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ΕΝΟΣΗΣΑ: ΜΕΣΑΒΑΗ 
 

Περίιευε 

Ο κηθξόο Ρεκί  («Χσξίο νηθνγέλεηα» ηνπ Δ.Μαιό (1830-1907) καζαίλεη ζηα νθηώ ηνπ ρξόληα πσο είλαη 

νξθαλόο. Η είδεζε απηή ηνλ ζεκαδεύεη βαζηά θη αιιάδεη νιόηεια ηε δσή ηνπ. 

Γησγκέλνο από ην ζπίηη ηεο ζεηήο κεηέξαο ηνπ, κπαίλεη ζηε δνύιεςε ηνπ γεξν-Βηηαιί, πνπ δίλεη 

παξαζηάζεηο ζηνπο δξόκνπο κ' έλαλ παξάμελν ζίαζν από εθπαηδεπκέλα δώα. Έηζη αξρίδνπλ ηα βάζαλα 

ηνπ κηθξνύ Ρεκί. Πεξηπιαληέηαη ζηηο πόιεηο θαη ζηα ρσξηά θαη γλσξίδεη ηελ απαλζξσπηά θαη ηελ 

πζηεξνβνπιία ησλ αλζξώπσλ. Όκσο δελ απνγνεηεύεηαη, γηαηί ζπλάκα γλσξίδεη θαη ηελ αλζξσπηά θαη 

ηελ θαινζύλε ζην πξόζσπν ηνπ αθεληηθνύ ηνπ, ηεο ζεηήο ηνπ κεηέξαο, ηνπ Μαηία, ηνπ θίινπ ηνπ, θαη 

πνιιώλ άιισλ, πνπ ζπλαληά ζηελ πνιύπαζε πεξηπιάλεζή ηνπ 

 

Απόζπαζκα 

 

Ο δξόκνο πνπ πήξακε πήγαηλε ζηξηθνγπξηζηά ζην βνπλό, θη έβιεπα έηζη θάζε ιίγν ην 

ζπίηη ηεο θπξά Μπαξκπεξίλ, λα κηθξαίλεη ζπλέρεηα. Ήμεξα ην δξόκν: κόιηο θηάλακε 

ζηελ ηειεπηαία ζηξνθή , ζα αληίθξηδα ην ζπίηη γηα ηειεπηαία θνξά θαη κεηά ζα ην 

έραλα γηα πάληα. Δκπξόο ην άγλσζην θαη πίζσ ην ζπίηη όπνπ κεγάισζα επηπρηζκέλα. 

Φηάζακε ζηελ θνξπθή. 

Ο Βηηάιη δε κε είρε αθήζεη από ην ρέξη ηνπ. 

«Να μεθνπξαζηώ ιίγν;» ηνλ ξώηεζα. 

«Βεβαίσο , παηδί κνπ». 

Μνπ άθεζε ην ρέξη θαη ηνλ είδα λα γλέθεη ζην Καπί. Τν ζθπιί ήιζε πίζσ κνπ γηα λα 

κε θπιάεη. Αλ πξνζπαζνύζα λα θύγσ ζα κε άξπαδε.  

Πήγα ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ θαη ν Καπί κε αθνινύζεζε. 

Κάζηζα κε κάηηα βνπξθσκέλα θη έςαρλα λα δσ ην ζπίηη ηεο θπξα Μπαξκπεξίλ. 

Από θάησ απισλόηαλ ε θνηιάδα πνπ αθήζακε, κε ηα ιηβάδηα θαη ηά δάζε θαη πέξα 

ζηεθόηαλ κόλν ην ζπίηη ηεο κεηέξαο. Τν μερώξηζα εύθνια αλάκεζα ζηα δέληξα, γηαηί 

από ηελ θακηλάδα έβγαηλε θαπλόο πνπ αλέβαηλε ςειά. Νόκηζα όηη έθεξλε σο εκέλα 

ηε κπξσδηά ηεο βειαληδηάο θαη όηη ήκνπλ αθόκε θαζηζκέλνο πιάη ζην ηδάθη , ζην 

κηθξό ζθακλί, κε ηα πόδηα θνληά ζηε θσηηά, ελώ ν άλεκνο έθεξλε ηνλ θαπλό ζην 

πξόζσπό κνπ. …. 

 

 Ποηα, λοκίδεηε όηη είλαη ηα ζσλαηζζήκαηα ηοσ κηθρού ήρφα; 

 Περηγράυηε ηα κεηαβαηηθά ζηάδηα ποσ περλάεη έλας άλζρφπος θαζώς 

κεγαιώλεη 

   

   

   

 

 


