα 

 Σαρακοστή ενορίτισσες προσφορά 
αλεύρου στον 
ιερέα 

 

585 φασκομηλιά 
[ρόφημα], 
δίπυρο 

σπίτι ιερέα πρωί ιερέας πρόγευμα μετά τη 
Λειτουργία 

 

589 ξηρά σύκα, ρακί 
από στέμφυλα 

σπίτι 
νεογέννη-
του, βουνό 
έξω από 
Σκιάθο 

βράδυ – 
Δεκέμβριος 

ιερέας, 
οικογένεια 

κέρασμα στον 
ιερέα μετά τη 
βάπτιση 

 

Άλλος τύπος 
3, 591-599 

594  Αθήνα  Ολυμπιάς 
«τελετάρχις 
παννυχίδων» 

φιλοξενία (δείπνα 
ξενίας, αγάπης 
χριστιανικής) 

 

597 κρέας, 
γλυκά, 
φρούτα, 
κόλλυβα 

  εκκλησία ουσία νηστείας- 
εγκράτειας 
(κήρυγμα)  

 

 
 
Μικρά 
ψυχολογία 
3, 601-606 

601 ορεκτικό, 
ρακί, 
μαστίχα 

Σκιάθος, 
παραθα-
λασσία 
αγορά, 
καπηλειό 

Νοέμβριος, 
εσπέρα 

Παρέες, 
συγγενής 

  

602-
603 

Ποτό καπηλειό εσπέρα  ανδρικός 
αλκοολισμός και 
οικογενειακά 
επακόλουθά του 
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605 ποτό σπίτι βράδυ οικογένεια φιλονικία  
Τα δύο 
κούτσουρα 
3, 622-631 

623      τρέφω αναμνήσεις 

 
Η 
στοιχειωμένη 
καμάρα 
3, 633-639 

634 γιουβέτσια, 
οίνος 

Σκιάθος, 
σφαγεία 

 οικογένεια ανδρικός 
αλκοολισμός  

χορταίνω ύπνο 

637 τρέφλα ύπαιθρος   εγκαταλελειμμένο 
παιδί 

 

 
Η 
Ντελησυφέ-
ρω 
3, 641-647 

646 τηγανίτες 
αλειψές, 
φουσκάκια, 
λουκουμάδες 
ρύζι, 
σούπα,  
μαστίχα 

Σκιάθος, 
αρχοντό-
σπιτο 

Χριστού-
γεννα 

ενορίτες εορταστικό 
φίλεμα  
 

 

 
Ο Χαραμάδος 
3, 655-659 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

655 ελαίαι,  
παστά οψάρια, 
 

Κάστρο Χριστού-
γεννα 

κάτοικοι χωριού αφορία-πείνα   

655 οίνος καπηλειό παραμονές 
Χριστου-
γέννων 

ανδροπαρέα   

656-
657 

κρασιά, 
ξηροτύρια, 
γιδοπρόβατα 

 νύχτα    

658-
659 

αρνιά, 
ερίφια,  
κασκαβάλια της 
Αίνου, 
κοκκινωπά 
κρασιά Λήμνου 

 Χριστού-
γεννα, 
έγκαιρες 
προμήθειες 
από 
καπετάνιο 

κάτοικοι χωριού εμπόριο  

 
 
 

ΤΟΜΟΣ 4 
ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ_4, 13-324 

 
Τίτλος Σελ. Είδος φαγητού-ποτού Πού Πότε Πόσοι/Ποιοι Λειτουργία, 

Χρήση/ 
Κατάχρηση 

Μεταφορές 

 
 
Γυνή 
πλέουσα  
4, 19-36 
 
 
 

20, 
25 

τυρόπιτα στο τηγάνι 
 
 
παστά κρέατα, γαλέτα 

Σκιάθος, 
σπίτι 
 
πλοίο 

Οκτώβριος, 
δειλινό 
 
Άνοιξη-
Φθινόπωρο 

οικογένεια, 
επιστροφή 
καπετάνιου 
 
 
 

οικιακή 
περιποίηση 
 
 

 

21- 
25 

τυρόπιτα, βούτυρο, 
κνίσα, τεμάχιο άρτου 

 Οκτώβριος, 
δειλινό 

παιδί παιδική λαιμαργία  
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Γυνή 
πλέουσα  
4, 19-36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
γαλέτες 

22-
23 

κρασί, μαστίχα 
 
 
 

καπηλειό 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

παιδιά 
 
 
ανδροπαρέα 

παιδί και φαγητό 
 

 

26 μαστίχα, τυρόπιτα, 
μοσχάτο 

σπίτι βράδυ νοικοκυρά γυναικείος 
αλκοολισμός 

 

27 εις έκστασιν, είχε πίει, 
ψωμιά 

 πρωί νοικοκυρά και επακόλουθά 
του 

 

27-
28 

οίνος, μούστος  νύχτα, 
φθινόπωρο 

νοικοκυρά   

28      Μας τρώνε τα 
βερεσέδια 

29 οίνος, πνευματώδη 
ποτά 

καπηλειό     

30      εδάγκασε το 
χείλος του, 
κατέπιε τον 
θυμόν του 

33      εκεί που «ψην ο 
ήλιος το ψωμί», 
εις την γην των 
Λωτοφάγων, 
είχαν πίει το 
ύδωρ της Λήθης 

33, 
35 

     εχόρτασε τον 
ύπνον 

34-
36 

θαλάσσια όψα, 
καβουράκια/καβούρια, 
κοχύλια, γαρίδες 

θάλασσα βράδυ γραία   

Η Χήρα του 
Νεομάρτυρος 
4, 37-45 

38-
39 

ρακάκι/ρακί/ρακή Σκιάθος, 
καπηλειό 

νύχτα μόνος ανάπαυση μετά τη 
δουλειά 

 

40      θα μου έρθη κ’ 
εμένα όρεξη 

40, 
44 

τσίπουρο, ρακιά, ρακί καπηλειό νύχτα παρέα συζήτηση - 
ιστορίες 

 

 
Η Άκληρη  
4, 47-50 

47 μούρα, ζίζυφα Σκιάθος, 
πλατεία 

 παιδιά   

49      διά να τον 
πάρουν «στο 
μεζέ» 

 
Η 
Αποσώστρα 
4, 51-55 

52 κόλλυβα, λειτουργιές Σκιάθος  μόνη   
53      εδιψούσε για 

συντροφιά 
54      η κορμοστασιά 

της δεν της 
εφαίνεταν τόσο 
νόστιμη 
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Ο 
Πεντάρφανος 
4, 57-64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57, 
63 

    βία άντρωπο να 
τρώη άλλο 
άντρωπο! 

57      δύο Αρεταί να 
τρώγονται ούτω 
μεταξύ των 

59-
60, 
61 

σταφύλια/στέμφυλα, 
μούστος, μεθυστικόν 
ρευστόν του Διονύσου 

Σκιάθος εποχή του 
τρύγου 

μητέρα θάνατος (πνιγμός) 
στη δεξαμενή, 
όπου πατούσε 
σταφύλια 

 

62 οίνος αμπάρι 
πλοίου 

νύχτα    

63      Ο Βάκχος 
εφιλοτιμήθη να 
δωρήσῃ χιλίους 
ασκούς οίνου 
εις τον 
Ποσειδώνα. Και 
έως την αυγήν 
εφάνησαν 
μεθυσμένοι όλοι 
οι Τρίτωνες, και 
αι Γοργόνες, 
ελαφρά 
ζαλισμέναι, 
πλέουσαι 
μαλακά εις το 
κύμα, κ᾿ αι 
Σειρήνες 
ετόνισαν 
φαιδρόν 
παροίνιον άσμα 
διά τους θεούς 

63      μισό φρύδι 
φαγωμένον 

64 ρώμι, κρασί   μόνος ανδρικός 
αλκοολισμός 

 

Η Μαούτα  
4, 65-69 

68 ελιές Σκιάθος, 
μαγαζί 

δειλινό μόνη ψώνια  

68 κρασί εξοχή Πρωτομαγιά ζευγάρι   
69      επαραπονείτο 

πως δεν την 
εχόρταινε ψωμί 

69 ρακί, αναψυκτικόν μαγαζί δειλινό αγρότης   
69 σύκα - ρακί ύπαιθρος  αγρότης και 

γυναίκα 
αδηφαγία  

 
Έρμη στα 
ξένα  
4, 77-84 

79      Με όσα 
κομμάτια θα 
σου χαλνᾲ 
μπορούσες να 
χορτάσῃς μισό 
κοπάδι απ’ τα 
φτωχοκόριτσα 

82 γάλα Σκιάθος, 29 Ιουνίου, υπηρέτρια, φιλοξενία και  



165 
 

καλύβα 
αγροτών 

δειλινό βοσκοπούλες φίλεμα 

 
Ρεμβασμός 
του 
Δεκαπενταυ-
γούστου 
 4, 85-97 

86      τα έξοδα «τον 
έτρωγαν»! 

