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Η Αγγέλικα (απόσπασμα) 

 

Σα βγηκ' έξω από την αυλή, και κατέβαινε τον κατήφορο, και τονε χτύπησε τ' αγέρι, και 

συνέφερε, χάθηκε η ντροπή και του έμεινε η αγάπη. Καί σαν τράβηξε ακόμα παρακάτω, κ' είδε 

μπροστά του τον κάμπο, και το φεγγάρι να παίζη στα κύματα, ξύπνησε το χουβαρνταλίκι μες στην 

καρδιά του, και διαλάληξε
1
 αμέσως ο κόσμος με το τραγούδι του: 

Καλονυχτίζω μια ψυχή και τόνομα δε λέγω. 

Κι α μελετήσω τόνομα βουρκώνουμαι και κλαίγω. 

− Πήτε μου, πήτε μου κι άλλα, να σας χαρώ, απ' αυτά τα δαιμονισμένα σας λιανοτράγουδα, 

−έλεγε μια βραδινή στις κοπέλλες η Αγγέλικα, εκεί που έραβαν και κεντούσανε γύρω στου 

νυχτεριού το λυχνάρι. − Είναι γλυκά γλυκά και νόστιμα, είναι μυρωδάτα σαν το βασιλικό, πήτε μου 

κι άλλα, πεθαίνω για τα χωριάτικά σας αυτά τα ζουμπουλάκια, που τα καταφρονείτε, καημένες, μα 

δεν ξέρετε τι θησαυρό έχετε! Αχ, χωριό και πάλι χωριό! Πού να βρη κανένας τέτοιο νυχτέρι στη 

χώρα! Πού ν' ακούση τέτοια μοσκομυρισμένα τραγούδια! Θα τα μάθω, θα τα μάθω και γω αυτά τα 

τραγούδια. Δεν μπορώ πια να ζήσω δίχως αυτά. 

Κι άρχισε αμέσως να ψιλοτραγουδάη σ' ένα σκοπό του χωριού: 

Κυπαρισσάκι μου ψηλό, σκύψε να σου λαλήσω, 

Έχω δυο λόγια να σου πω, κι απέ 
2
να ξεψυχήσω. 

Και δος του γέλοια οι κοπέλλες, που πήγανε να λωλαθούνε  μαζί της. 

− Τι όμορφα τα τραγουδάει, σα να γεννήθηκε στο χωριό η μαριολεμένη
3
 φωνάζανε. 

− Μπα! και μήγαρη
4
 δε γεννήθηκα σε χωριό; Την καημένη με φέρανε στη χώρα μικρή μικρή, 

−μήτε μάννα είχα μήτε πατέρα. Ο καημένος ο θειός μου ο Παπά Φέστας με πήρε στη χώρα και με 

πρόκοψε. Τη θυμούμαι τη δύστυχη τη μάννα μου σα να είτανε χτες. Να! έτσι φαίνουνταν. Όλοι μου 

έλεγαν πως της έμοιαζα. 

Και παίρνει μια μαγουλίκα
5
, και την τριγυρίζει στο κεφάλι της, και τις κοιτάζει με ήμερη και 

συλλογισμένη ματιά. Είταν αληθινή ζουγραφιά τώρα. 

Οι χωριατοπούλες κάθουνται και τη βλέπουν αμίλητες και συγκινημένες· δυο τρεις δάκρισαν 

κιόλας. 

− Είσαι δική μας, Αγγέλικα, και βγάλτ' από το νού σου πως θα μας φραγκέψης, της λέει η μια 

τους, η μεγαλήτερη. 

− Εγώ να σας φραγκέψω, αγάπη μου; Θεός να φυλάξη! Κοιτάξετε να μη με φραγκέψετε σεις 

τώρα που ξανάγινα πάλι χωριατοπούλα. Μια βδομάδα και θα μου τραγουδάς το τραγούδι της 

νύφης. 

Έμειναν όλες ξερές. Βάζουν ταργόχειρα χάμω, βλέπουν η μια την άλλη, αρχινούν ένα 

τσιριχτό σα λωλές, πηδούν όρθιες, και τριγυρνούν την Αγγέλικα, να μάθουν τι τρέχει. 

− Αφήστε με να σας τα πω. Να! απλό πράμα· αγάπησα ένα παλικάρι, και θα το πάρω. Μη 

ζουλέψετε. Δεν είναι καμιανής αρραβωνιαστικός. Είναι από τον άλλο το μαχαλά. Δεν είναι γέρος, 

δεν είναι και φτωχός. Δεν ξέρει πολλά γράμματα, ξέρει όμως την τέχνη του. Δεν μπορεί να μου την 

πη την αγάπη του σα βιβλίο, ξέρει όμως και τραγουδά σαν το πουλί μες στα δάση. 

                                                 
1 
αντήχησε 

2 
έπειτα 

3
 κατεργάρα 

4
 μήγαρις,  μήπως τάχα 

5
 κάλυμμα του κεφαλιού των χωρικών γυναικών, μαντήλα. 



− Καί τόνομά του; φωνάζουν όλες. 

− Τόνομά του; Ένα πράμα που γίνεται νόστιμο με το μέλι. 

− Ο Μυζήθρας! φωνάζει η μεγαλήτερη. 

− Λοιπόν εσύ που τον έννοιωσες, θάρθης να στολίσης τη νύφη. Ο γάμος γίνεται στο σπίτι του 

κυρ Σπανού. 

Κι έτσι έγινε. Ο Σπανός πήρε όλη τη δουλειά απάνω του, σαν πατέρας της ο καημένος. 

Η Αγγέλικα, και καλά να γίνη νύφη σωστή του χωριού. Μήτε οι τρέμουσες 
6
 λείπανε, μήτε τα 

χίλια άλλα τα στολίδια και τα γλέντια, που κάνουν τους χωριανούς να λεν το γάμο χαρά. 

Όσο για το γαμπρό, αυτός πια συμμαζεμό δεν είχε. Ως και στη στεφάνωση απάνω έσκυψε κ' 

είπε του κυρ Σπανού: 

− Είμαι Βασιλιάς, η Αγγέλικα είναι κορόνα μου, και του λόγου σου ο Βεζίρης μου.[…] 

 

Νησιώτικες Ιστορίες, Αθήνα, εκδοτ. Οίκος Φέξη, 1911 

 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α 

 α1. Να αντιστοιχίσετε τον  Μυζήθρα, την Αγγέλικα και τις κοπέλες του χωριού με τους χώρους, 

στους οποίους βρίσκονται. (9 μονάδες) 

α2. Να αναφέρετε το πρόσωπο, το οποίο πρωταγωνιστεί στην ιστορία. (5 μονάδες) 

α3. Να αναφέρετε το σημείο της αφήγησης στο οποίο έχουμε αναδρομή στο παρελθόν.(8 μονάδες) 

Τι εξυπηρετεί, κατά τη γνώμη σας, αυτή η αναδρομή; (3 μονάδες) 

ΣΥΝΟΛΟ:25 ΜΟΝΑΔΕΣ 

β 

β1. Να καταγράψετε τη φράση με την οποία η Αγγέλικα ανακοινώνει στα κορίτσια τον επικείμενο 

γάμο της. (5 μονάδες) 

β2. Να επισημάνετε την αντίδραση των κοριτσιών.(8 μονάδες) 

β3. Να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο η Αγγέλικα αποκαλύπτει το πρόσωπο με το οποίο θα 

παντρευτεί. (12 μονάδες) 

 

ΣΥΝΟΛΟ:25 ΜΟΝΑΔΕΣ 

                                                 
6
  οι πούλιες (στολίδια) 

 