90      Τότε έτρεφε 
πείσμα και 
χολήν 

91-
92 

λιτόν σαρακοστιανόν Σκιάθος 
Κάστρο, 
ύπαιθρος 
(έξω από 
τηνΠαναγί
α Πρέκλα) 

14 
Αυγούστου, 
παραμονή 
γιορτής, 
νύχτα 

συγγενείς, 
προσκυνητές 

  

94 προσφορές   ιερέας εις είδος αμοιβή 
ιερέα από τους 
πιστούς 

 

95  ύπαιθρος 14 προς 15 
Αυγούστου, 
μετά τη 
Λειτουργία 
της 
Αγρυπνίας 

παρέα, 
συγγενείς 

προσφορά ως 
αμοιβή 

 

96      έκλαυσεν 
αχόρταστα 

 
Οι Δύο 
δράκοι  
4, 103-106 

103 κοκά, μοσχοκύδωνα, 
μήλα φερίκια 

Σκιάθος, 
υπενοικια-
ζόμενο 
δωμάτιο 

πρωί παιδιά φίλεμα   

103 οίνος ταβέρνα δειλινό  παρέα εκμετάλλευση  
104      έτρωγε ξύλο 

Η Θεοδικία 
της 
Δασκάλας  
4, 111-114 

113 σκόρδα Αθήνα, 
σχολείο 

Φθινόπωρο μαθήτρια περιφρόνηση 
συνηθισμένης 
τροφής 

 

 
Το «Νάμι» 
της  
4, 119-121 

119 τυριά, ψημένο τυρί Αθήνα, 
μπακάλικο 

  καθαριότητα 
τροφίμων/ σιχασιά 

το περί 
καθαριότητος 
της κοιλίας 
ζήτημα 

120 ελιές, τυρί, χαλβάς, 
ζάχαρη, όσπρια, 
καλαμπόκι, σκύβαλα, 
οίνος, ορύζιον  

Αθήνα, 
μπακάλικο 

 παιδιά -
ψώνια 

  

Σταγόνα 
νερού…  
4, 123-125 

124-
125 

νερό Σκιάθος, 
ναός του 
Προδρόμου 

28 
Αυγούστου, 
νύχτα 

πανηγυρι- 
στές 

άρνηση 
προσφοράς νερού 

 

 
Εξοχικόν 
κρούσμα  
4, 127-130 

129 ψητά της σούβλας, 
ξανθός ρητινίτης 

Αθήνα, 
εξοχικό 
μαγαζί 

Πάσχα, 
Μάιος 

παρέα   

130 ευωχία εξοχικό 
μαγαζί 

 ζευγάρι σεξ μετά από 
ευωχία 

 

Η Επίσκεψις 
του αγίου 
Δεσπότη  
4, 131-134 

133 γαλόπουλα, αστακοί, 
αυγοτάραχα, μοσχάτο 

Σκιάθος   αδηφαγία 
ανώτερων 
κληρικών 

Et pro mille aliis 
archipoëta bibit 
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Κοινωνική 
αρμονία  
4, 139-142 

139  
εμπεκρομεθούσε 

Αθήνα, 
μπακάλικο 

ολοχρονίς παρέα, 
συμμορίτες 

 ντερλικώνω 

 
Ο Διδάχος  
4, 147-149  

147,
148 

γιουβέτσι Αθήνα, 
θρησκευτι-
κός 
σύλλογος 

 παρέα, μέλη 
συλλόγου 

  

 
Η 
Μακρακιστί-
να  
4, 157-161 

158 μπεκριλίκι 
 
 
ρώμι 

Αθήνα, 
σπίτι 

Σάββατο, 
νύχτα 
 
Κυριακή, 
πρωί, μετά 
τη 
Λειτουργία 

ζευγάρι ανδρικός 
αλκοολισμός 
(φιλονικία) 

Αποκαής πάντα 
ο φούρνος 

159 αντίδωρο εκκλησία Κυριακή, 
πρωί, μετά 
τη 
Λειτουργία 

εκκλησίασμα  να «μπουκώσῃ» 
τους 
Χριστιανούς 

160 γλυκά σπίτι Κυριακή, 
νύχτα 

οικογένεια συμφιλίωση  

161      Γιατί τρώγονται 
[…] το 
ανδόγυνο αυτό; 
 
Τον τρώει κακή 
υποψία 

 
Το Κρυφό 
Μανδράκι  
4, 163-167 

163 αρνιά Σκιάθος Χριστούγεν-
να 

χωριανοί   

164 σύκο, κοκκόσες, 
σουτζούκια, καρύδια 

βάρκα Παραμονή 
Χριστουγέν-
νων 

πατέρας και 
γιος 

υπόσχεση φαγητού  

166 σούβλες με το 
γουρουνίσιο κρέας 

καλύβα  πατέρας και 
κόρη 

 όρεξη να ‘χης 

Τα 
Λιμανάκια  
4, 175-180 

178 ορφός, συναγρίδα, 
μεγάλα νόστιμα 
οψάρια, αλάτι 

χωριά της 
Σκιάθου 
και γύρω 
νησιά 

   το πέλαγος 
αναχόρταγον, 
είχε φάγει 
πολλά σκάφη 
και σκελετά 

Θάνατος 
κόρης 
4, 181-190 

182 μούρα Σκιάθος, 
αυλή 
σπιτιού 

Κυριακή, 
τέλος 
Μαΐου 

παρέα, 
παιδιά 

  

186      Τα χείλη της 
έσταζαν μέλι 
ανόθευτον, 
αμιγές 

186-
188 

 κουλούρες, 
«κοκκώνες» 

σπίτι Ιούνιος, 
μέρα εορτής 

συγγενείς, 
παιδιά 

Εθιμικό φίλεμα σε 
φτωχά αναδεξίμια 

σκορπαλευρού 

 
Τα 
Πτερόεντα 
δώρα 
4, 191-192 

191 ξηρός άρτος Αθήνα, 
καλύβα 
φτωχών 

Παραμονή 
Χριστουγέν-
νων 

μητέρα και 
παιδιά 

φτώχεια  

192 οινοβαρείς δρόμος, 
καπηλειά 

  μέθη, αλκοολισμός μεθύοντες 
χειροτέραν 
μέθην 
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(χαρτοπαίγνια) 
Η κάλτσα 
της Νώενας  
4, 193-194 

193 καφές Αθήνα, 
εξοχικό 
καφενείο 

Καλοκαίρι, 
νύχτα 

ζευγάρι, 
παρέα 

  

 
Άσπρη σαν 
το χιόνι 
4, 195-197 

196 αχλάδια, αγγούρια, 
ρακί 

Σκιάθος, 
ύπαιθρος 

κατά τις 24 
Ιουνίου 

παρέα  Η χιών και το 
γάλα είναι αι 
δύο 
προχειρότεραι 
κοινοτοπίαι διά 
την λευκότητα 
νεαράς γυναικός 

 
Με τον 
πεζόβολο 
4, 199-204 

199, 
200,
203 

ψητά ψαράκια, άλας Σκιάθος, 
περιβόλι 

δειλινό οικογένεια, 
παρέα 

φίλεμα  

200 καρποί, σικυοειδή περιβόλι  νύχτα παρέα, 
παιδιά 

φίλεμα  

 
Το Καμίνι 
4, 205-210 

205      αναμασών 
έναυλα 
παραμύθια 

206 γάλα Σκιάθος 
σπίτι 

νύχτα  γιαγιά, εγγόνι αδύνατος 
θηλασμός 

πόμα καινόν 

208 γάλα γιαλός  κοπέλα, 
ναύτης 

φίλεμα Θροφή θελ’ν τα 
γίδια, θροφή κι 
τα πιδιά 

 
Τ’ Αερικό 
στο δέντρο 
4, 211-215 

212 κότσικα Σκιάθος, 
ύπαιθρος 

Μεγάλο 
Σάββατο 
πρωί 

παιδιά, 
μάγκες 

  

214-
215 

     εψωμόφαες και 
τους τρεις 
γυιούς σου 

 
Φορτωμένα 
κόκκαλα 
4, 217-221 

217 πεταλίδες, κοχύλια, 
πετροκάβουρα, δείπνο, 
εδέσματα 

Σκιάθος, 
γιαλός 

νύχτα πορεία   

218      του είχε φάγει 
ολίγας 
εκατοντάδας 
δραχμών 

219 κόλλυβα, σταφίδες, 
κοφέτα, ρόιδα 

εκκλησία  εκταφή 
παιδιού 

  

220  ύπαιθρος νύχτα παρέα λιτό δείπνο μετά 
από Τρισάγιο για 
εκταφή νεκρού 

 

 
Τα Ρόδιν’ 
ακρογιάλια 
4, 223-289 
 
 
 
 
 
 
 
 

223      εφαίνοντο να 
ήσαν σταγόνες 
πεσούσαι από το 
κέρασμα της 
θείας αμβροσίας 

223-
228 

     Πώς να χορτάσῃ 
τις τον ύπνον 

225 καφές 
 
 
 
καφές, φασκομηλιά 

Σκιάθος, 
καφενείο 
 
 
παραθα- 

πρωί 
(λυκαυγές) 
 
 
νύχτα 

πελάτης, 
καφετζής 
 
 
πελάτες, 

 
 
 
 
προσφορά σε 
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Τα Ρόδιν’ 
ακρογιάλια 
4, 223-289 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

λάσσιο 
καφενείο 

καφετζής ξένους και 
φτωχούς 

226 τηγανίτες, φιλεύματα, 
κεράσματα 

γειτονιά πρωί νοικοκυρές, 
εργαζόμενοι 
στα 
ελαιοτριβεία 

φίλεμα  

226 σαλέπι   σαλεπτζής, 
νοικοκυρές, 
πελάτες 

νεωτερισμοί στην 
αγορά τροφίμων 

 

226 χαλβάς πολίτικος, 
χαβιάρι 

σπίτι  καπετάνιος δώρο σε φιλικό 
σπίτι 

 

227      η θάλασσα θα 
καταφάγῃ μίαν 
ημέραν όλους 
τους δρυΐνους 
δράκοντας 

227      Είς βράχος 
μισοφαγωμένος 
από το κύμα 
 
Θα εντρυφώ εις 
την λύπην μου 

229 καφές σπίτι νύχτα μόνος, 
συνήθεια 
ηλικιωμένου 

  

229 κομφέτα σπίτι  μόνος φίλεμα σε παιδί  
232      Μεγαλυτέραν 

ευτυχίαν δεν 
είχα γευθῄ 

233-
234,
236 

πιπεριές, σταφύλια, 
κυδώνια, ψωμί, 
κριθαρόπιτα, κρασί, 
νερό 

κτήμα, πρωί καλλιεργητής φίλεμα σε 
επισκέπτη 

 

236 κριθαρόπιτα, κρίθινος 
άρτος 

βάρκα νύχτα μόνος προμήθειες για 
θαλασσινή 
εκδρομή 

 

239-
240 

μπεβάδα, φασκομηλιά, 
οινωπός καταρράκτης 

καλύβα  παρέα φιλοξενία 
ναυαγού, φίλεμα 

 

240      δεν ημπόρεσε 
ποτέ να 
χωνεύσῃ τον 
δεύτερον γάμον 
του πατρός του 

241  Σκιάθος  μόνος 
 

ανδρικός 
αλκοολισμός και 
οικονομική 
καταστροφή 

 

245      του έχουν φάγει 
το μισό το 
κοπάδι του 

246 να γιαλέψῃ θαλασσινά 
μεζέδια 

γιαλός  μόνος φίλεμα στην παρέα  

246 γιουβέτσι ελληνικό Βρετάνη, 
καπηλειό 

μεσημέρι, 
γεύμα 

παρέα επίδειξη 
γυναικείας 
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Τα Ρόδιν’ 
ακρογιάλια 
4, 223-289 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

φιλοξενίας 
247-
248,
254 

οίνος, παχύ πετεινάρι, 
πετεινός, μεζές, 
κοκόρι, θηριάλωτα 

Σκιάθος, 
καλύβα 

βράδυ παρέα φίλεμα  

250      Να τ’ αναθρέψω 
με μόσκο, μέλι 
και φιλιά 

251 σύκα, σταφύλια, 
τηγανίτες, αγουρόλαδο 

Σκιάθος Πάσχα / 
Χριστούγεν-
να 

ξενιτεμένος επιθυμίες 
ξενιτεμένου 

 

253      δεν είχεν όρεξιν 
ν’ απαντήσῃ 

256 μυζήθρα, γάλα, τυριά 
αλατισμένα και νωπά 

σπίτι 
Δημάρχου 

αρχές 
Καλοκαι-
ριού, 
Σάββατο 
πρωί 

αγρότισσα δωροδοκία σε 
νωματάρχη, 
ειρηνοδίκη, 
γραμματικό 
(εισήγηση 
Δημάρχου) 

 

257 να ντιρλικώνῃ, να 
μπεκρολογᾲ 

σπίτι  αρραβωνια-
στικός 

ανδρικός 
αλκοολισμός 

 

258 γάλατα, μυζήθρες, 
τυριά 
 
 
 
 
γιουβέτσια, 
ψωμί, σπληνάντερα, 
κρασί, 
μυζήθρα 
 
 
 
ρύζι, καφές, ζάχαρη, 
μπακαλιάρος, τσίρος 

φούρνος 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
νοικοκυρά 

φίλεμα σε 
φουρνάρισσα,  
 
συνήθειες 
ειρηνοδίκη, 
γραμματικού, 
νωματάρχη (ξένων 
στην πόλη) 
 
 
 
 
ψώνια 

 

259 καλό φαΐ κτήμα, 
ύπαιθρος 

 ζευγάρι 
αγροτών, 
επισκέπτρια 

φιλοξενία, φίλεμα  

261 χουσμερί, τυρόπιτες, 
ρυζόγαλο, 
μπακαλιάρος, 
κεφαλόπουλα αρμυρά 

καλύβα αύριο αρραβωνια-
στικός 

δέλεαρ στον 
αρραβωνιαστικό 
για να παντρευτεί 

 

264      Εμένα με 
τρώγουν άλλες 
έννοιες 

268      εμάσησε 
πνιγμένην 
βλασφημίαν 

270      εμάσα τας 
συντόμους 
αποκρίσεις που 
έδιδεν 

271, 
272,

βιτούλι, κοκορέτσι, 
σφαχτά, κνίσα, ρακί, 

ύπαιθρος  οικογένεια, 
ιερέας, 
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277,
278 

θα πιω […] το διπλό, 
ερρόφησε γερά 

καλεσμένοι, 
παρατυχό-
ντες, γαμήλιο 
γλέντι 

279-
281,
285 

καφές, ρακί, εξάγι, 
πίτα, χλωρή μυζήθρα, 
κατσίκι, κοκορέτσι, 
τσιπουριά, μελόρρακο, 
σταφυλόρρακο, 
μπούτια, τυρόπιτα, 
χλωρό τυρί, αυγά, 
ερίφιο 

καλύβα πρωί παρέα φιλοξενία, φίλεμα  

283 μυζήθρες, τυριά, 
βούτυρα 

Χαλκίδα, 
ταξίδι 

 μάγισσες εξαπάτηση για να 
λυθούν τα μάγια 

είχες και τίποτε 
σκουρολίρες 
[…] να τις 
φάγουν οι 
Εβραιοπούλες 
κ’ οι 
Χανούμισσες 

283 μυζήθρα Γριπονήσι  ναυτικός δωροδοκία σε 
δασοφύλακες 

 

286-
287 

     αφού είχε φάγει 
ελαιώνας και 
χωράφια 

287 χταπόδι, καβούρια βάρκα νύχτα παρέα, 
ψάρεμα και 
φάγωμα 

  

 
Οι Λίρες του 
Ζάχου  
4, 291-296 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι Λίρες του 
Ζάχου  
4, 291-296 

291 οινοπότης Σκιάθος, 
γειτονιά 

  ανδρικός 
αλκοολισμός 

 

291 βότσια καλαμπόκια 
ωμά 

Σκιάθος  μοναχός τροφή ως 
στοίχημα 

«τα καλογηρικά 
γρόσια γίνονται 
φίδια και σας 
τρώνε» 

292 αγγλικό ρώμι  γιαλός νύχτα παρέα κλοπή   
293      ο Χρήστος 

έφαγε την 
βρατσέραν, και 
ο Ζάχος έφαγε 
την μαγούναν –
ίσως διότι 
εφοβήθησαν μη 
φαγωθούν απ’ 
αυτά τα δύο 
πράγματα […] 
κ’ επρόλαβαν να 
τα φάγουν 

294 πιοτά, κρασιά, 
καφέδες, λεμονάδες 
 
 
γιουβέτσια, 
σπληνάντερα 

Σκιάθος, 
καπηλειά 
 
 
Σκιάθος, 
φούρνος 

 παρέα, 
κέρασμα 
επαναπατρι-
σμένου στην 
παρέα 

  

296 πιωμένος  Χειμώνας, 
νύχτα 

παρέα ανδρικός 
αλκοολισμός 
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Το Μυρολόγι 
της φώκιας 
4, 297-300 

297      ο χάρος ο 
αχόρταστος 

298      θαλασσωφα-
γωμένου βράχου 

300 εσπερινόν δείπνον Σκιάθος  φώκια   
 
Τ’Αστεράκι 
4, 305-310 

305,
306,
310 

δείπνο, φαγί, ό, τι είχε 
μείνει από το 
μεσημβρινόν γεύμα 

Σκιάθος, 
σπίτι 

κάθε δειλινό κόρη, 
πατέρας 

  

307-
309 

κρασί καπηλειό Κυριακή 
εσπέρα 

παρέα μέθη, ανδρικός 
αλκοολισμός 

 

310 κυδώνια σπίτι Κυριακή γειτόνισσες, 
παιδί 

φίλεμα σε παιδί είχε χορτάσει τα 
παιγνίδια 
ολημέρα 

Η 
Πιτρόπισσα 
4, 311-315 

313 κρυφά ζαχαροχαμαλιά σπίτι 
μέλλουσας
νύφης 

βράδια  μέλλων 
γαμπρός 

ερωτικές σχέσεις  

 
Τα Δύο 
τέρατα 
4, 317-324 

318      πέντ’ εξ, ή 
οκτώ, ή δέκα, ή 
δώδεκα λίρας, 
και τας είχαν 
φάγει, ή τας 
είχαν πίει 
 
«Ο Γιάννης του 
Νικόλα δεν έχει 
επιρροή· τον 
φάγανε οι 
ψύλλοι, τον 
φάγαν κ’ οι 
κοριοί» 

319 ρακί, γιουβέτσι Σκιάθος,  πολιτευόμε-
νοι, 
ψηφοφόροι 

εξαγορά 
ψηφοφόρων 

 

321 πίνει πολύ ταβέρνα νύχτα παρέα ανδρικός 
αλκοολισμός 

 

322 να τρατάρῃς,  σπίτι νύχτα θείοι και 
ανιψιός 

φιλοξενία, φίλεμα τι είν’ ο 
κάβουρας, τι 
είν’ το ζουμί 
του; 
Μπουζουριάσαμ
ε [=από τη 
μπουζού=μεγάλ
η τσέπη και 
μεταφορικά 
κοιλιά] 
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ΛΟΥΝΗΣ_4, 325-634 
 

Τίτλος Σελ. Είδος 
Φαγητού-ποτού 

Πού Πότε Πόσοι/ 
Ποιοι 

Λειτουργία, 
Χρήση/ 

Κατάχρηση 

Μεταφορές 

Της 
Δασκάλας τα 
μάγια  
4, 325-332 

328      της φαγωμένης 
ρινός 

 
Η 
Πεποικιλμένη  
4, 333-340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

333 ποτήρι ρακί Σκιάθος, μαγαζί νύκτα  
23η 
Αυγούστου 

παρέα   

334 δίσκος με ποτά   Αλέξανδρος   

334 - 
335 

πρόχειρο δείπνο ύπαιθρος  παρέα 
προσκυνη-
τών 

  

336 ζεμπίλι με 
τρόφιμα, φλάσκα 
με κρασί, ψωμί 

     

337 λιτό δείπνο, 
φλάσκα με κρασί 

     

340 ροδάκινα και 
ρακί, μεγάλη 
κούπα καφέ 
μοναστηριακού 

αυλή 
μοναστηριού  

ανατολή 
(λυκαυγές)  
24η 
Αυγούστου  

προσκυνητές μοναστηρια-
κή φιλοξενία 

 

 
Νεκρός 
ταξιδιώτης 
 4, 341-348  

342      τα είχε φάγει το 
νερό 
 

346 

     να βγης λάδι 
 
να τον φαν τα 
ψάρια 

Ο Ανάκατος 
4, 349-354 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

349 ποτό Σκιάθος, 
ταβέρνες 

Κάθε 
Κυριακή από 
πρωί (μετά 
την απόλυση 
της 
εκκλησίας) 
μέχρι 
μεσημέρι 

ανδροπαρέα ανδρικός 
αλκοολισμός 

 

350 δυο αστακοουρές, 
δαμετζάνα 
μοσχάτο 

  οι ιερείς 
στην έδρα 
της 
επισκοπής  

δωροδοκία  

350 - 
351 

μπακλαβάς   συγγενείς 
και 
καλεσμένοι, 
γάμος 
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352 ποτό καπηλειό από πρωί λίγο 
πριν το  
μεσημέρι 

ανδροπαρέα  άναβε το αίμα του 
με το ρευστόν 
πυρ, το οποίον 
αφθόνως έπινεν 

Το Γράμμα 
στην Αμερική 
4, 355-359 
 

355 χήνα, βυτίο 
ροδίτη οίνου 
κεφαλόκρουστου 

Σκιάθος  συγγενείς ιδιωτική 
φιλοξενία 

 

356      δια να χωνέψη , 
επειδή ήτο 
«αποκαής» 

Έρημο μνήμα 
4, 361-365 

 

363 δείπνο Αϊ – Λιας 
Σκιάθου, κελί 
μοναχού 

βράδυ, 
παραμονή 
Πρωτομαγιάς 

οικογένεια 
ασθενούς 
και μοναχός  

μοναστηρια-
κή φιλοξενία 

κατέπιε τον πόνον 
της 

 
Ο Αντίκτυπος 
του νου  
4, 367-380 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

367 γιουβέτσια Αθήνα, 
καπηλειό 

 ανδροπαρέα 
από 
διάφορες 
εθνικότητες 
και 
θρησκείες 

συζητήσεις 
και φιλονικίες 

 

368     κέρασμα 
ονομαστικής 
εορτής 

 

369 Εβραίος: κρέας 
(διάφοροι τρόποι 
παρασκευής: 
τραφάς, κασέρ), 
προβατίσιο και 
χοιρινό 
Κρασί ρετσινάτο 
ή διυλισμένον 

    οίνος κατανύξεως 

370 γιουβέτσια με 
μακαρόνια 
χονδρά και  
ραβδωτά που 
ονομάζονται 
σέλινα 

    εφαίνετο να 
τρέφη αληθή 
στοργήν 

371      κουέλλι Εμπρέι, 
νον σι μάντζα 

372      να τον χωνεύη,  
 
δεν εχώνευεν 

374 κρέατα βοδινά, 
ψητά του 
φούρνου, κρύα 
βραστά 

     

374 -
375  

ρετσινάτο κρασί 
(«σαμπάνια») 

 βράδυ  μίσος 
εναντίον 
Εβραίου 

 

375      της έπιαν το αίμα 
 
πόσα δε μου είχε 
φάγῃ 
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Ο Αντίκτυπος 
του νου 
 4, 367-380 

 
 
 
 

376      μας τρώγουν τους 
κόπους μας, και 
μας πίνουν το 
αίμα 
 
το αίμα της είχε 
ροφηθή 
 
ούτε είχε 
εκμυζηθή το αίμα 
της 

Δημαρχίνα 
νύφη 
 4, 381-387 
 
 
 

 

382 δείπνο Σκιάθος, σπίτι βράδυ  μόνη   

383 δείπνο, αυγό   συγγενείς , 
γυναίκες 

φαγητό και 
μαγεία 

 

385-
386  

ποτό ( σπονδές, 
μέθη) 

Σκιάθος 
(αγορά, 
Αλώνια, 
Λιβάδια) 

 εκλογείς 
νέου 
δημάρχου 

επινίκια 
εκλογών 

 

 
Τραγούδια 
του Θεού  
4, 389-394 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

389 πρόγευμα Αθήνα Πάσχα, 10.00 
το πρωί 

οικογένεια 
και φίλος 

φιλοξενία 
ιδιωτική, 
πασχαλινό 
φαγητό 

 

390 κόκκινα αυγά, 
ρετσινάτο 

    διά ν’ ανατρέφη 
παιδία 

391      γλυκά-γλυκά 
τραγουδάκια 

394      Των του κόσμου 
ηδέων 
αναρπασθέν 
άγευστον 
το ύδωρ εστί το 
ζων 

 
Τ’ 
αγγέλιασμα 
 4, 395-403 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

396      να φας τα λιακά 
σου 

397-
398  

γάλα , πτισάνη, 
χλιαρό νερό 
 
μπαρμπουνοκέ-
φαλο, ορφοί, 
συναγρίδες, 
οστρείδια, 
καλόγνωμες, 
αστακοί, χέλια, 
κοκορέτσι, 
κεφτέδες, 
σπληνάντερο, 
ροσμπίφ με 
μακαρονάδα, 

Σκιάθος  πλούσιος 
καπετάνιος 
άρρωστος  

δίαιτα 
 
 
υπερφαγία 
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Τ’ 
αγγέλιασμα  
4, 395-403 

 

μπρούσκο μαύρο, 
μοσχάτο, ροδίτης, 
τσίπουρο 

398      για να βρουν τα 
κουτσούβελα να 
τρώνε 

398-
399 

γαλατερά, 
αναψυκτικό 
βυσσινάδα, 
μπριζόλα, ψητό 
της σούβλας, 
«ροτί αλά 
παλληκάρ» 

Σκιάθος θέρος  επιθυμία - 
βουλιμία 

 

400 κοκορέτσι, 
μπούτι, ζεστά 
αχνιστά 
τυροπ᾿τάρια (από 
χλωρό τυρί, και 
δωδεκάδα αυγών 
κατασκευασμένα, 
ψημένα στον 
φούρνο), 
σπληνάντερο 

ύπαιθρος  παρέα    

401     Το φαγητό ως 
μετωνυμία 
της ζωής λίγο 
πριν τον 
θάνατο 

να μην πικρανθή, 
είτε απ᾿ την 
καρδιά είτε απ᾿ το 
κεφάλι. 
 
 
ποτήριον εν χειρί 
Κυρίου οίνου 
ακράτου… 
πίονται πάντες οι 
αμαρτωλοί της 
γης. Όθεν δεν 
μπορεί να 
γλυτώσῃ ο 
αμαρτωλός να μη 
πίη απ᾿ το 
κατακάθι του 
ποτηρίου της 
οργής του Θεού 

402      τι αναχορταγιά 
μας εκυρίεψε 
όλους 
 
Αφού δεν 
υπάρχουν 
καρβέλια, πώς θ᾿ 
αγοράσουμε 
ψωμιά; Αφού δεν 
χορταίνομεν απ᾿ 
τον κόπον και τον 
ιδρώτα του 



176 
 

προσώπου μας, 
πώς θα 
χορτάσωμε απ᾿ 
την αδικία και 
πλεονεξία; 

Οι 
Κανταραίοι 
4, 405-410 
 
 
 
 
 

407, 
498 

     να τρώγωνται 
μεταξύ των 
 
ετρώγοντο μεταξύ 
των 

409 ρακί, μικρά 
τροφή, οίνος 

Εύβοια προς 
Σκιάθο, βάρκα 

 φυγάς ποτό ως 
αναζωογονη-
τικό 

 

410      εδούλευε διά 
τρεις, έτρωγε 
μόνον δι’ ενάμισυ 

 
Το 
Χατζόπουλο 
4, 411-420 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

412      και του πουλιού 
το γάλα 

414 πρωτογαλιά  Σκιάθος, 
εξοχικό καλύβι  

αρχές 
χειμώνα 

παιδί θηλασμός έφεγγαν γλυκά 

415- 
416 

   μητέρες και 
παιδιά 

ιδιωτική 
φιλοξενία, 
φίλεμα 
παιδιών 

 

417-
418 

γάλα θηλασμού   παιδί  θηλασμός  

419      Να σχισθῄ η γη 
και να τους 
καταπιῄ 

Μεγαλείων 
οψώνια  
4, 421-430 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

422 κρασί, ρετσινάτο , 
ποτήρι νερό με 
αφέψημα 
φασκομηλιάς 
 
τρίγωνα, 
γαλακτομπούρεκο
, μπακλαβάς 

Αθήνα, 
καφενείο 

Δωδεκαήμερο 
Τριώδιο 

Θαμώνες με 
διάθεση 
συμβουλευ-
τική 

φαγητό και 
χαρτοπαιξία 
 
 
 
κέρασμα 

δεν εχώνευε τους 
πλουσίους 
 
διά να 
ευχαριστήσουν 
«την κοιλιά τους» 

423 καφέ, κονιάκ 
 
 
 
ζουμί από  
σταφύλι, ψίχουρο, 
γουρουνοπούλες 
– γουρουνόπουλα 
στη σούβλα, 
φέταν ψωμί, 
κομμάτι από ψητό 
χοιρίδιο 

Αθήνα, 
αριστοκρατική 
συνοικία 
 
Άργος 
εκκλησία  - 
πλατεία 

μεσάνυχτα, 
Επανάσταση 
1821, μετά 
την 
εκστρατεία 
του Δράμαλη 

ανδροπαρέα, 
 
 
 
ετοιμοθάνα-
τη, 
φτωχό 
πεινασμένο 
παιδί 

 
 
 
 
φαγητό ως 
θεραπευτικό 
μέσο 

«τα κόλλυβα στο 
ζωνάρι» 

424 ποτό (σπονδές), 
φιάλη με όπιο 

χωρίον Κ.Χ. 
προς τον 

Σάββατο ανδροπαρέα, 
ασθενής 

φαρμάκι  
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Μεγαλείων 
οψώνια  
4, 421-430 
 

 

(φάρμακο) Πάρνηθα 

425 φρούτο ή 
γλύκυσμα, ρόιδα, 
κυδώνια, 
σταφύλια 

Αθήνα βράδυ παιδιά επίδειξη 
ευμάρειας 

 

426 κέρασμα ταβέρνες, 
μπακάλικα και 
καφενεία 

εκλογές  εξαγορά 
ψηφοφόρων 

 

429 δείπνο Αθήνα, σπίτι 
και λοκάντα 

βράδυ συγγενείς     

 
Τα Βενέτικα 
4, 431-444 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

432      τρέφων φιλίαν 

436 τσάια, κοτόπουλα Σκιάθος  απατεώνας εκμετάλλευ- 
ση αφελούς 

κόττα – πίττα 
 

437 Ζαχαροχαμαλιά, 
μπακλαβάδες, 
πετεινάρια, 
φραγκοκοτόπου-
λα αγκαλιαστά, 
μοσχάτο κρασί 
ταμιτζάνες. 

  συγγενείς 
και 
καλεσμένοι 

αρραβώνες η ιδέα που έτρεφε 

438      τα είχε φάγει ο 
Μαλάκιας όλα 

440      Το νερό μας 
έκοψε, δεν πίνεται 

440-
441, 
441 

σαρδέλες, 
σφιχτοβρασμένα 
αυγά, πέρκες 
τηγανητές, 
κεφτέδες, ψώμοι 

ύπαιθρος μεσημέρι παρέα   

443      να φάῃ σπίτια, να 
καταπιή χωράφια 

 
Τα 
Φραγκλέικα 
4, 445-457 
 
 
 
 
 
 
 

 

451 σταφύλια - 
αμπέλι 

Σκιάθος Γιορτή της 
Μεταμόρφω-
σης και του 
Αγίου 
Δημητρίου 

ερημίτης 
αγρότης 

  

452      όσα κι αν καταπιῄ 
και ντερλικώσῃ 

453 ποτό ( μέθη)  Μια φορά το 
χρόνο  

 έκτροπα λόγω 
μέθης 

 

455      γριά κακόγρια 
κακομαγειρεμένη 
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Τα Μαύρα 
κούτσουρα  
4, 459-479 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

459 σερμπέτι, καφές Σκιάθος, Κιόσκι 
εντός του 
Κάστρου 

καθημερινά προεστοί συζήτηση  

470 πετεινός ψημένος 
στη σούβλα 

 ύπαιθρος Μετά από 
λειτουργία 

παρέα   

471      Πετεινό φάγατε; 
[…] γλήγορα να 
τον φας κι 
αγκαλιαστό με 
την κόττα. 
Τούτο εσήμαινεν 
ευχήν περί 
προσεχούς 
αρραβώνος ή 
γάμου 
 

475 κόμπος ρακί  Σκιάθος Νωρίς το 
πρωί 

γραία το ποτό ως 
φάρμακο 

 

478 Αλυπιακόν 
μοσχάτον 

   μοναστική 
παραγωγή, 
εξαιρετικό 
θεραπευτικό 

 

Αγάπη στον 
κρεμνό  
4, 481-492  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

483 τσάι Άθως, 
μοναστήρι Αγ. 
Παντελεήμονα 

Κυριακή, 
μεσημέρι 

μοναχοί φιλοξενία  

487 αγγούρια, 
κεράσια, τζάνερα, 
ρακί, τσίπουρο 

Σκιάθος, κήπος 
εκκλησίας 

πρωί, 5η 
Ιουνίου – 
εβδομάδα 
Πεντηκοστής 

παρέα 
προσκυνη-
τών 

  

487 - 
488 

μέγα μπούτι με 
σκόρδο, κεφτέδες 
από βοδινόν, 
τηγανιστή 
συναγρίδα, νωπόν 
τυρί, καλάθιον 
πλήρες από 
φρούτα, 

 βράδυ έως 
μετά τα 
μεσάνυχτα, 
5η Ιουνίου – 
εβδομάδα 
Πεντηκοστής 

   

490 καφές με το γάλα, 
αγγούρι, ρακή, 
τσιγάρο 

 πρωί, 6η 
Ιουνίου – 
εβδομάδα 
Πεντηκοστής 

 φιλοξενία  

Ο Γάμος του 
Καραχμέτη  
4, 493-507 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

496 ορφοί, 
γουρουνόπουλα 

Σκιάθος Επί 
Τουρκοκρατί-
ας, προεστοί 

άκληρος 
προεστός 

 ξένο κριάς να μη 
θρέψῃς  
 
να τους τα χαρίσῃ 
διά να έχουν να 
τρώνε 

497 σερμπέτι, καφές Σκιάθος, σπίτι  πρωί  
 

προεστός   

498 ψωμί, ελιές  Παρασκευή, 
νηστίσιμα 
εδέσματα για 
εκδρομή 

γυναίκες   
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501 λουκούμι, 
μαστίχα 

τουρκική 
φεργάδα 

νύκτα ζευγάρι και 
παπάς 

γαμήλιο 
κέρασμα 

 

504 κοινό ποτήριο 
(οίνου) 

  ζευγάρι γάμος  

 
Μάννα και 
κόρη  
4, 509-518 
 
 
 

 

511     μάνα και 
κόρη 

ετρώγοντο με 
όλην την 
γειτονιάν 

516  Σκιάθος   βρισιά κατά 
αδερφού 
λόγω του 
γάμου του με 
Φράγκισσα – 
προκατάληψη
/φθόνος 

Το φραγκόπουλο! 
που τρώει τις 
χελώνες! 

Τα Συμβάντα 
στο μύλο  
4, 519-526 
 
 
 

 

520 ελιές, τυρί, 
πλακόπιτα οπτή 

Σκιάθος, 
νερόμυλος 

βράδυ παρέα  δωροφάγων 
 
εγέλων χωρίς 
όρεξιν 

522      δεν είχε χορτάσει 
τον ύπνον 

523      διά να 
καταφάγουν αυτοί 
την κληρονομιάν 

 
Το Χριστός 
Ανέστη του 
Γιάννη  
4, 527-534 

 

531      δεν εχόρταινε να 
τον κοιτάζῃ 

 
Τα Χέλια  
4, 535-539 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

535 χυλώδης 
μπομπότα, ποτήρι 
ρακί, ποτήρι 
κρασί 

Σκιάθος  εργαζόμενοι φαγητό ως 
αμοιβή 

 

536 φιάλες ρακί και 
μοσχάτο 

Σκιάθος, 
καφενείον και 
ταβέρνα  

Κυριακή  πελάτες  περιποίηση  

537 φασκομηλιά, 
σερμπέτι με 
πετμέζι 

  συμπέθεροι   

538 χέλια ψητά με 
αλάτι 

παραλία πρωί εργαζόμενοι. φαγητό ως 
αμοιβή 

 

539 χέλια  
μισοψημένα και 
καλοψημένα , 
ψωμί, ρακί 

  εργαζόμενοι 
και 
συγγενείς 

βουλιμία  

Η 
Καλλικατζού-
να  
4, 541-547 
 

541 νερά, καφέδες, 
φασκομηλιές, 
λουκούμια 

Σκιάθος, 
καφενείο 

χειμώνας πελάτες του 
καφενείου 

  

543, 
544 

γάλα Σκιάθος  παιδί   



180 
 

 
 
 
 
 

 

545 τσάι Πόλη 
(=Κωνσταντι-
νούπολη) 

βράδυ, 
χειμώνας 

καπετάνιος   

546      κατέπιε τον θυμόν 
του. Το εχώνευσε 
και αυτό όπως και 
τα άλλα. 

[ Ο 
Καλούμπας] 
4, 549-554 
 
 
 

 

550 ποτό Βορεινό χωρίον 
της Ευβοίας 

Κυριακή συγκάτοικοι ατύχημα από 
μέθη 

 

552 ποτό Σκιάθος Κυριακή Καλούμπας ανδρικός 
αλκοολισμός 

 

Φλώρα ή 
Λάβρα  
4, 555-559 

 

556      [η θάλασσα] το 
εξέρασε [το τόπι] 
μαζί με τόσα 
άλλα περιττά 
πράγματα 

Η Ασπροφου-
στανούσα  
4, 561-567 

 

564- 
566 

χύτρα φασόλια με 
ευώδες έλαιον, 
αχινοί, 
λαχανόπιττες, 
μοσχάτον 

Σκιάθος βράδυ, 
Σαρακοστή 

συγγενείς  νηστεία σκορπαλευρού 
 
θα μου τα 
έτρωγαν άλλοι 

Το Ιδιόκτητο 
4, 569-572 

 

572  Αθήνα    που τρώγουνται 
μαζί της 

Νεκράνθεμα 
4, 573-578 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

573      Έτρεφον προς εμέ 
στοργήν 

574- 
576 

καφές με γάλα, 
γλυκό, κουκκιά 
χλωρά, ρακί, 
μπούτια ψητά, 
τυρόπιττες με 
νωπόν τυρί, γάλα 
και αυγά, 
κοκκινωπός οίνος 

Σκιάθος, κήπος 
σπιτιού  

Σάββατο 8 
Μαΐου, 
μεσημέρι  

παρέα και 
συγγενείς   

συγγενική 
φιλοξενία 

 

577      η γη επηδούσε και 
ανέδιδε τρόμον, 
ως να εψήνετο το 
χώμα 
 

 
Επιμηθείς εις 
τον βράχον  
4, 583-590 
 
 
 
 
 
 

585      των Κυκλάδων 
των οινοφόρων 

585-
586 

δαμετζάνα και 
δύο φλάσκες 
μαύρου (οίνου), 
μια φλάσκα εκ 
κεφαλοκρούστου 
ροδίτου, μια 
φλάσκα μοσχάτου 
ξανθού 

Σκιάθος, βάρκα 
στη θάλασσα 

25η Μαΐου 
1894, 
Τετάρτη της 
Αποδόσεως 

παρέα 
πανηγυρι-
στών, 
εκδρομή 
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Επιμηθείς εις 
τον βράχον  
4, 583-590 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

587 συναγρίδα, 
Παριανός οίνος 

Σκιάθος, 
εκκλησία στο 
βράχο 

  συζήτηση να φυλαχθούν 
μην πέσουν ιἰς 
ακρασίαν», 
[…] καλύτερα να 
σας μείνῃ το 
κρασί, παρά να 
μείνετε, όπως 
λέγεις, χωρίς 
κρασί![…] 
 Επότισας ημάς 
οίνον 
κατανύξεως. 
 
 

588 στάμνα με το 
κρασί 

     

590 αντίδωρο, καφές  26η Μαΐου 
1894, 
Πέμπτη, πριν 
την ανατολή 
του ηλίου, 
απόλυση 
Θείας 
Λειτουργίας 

 κέρασμα  

 
Το 
Κουκούλωμα 
4, 591-594 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

591 καφέδες, 
λουκούμια, 
λεμονάδες, 
γιουβέτσια 

Αθήνα, 
καφενείον, 
ταβέρνα 

 ανδροπαρέα   

592 μοσχοχτάποδα 
τηγανητά, 
νυκτερινοί 
μεζέδες, κρέας με 
μελιτζάνες, 
καπαμάς με 
μυρωδικά και 
κόκκινη σάλτσα 
ένα ταψί 
μπακλαβάς, 14 
ζευγάρια 
σαρδέλες του 
λίπους, ένδεκα 
οκάδες ξηρά 
σύκα, εννέα 
οκάδες κεράσια 
μετά των 
πυρήνων, 
6 έως 7 
δωδεκάδες χαψιά, 
πλέοντα εντός 
βαθείας πιατέλας 
με εκατὸ δράμια 
λάδι και ανάλογο 
τριανταφυλλόξιδο
, σκεμπέδες 

Αθήνα, 
νυκτερινόν 
καφενείον 

νύκτα  θάνατος από 
στοίχημα για 
φαγητό, 
γαστριμαργία 
 

δεν εχόρταιναν 
ποτέ τας ηδονάς 
ούτε τους 
πολέμους 
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Το 
Κουκούλωμα 
4, 591-594 

 

παραγεμιστοί και 
σκληροί ὡς 
πέτρα, ολόκληρο 
χοιρίδιο 
παραγεμιστό, με 
πολλοὺς 
σκόμβρους αντὶ 
σαλάτας, 
επιδόρπιο χέλι 
ψητό μετά 
φύλλων δάφνης 
στην σούβλα, 
ποταμός 
ρητινίτου 

593      έτρεφεν αληθή 
συμπάθειαν 

594      Του έψησε το 
ψάρι στα χείλη 
 

Η 
κλεφτοπαρέα 
4, 595-604 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

595-
596  

μεζέδες, ποτά Αθήνα, 
φούρνος, 
ταβέρνα  

μεσημέρι μόνος   

596 παπιά στη χύτρα σπίτι αυγή κλέφτης κλοπή παπιών το εχώνευσεν η 
συνείδησίς του 
 
αφού εχόρτασε 
τον ύπνον 

597 τσιμπούσι, 
καρβέλι 

   κλοπή  

599 παπιά βραστά   ανδροπαρέα   

602- 
604 

παπιά βραστά 
μισοσκεπασμένα 
από τον ζωμόν 
(«χαμόκοττες»), 
μικρές κοιλίες 
σφαγίων στη 
χύτρα, 
μπεκρομεζές 
χασάπικος 

   φάρσα ως 
τιμωρία για 
κλοπή 

 

[Η 
Ψυχοκόρη]  
4, 609-616 
 
 
 
 
 

 

612      είχε φέρει την 
μητέρα της διά να 
την γηροτροφήσῃ 

612-
613 

βραστά βοδινά, 
κρέατα, ψωμί, 
σκόρδο 

Αθήνα  ηλικιωμένη νηστεία «Μη γεύσεται η 
δούλη σου ό,τι 
φάγομαι ή πίομαι, 
ή ακούσομαι 
φωνήν αδὀντων 
και αδουσών;» 

614 στέρηση τροφής   παιδί 
(ψυχοκόρη) 

τιμωρία  
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615-
616 

βοδινόν κρέας με 
κομμάτι 
λίπους/άλειμμα/ 
πάχος, σούπα 

 Κυριακή 
μεσημέρι 

συγγενείς, 
παιδί, 
κατανάλωση 
ωμού 
κρέατος 

  

Το Ζωντανό 
κιβούρι μου 
4, 617-621  

 

619      Δυόμισυ νοίκια 
μού τρώει 

 
Στο Μέγα -
Γιαλό  
4, 623-625 
 
 
 
  

 

624      τα κύματα […] 
έτρωγαν – 
έτρωγαν τον 
κρημνόν 
 
να φάγῃ το 
μέτωπον και τας 
οφρύς του 
 

Ο Προστάτης 
των χηρών  
4, 627-628  

 

628 καφές «βαρύς και 
όχι» 

Αθήνα, 
καφενείο 

απόγευμα 
πριν νυχτώσει 

παρέα   

 
 Ο 
Αυτόκτονος  
4, 629-634 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

629 κουλούρια φούρνος Μία μετά τα 
μεσάνυχτα 

παρέα   

630 Σολμύριον [διορθ. 
από Λ. 
Τριανταφυλλοπού
λου εις 
κολουριον] 
ρητινίτης 

 νύκτα  φιλοξενία και 
φίλεμα σε 
άστεγο 

 

632 ρούμι, πατσάς καφενείο ολονυκτία παρέα   

634     
 
 
 

 και αγαπᾲ τον 
προσήλυτον 
δούναι αυτῴ 
άρτον και ιμάτιον 

 
ΤΟΜΟΣ 5 

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ_5, 15-62 
 

Τίτλος Σελ. Είδος 
Φαγητού-

ποτού 

Πού Πότε Πόσοι/ Ποιοι Λειτουργία, 
Χρήση/ 

Κατάχρηση 

Μεταφορές 

Εις τούς 
αδελφούς 
Γιαννάκην και 
Κωστήν Γ. 
Ραφτάκην 
(1902) 
5, 25-226 
 

25 κόλλυβο   κόρες κηδεία-μοιρολόγι   
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Εις τούς 
αδελφούς 
Γιαννάκην και 
Κωστήν Γ. 
Ραφτάκην 
(1902) 
5, 25-226 

26      Νὰ πιῇ κανεὶς τὴ 
θάλασσα […]· 
 
Ποτήρι μ᾿ οίνον 
άδολον […]·και αν 
ο οίνος χύνεται, το 
καταπάτι μένει. 
Αυτό θα πιούμε 
όλοι μας, 
αμαρτωλοί 
καημένοι! 

Στην Παναγία 
την Κουνίστρα 
(1921)  
5, 32-33 

32      τρεφομένη με 
Αγγέλων άρτον 

 
[Στον Χριστόν 
του Κάστρου] 
(1986)   
5, 40  
 

40 λάδι Σκιάθος  πιστός προσφορά στον 
Χριστό 

στον χαραμοφάγην 
τον γιατρόν 

Κανών 
ικετήριος εις 
την ὑπεραγίαν 
Θεοτόκον την 
Γοργοεπήκοον 
ου η 
ακροστιχίς· 
«Νήφων 
Αλέξανδρός τε 
τῃ μεσιτρίᾳ» 
(1954)  
5, 43-44 

43      Ὡς μεθύων 
ἀπαύστως 

Ακολουθία του 
Αγίου 
Ιερομάρτυρος 
Αντίπα, 
Επισκόπου 
Περγάμου 
(1954) 
5, 50-62 

53-54      Δεύτε τα τέκνα της 
νέας Σιών, ο 
Ισραήλ της 
χάριτος, η εξ εθνών 
εκκλησία, δεύτε 
συνελθόντες εν 
Κυρίῳ χαρμονικώς 
εορτάσωμεν. 
Σήμερον γαρ 
συγκαλείται ημάς 
Αντίπας ο 
Χριστομάρτυς, εις 
πνευματικήν 
εστίασιν, 
παρατιθέμενος 
ημίν μυστικόν 
βρώμα και πόμα, 
τον στάχυν του 
μαρτυρίου, το άλας 
των αποστολικών 
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διδαγμάτων, το 
έλαιον της 
φιλανθρωπίας και 
τον οίνον της 
αγαθότητος. Ως 
ευπρεπής ημίν και 
ποθεινός ο 
εστιάτωρ· ως 
γεραρός και τίμιος 
ο οινοχόος· 

59      Άρτος ων και 
κλιβάνῳ 
οπτώμενος, τῃ 
Τριάδι νυν εγώ 
προσενεχθήσομαι, 
ως αγνόν 
ολοκαύτωμα, 
μυστικόν και 
ευώδες θυμίαμα. 
 

 
 
 
 
 

ΛΟΥΝΗΣ_5, 63-119 
 

Τίτλος Σελ. Είδος 
Φαγητού-

ποτού 

Πού Πότε Πόσοι/ Ποιοι Λειτουργία, 
Χρήση/ 

Κατάχρηση 

Μεταφορές 

Ήχος Πλάγιος 
δ’ (1954)  
5, 63-64 
 
 
 

63      της μποτίλιας 
εραστήν 
 
ευφυολόγον 
ανάλατον 
 
μας λίγωσες απ’ 
τη γλύκα 

 
Η Εβδομάς των 
Αγίων Παθών 
(1877) 
5, 67-78  

69      προς εστίασιν 
πνευματικήν 

72      Του δείπνου σου 
του μυστικού 

74      μη συνδειπνήσας 
εκείνοις 
 
Λαός μου, τι 
εποίησα σοι και 
τι μοι 
ανταπέδωκας; 
αντί του μάννα 
χολήν, αντί του 
ύδατος όξος  
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 ο της νηστείας 
αγών 

74      η μελίρρυτος 
μούσα 

77      νηστεύσαντες και 
μη νηστεύσαντες 

 
Τα Άγια 
Θεοφάνεια  
( 1881)  
5, 79-81  
 

80 
 

ακρίδες, μέλι 
άγριο 

Παλαιστίνη
, έρημος 

 Ιωάννης 
Βαπτιστής 

ασκητικός βίος  

 
Η Αγία και 
Μεγάλη 
Εβδομάς (1881) 
5, 82-93  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Αγία και 
Μεγάλη 
Εβδομάς (1881) 
5, 82-93 

84   Μεγάλη 
Τετάρτη 

Ιησούς και 
μαθητές 

 Λάβετε, φάγετε, 
τούτο εστί το 
σώμα μου. Πίετε 
εξ αυτού πάντες· 
τούτο εστί το 
αίμα μου. 

85     Θεία Κοινωνία Του Δείπνου σου 
του Μυστικού  

86 μάννα έρημος  Ιουδαίοι ανθρώπινη 
αχαριστία έναντι 
του Θεού 

 

86 όξος, χολή Ιεροσόλυ-
μα  

Μεγάλη 
Πέμπτη 

Ιησούς φαγητό και βία  

88  Παλαιστίνη βράδυ 
παραμονής  
Εβραϊκού 
Πάσχα 

Ιουδαίοι εορταστικό 
φαγητό 

 

90   Μεγάλο 
Σάββατο 

Χριστιανοί αυστηρή νηστεία  

92   Πάσχα  κατάλυση της 
νηστείας  

νηστεύσαντες και 
μη νηστεύσαντες  
 
των 
εκλεκτοτέρων 
καν εδεσμάτων 
της πνευματικής 
τραπέζης του 
Δαμασκηνού 

Η Εβδομάς του 
Διακαινησίμου 
(1881) 
5, 94-95  

95 αμνός, αυγά  
κόκκινα 

 Πάσχα  
( Εβραϊκό 
και 
Χριστιανι-
κό) 

Ιουδαίοι, 
Χριστιανοί 

εορταστικό 
φαγητό 

 

 
Η Μεγάλη 
Εβδομάς εν 
Αθήναις (1887) 
5, 96-114  

98      το τραφέν 
ακάματον πυρ 

101   Μεγάλη 
Τετάρτη 

  Μεγάλα 
Απόδειπνα, 
Μικρά 
Απόδειπνα 

102 Μυστικός 
Δείπνος 

    την ψυχοτρόφον 
ετοιμάζει 
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τράπεζαν, 
αμβροσίας δε η 
όντως, Σοφία του 
Θεου, κιρνά 
κρατήρα πιστοίς 

102-
103 

     Γεννήματος 
αμπέλου δε, 
πίομαι λοιπόν 
 

103      Οι δαιτυμόνες οι 
μακαριστοί 

106      το στόμα την εν 
όξει κερασθείσαν 
χολήν τη γεύσει 

Η Κυριακή του 
Πάσχα (1887) 
5, 115-118  

117      Επίκρανεν αυτόν 
γευσάμενον της 
σαρκός αυτού 

 
 

ΚΑΤΣΗ _5, 119-192 
 

Τίτλος Σελ. Είδος 
Φαγητού-

ποτού 

Πού Πότε Πόσοι/ Ποιοι Λειτουργία, 
Χρήση/ 

Κατάχρηση 

Μεταφορές 

 
 

Ο Επιτάφιος 
και η 
Ανάστασις εις 
τα χωρία (1887) 
5, 119-124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121      ως γλυκέα τῳ 
λάρυγγί μου τα 
λόγιά σου, υπέρ 
μέλι τῳ στόματί 
μου 

123 τσαντίλα 
νωπού τυρού 

Μεσόγεια 
Αττικής, 
εκκλησία 
(Αρβανί-
τες) 

βράδυ 
Ανάστασης 

βοσκός προσφορά, 
πασχαλινό έθιμο 
αγροτών 

 

123 ωά κόκκινα   όλοι οι 
εκκλησιαζόμε-
νοι 

φίλεμα επιτρόπου  

124 
 

πασχαλινό 
τραπέζι, 
σούπα, 
βραστό 
κρέας, τυρός, 
αυγά 
κόκκινα, 
ρητινίτης 

μικρό 
μαγαζί  

 χωρικοί & 
Παπαδιαμάντης 

φίλεμα χωρικού  

124 αρνί μέσα 
στο ίδιο το 
αρνιακό σε  
σούβλα μέσα 
σε λάκκο, 
σπληνάντερο 
πλόσκα 

σιδηροδρο-
μικός 
σταθμός  

μία ώρα 
μετά την 
ανατολή 
του ήλιου 

ομάδες 
εορταζόντων, 
Παπαδιαμάντης 
 
 

πασχαλινό γεύμα, 
κλέφτικος τρόπος 
σουβλίσματος 

 

Αγιοβασιλειά- 137     Χριστουγεννιάτι- γεννιέται κι 
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τικα (1888) 
5, 136-139 
 
 
 
 
 
 

κα κάλαντα ανατρέφεται στο 
μέλι και στο 
γάλα∙ το μέλι 
τρων οι άρχοντες, 
το γάλα οι 
ανδρειωμένοι 

139      κέρνα τα 
παλληκάρια […] 
να πιούνε στην 
υγειά σου 

Η 
Εννεακοσιετη-
ρίς της 
Παμμεγίστης 
Λαύρας (1889) 
5, 155-158 

155 διπλή μερίδα κοινή 
τράπεζα 
μοναστη-
ριού 

 μοναχός  
υπερμεγέθης  

εγκράτεια 
δεδομένης της 
σωματικής του 
διάπλασης 

 

Θρησκευτικαί 
εορταί (1891) 
5, 159-161 

160      οι πιστοί του 
Βάκχου 

Η Μεγάλη 
Εβδομάς εν 
Αθήναις (1892) 
5, 170-183 

175      δεν χορταίνουν 
να το ακούωσι  

176      από ευρωπαϊκήν 
μουσικήν είμαι 
χορτάτος 

183 Αμνοί  Πάσχα όλοι οι 
Χριστιανοί 

  

Κυριακή του 
Πάσχα (1892) 
5, 184-185 

184      εξ αναριθμήτων 
επαρχιακών 
φλεβών 
τρεφομένη 

Άι μου Γιώργη! 
(1892) 
5, 186-192 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

186      να χορτάση την 
αδηφάγον 
απληστίαν του 
φοβερού θηρίου 

187 αρνί στη 
σούβλα, 
ευωχία 

 γιορτή Αγ. 
Γεωργίου 

ποιμένες, 
γεωργοί 

πανηγύρι  

188      ανθυλλίων 
μεθυσκόντων τον 
αέρα 

188, 
190 

παχύ αχνιστό 
σφουγγάτο 
με πολλά 
αυγά 
(ομελέτα) 

παραλιακή 
ανατολική 
πόλη, ναός 
Αγ. 
Γεωργίου 

 ναύτης τάμα παιδιού 
στον Άγιο 
Γεώργιο, 
κατάχρηση του 
τάματος και 
τιμωρία 

 

189 τεμάχιον 
άρτου, 
λείψανον 
προσφοράς ή 
αρτοκλασίας 

μοναστήρι  υπηρέτης 
μοναστηριού 

αυθόρμητη 
προσφορά 
ψωμιού στον 
Άγιο 

 

190 τεμάχιον 
άρτου 
 

 
 
 

 
 
 

Χριστός  
 
 

καταδεκτικότητα 
Χριστού 
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δείπνο  

 
στην όχθη 
της 
Τιβεριάδος 

 
μετά την 
Ανάσταση 

 
Χριστός με 
μαθητές 

 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ_5, 193-240 

 
Τίτλος Σελ. Είδος 

φαγητού-
ποτού 

Πού Πότε Πόσοι/ Ποιοι Λειτουργία/ 
Χρήση/ 

Κατάχρηση 

Μεταφορές 

 
Ιερείς των 
πόλεων και 
ιερείς των 
χωρίων (1896) 
5, 193-198 
 

195  Ελλάδα    να έχωσιν 
υποτρόφους 

196  άρτος από 
προσφορά ή 
αρτοκλασία 

Αθήνα απόλυση 
της Θείας 
Λειτουργί-
ας 

ιερέας διανομή 
εναπομείναντος 
άρτου 

 

197       κακοχώνευτα […] 
γράμματα 

 
Η δίψα του 
Δαυίδ (1905)  
5, 204-207 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

204     
 

 «Εδίψησέ σε η 
ψυχή μου, 
ποσαπλως σοι η 
σαρξ μου...» […] 
πολλά και διάφορα 
είδη δίψης 
εδοκίμασεν […] 
και όχι ολιγώτερον 
διαφέρουσα είναι 
εκείνη η δίψα 

205     νοσταλγία της 
αιπολικής 
αμεριμνησίας 

Τις δώῃ μοι πιείν 
από των λάκκων 
της Βηθλεέμ; 
 

206      Ου μη πίω εκ του 
ύδατος τούτου, ότι 
εν αίματι ψυχής 
ανδρών εστιν· 
αλλά σπείσομαι 
αυτό Κυρίῳ τῳ 
Θεῴ μου. 

207      όπως ο Δαυίδ 
εδίψησε το ύδωρ 
εκείνο, ταχέως θα 
ήρχετο χρόνος, 
οπότε όλη η 
ανθρωπότης 
έμελλε να διψήσῃ 
και να ποθήσῃ να 
δροσισθῄ από τα 
νάματα του 
Ιορδάνου, και «από 
των λάκκων της 
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Βηθλεέμ». 
 

Περί της 
Παναγίας της 
Κουνίστριας 
(1908) 
5, 208-211 
 

211    Καλόγηροι  μη έχοντες ιδίας 
οικογενείας να 
θρέψουν 

 
Εκκλησιαστι-
καί εκδόσεις εν 
Αθήναις (1900) 
5, 215-225 
 
 

215  Αθήνα    τρέφονται τα 
έκθετα 

223      μη χωνεύων την 
μεροληψίαν ταύτην 

Ο Απόλλων και 
το δέρμα του 
Μαρσύου 
(1902) 
5, 234-246 

226      οίτινες πάλιν 
τρώγονται ελεεινά 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ_5, 243-287 

 
Τίτλος Σελ. Είδος 

Φαγητού-
ποτού 

Πού Πότε Πόσοι/Ποιοι Λειτουργία, 
Χρήση/Κατάχρηση 

Μεταφορές 

 
Ταξίδι – βαπόρι 
– ρωμέικο 
(1895) 
5, 243-250 

248      διά να 
κερδήσουν όχι 
τον άρτον, αλλά 
το δίπυρον το 
καθημερινόν 

249 ένα 
μισοβρασμένο 
αυγό, 
γάλα 
 
 
αναψυκτικόν 

 
 
 
 
 
 
καράβι 
(από Πειραιά 
προς Βόλο) 

εδώ και 
δέκα/δώδεκα 
ημέρες, 
πέντε φορές 
τη μέρα 
 
πρωί 

μόνος 
 
 
 
 
 
παρέα 
(αφηγητής 
και γιατρός) 

αρρώστια - θεραπεία 
 
 
 
 
 
ανακούφιση 
αρρώστου 

Θα είχα 
χορτάσει 
ουρανόν, αέρα, 
θάλασσαν 

 
Οιωνός (1896) 
5, 251-254 

252 Ζυθοπωλείον Αθήνα, 
υπαίθριος 
χώρος 
ζυθοπωλείου 

δειλινό ή 
εσπέρα, 
αρχές 
φθινοπώρου 

δύο νέοι, 
ερωτικοί 
αντίζηλοι  

παρατήρηση 
ερώμενου προσώπου 
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Αι Αθήναι ως 
ανατολική πόλις 
(1896) 
5, 269-272 

269 μαγειρεία, 
πατσατζίδικα, 
ταβέρνες, 
υπόγεια 
[όπου] 
επωλείτο η 
ευθυμία 

Αθήνα 
(Πλάκα) 

    

271-
272 

Οίνος    αλκοολισμός (αιτία 
διατάραξης κοινής 
ησυχίας) 

 

 
Εις Χαρίλαον 
Τρικούπην 
(1900) 
5, 276 

276      δεν τρέφουσιν 
αισθήματα 
ιδιοτελείας 

 
Πόσις και 
Δάμαρ (1901) 
5, 277-281 

281 εύχυμος 
καρπός, 
ποτήρι με 
ρευστό 
ρόδινου 
χρώματος 

Παράδεισος  ανδρόγυνο Ο καρπός και ο 
χυμός του πονηρού 

- Ας πίωμεν την 
Λήθην ομού... 
[…].  
-Είπες, να 
πίωμεν την 
Λήθην ομού; 
 
Τώρα πλέον 
εγώ είμαι η... 
πόσις, και συ 
ο... πότης. 

 
Από τα 
νησιωτικά έθιμα 
(1905) 
5, 282-284 

282 κόκκινα αυγά Σκιάθος  πρωί 
Μεγάλης 
Πέμπτης 

παιδιά  αμοιβή για τα 
κάλαντα 

 

284 αρνιά, 
σούβλες,  
σφάγια 

 πρωί 
Μεγάλου 
Σαββάτου 

 ετοιμασίες για το 
Πάσχα 

 

 
 
Κατά το πρέπον 
ζην. Η αληθής 
υγίεια (1907) 
5, 285-287 

285      προς κορεσμόν 
των σαρκικών 
ορέξεων 
 
προς κορεσμόν 
όλων των 
ορέξεων 

285-
286 

χορτοφαγία, 
σαρκοφαγία, 
ωμοφαγία 

   Διατάραξη τροφικής 
αλυσίδας λόγω 
ανθρώπινης 
χορτοφαγίας 
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286-
287 

κρεοφαγία,  
κρέας, 
λιπαρά 
βρώματα, 
οίνος 

   Θρησκεία και 
κρεοφαγία/οινοποσία 

 

 
ΓΑΝΙΔΟΥ_5, 288-321 

 
Τίτλος Σελ. Είδος Φαγητού- ποτού Πού Πότε Πόσοι/ 

Ποιοι 
Λειτουργία, 

Χρήση/Κατάχρηση 
Μεταφορές 

Γλώσσα και 
κοινωνία (1907)  
5, 288-299 

291, 
292 

     διψά ηδονάς 

296      τρεφόμενον με 
τουρσιά και 
κονσέρβας 
ευρωπαϊκάς 

Άρθρον διά τον 
Καζαμίαν (1987)  
5, 302-308 

308 σαλιάγκους   Σαν -
Κάρλος 

θαύμα, ειρωνεία 
απέναντι σε 
καθολικούς αγίους 

 

Το μοσχάτον της 
Σκιάθου (χ.χ.)  
5, 320 

320 μοσχάτον της 
Σκιάθου/Αλυπιακόν 

Σκιάθος, 
οινοπωλείο, 
παντοπωλείο 

   Το θεσπέσιον 
νέκταρ που πίνουν 
οι Ολύμπιοι Θεοί, 
αναβλύζει από 
χρυσών κρουνών 
εις το οινοπωλείον 
και παντοπωλείον 

 
ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ_5, 325-346 

 
Τίτλος Σελ. Είδος φαγητού-

ποτού 
Πού Πότε Πόσοι/Ποιοι Λειτουργία, 

Χρήση/Κατά
χρηση 

Μεταφορές 

Ο πατήρ 
Διονύσιος 
(1888) 
5, 327-331 

330 (Κολλυβάδες), 
κόλλυβα 

Σκιάθος  κοινότητα 
μοναχών 

  

Παπα-
Αδαμάντιος, 
Οικονόμος 
(1895) 
5, 332-333 

332 
 
 

(Κολλυβάδες) Σκιάθος  κοινότητα 
μοναχών 

  

 
Γεώργιος Δ. 
Δημητριάδης 
(1897) 
5, 337-338 

338      [...] εις ους 
επέπρωτο να 
πίωσιν αυτό 
το υπέρπικρον 
ποτήριον; 

338      τ’ αθάνατο 
νερό [...] 
«Εγώ έχω 
ύδωρ ζων»  
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[Εις τον 
εξάδελφον Δη-
μητράκην] 
(1898) 
5, 339-340 

339      Και πού το 
αμβρόσιον 
νεύμα των 
οφρύων, και 
το νεκτάρεον 
των χειλέων 
μειδίαμα; 

Γουλιέλμος 
Βιλδ (1899) 
5, 341 

341      του 
μουσοτραφούς 
Βασιλέως 
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