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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ (1866-1922) 

 

Η θάλασσα (απόσπασμα) 

 

[...] Μια φορά που ήρθα στον Πειραιά με την εγγλέζικη φρεγάδα, είπα να πάω 

στην πατρίδα. Από τότε που έφυγα με τον καπετάν Καλιγέρη δε γύρισα ποτέ. Η τύχη 

με άρπαξε στα φτερά της και μ’ έφερε σβούρα στη γη. Πήγα, ήβρα το σπίτι χάρβαλο
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, 

τον τάφο της μάνας μου χορταριασμένο και μια μικρούλα μου αγαπητικιά σωστή 

αντρογυναίκα. Έκαμα τρισάγιο της μάνας μου, άναψα κερί στην ψυχή του πατέρα 

μου, έριξα και δυο ματιές στην παλιά μου αγάπη. Στη δεύτερη ματιά ανατρίχιασα. 

- Ποιος ξέρει, πικροσυλλογίστηκα, ποιος ξέρει αν άκουα του πατέρα μου τα λόγια, 

τάχα δε θα ήμουν σήμερα ο άντρας της Μαριώς; 

Ο πατέρας της, ο καπετάν Πάραρης, ήταν παλιός καραβοκύρης, συνομήλικος του 

δικού μου. Στάθηκε τυχερός στη θάλασσα, την τρύγησε καλά, ήβρε την περίσταση, 

πούλησε το μπάρκο
2
, αγόρασε χωράφια και τα έκαμε περιβόλι. Μούντζωσε για πάντα 

το ταξίδι. 

Την άλλη μέρα δεν έφυγα, όπως είχα σκοπό· ούτε την άλλη. Ούτε αποβδόμαδα. 

Δεν ξέρω τι με κράταγε κει· δουλειά δεν είχα. Μα κάθε στιγμή στο νου μου ερχόταν 

λυχνοσβήστης ο συλλογισμός: 

- Αν άκουα του πατέρα μου τα λόγια, τάχα δε θα ήμουνα σήμερα ο άντρας της 

Μαριώς; 

Κι έκοβα βόλτες κάτω από το σπίτι της. Έπιανα κάθε κοντόβραδο το δρόμο που 

πήγαινε στο πηγάδι για νερό, να πάρω μια ματιά. Τι τα θες, τι τα γυρεύεις; Την 

αγάπησα τη Μαριώ. Όταν την έβλεπα να διαβαίνει χαμηλοθώρα, λεβεντοπερπάτητη, 

με στήθη μεστωμένα και τα μαλλιά ανεμιστά στις πλάτες, ποθούσα να κολλήσω 

απάνω της. Ο μαγνήτης που μ’ έσυρε άπραγο παιδί στη θάλασσα, μ’ έσερνε τώρα στη 

γυναίκα. Με το ίδιο πάθος ρίχτηκα στ’ αχνάρια της πεντάμορφης. Εκεί έβαλα 

προξενητή τον καπετάν Καλιγέρη· εδώ τη γριά Καλομοίρα. 

- Δε φεύγω, αν δεν πάρω απόκριση· συλλογίστηκα.  

Η προξενήτρα τα κατάφερε μια χαρά. Ζάχαρη έβαλε στα λόγια της και πλάνεσε 

κορίτσι και πατέρα ευθύς. 

- Να σου ειπώ· μου λέει ο καπετάν Πάραρης ένα βράδυ παράμερα. Ο σκοπός σου 

καλός και τίμιο το φέρσιμό σου. Δε θέλω και καλύτερο να μπάσω σπίτι μου παρά το 

γιο του φίλου μου, του αδερφού μου. Το Μαριώ είναι δικό σου· με μια συμφωνία. Θ’ 

αρνηθείς τη θάλασσα. Εκείνο που έλεγε ο πατέρας σου το λέω και ’γω. Δεν έχει 

πίστη, δεν έχει έλεος, θα την αφήσεις λοιπόν τη θάλασσα. 

- Μα τι να κάμω; του είπα, πώς θα ζήσω; Ξέρεις καλά πως άλλη τέχνη δεν έμαθα. 

- Το ξέρω. Μα το Μαριώ έχει το δικό του. 

- Λοιπόν θα πάρω γυναίκα να με τρέφει; 

                                                           
1
 (το) χάρβαλο: ερείπιο 

2
 (το) μπάρκο: το φορτίο ενός πλοίου 



- Όχι, δε θα σε τρέφει· μη θυμώνεις. Δε θέλω να σε προσβάλω. Θα δουλέψεις· θα 

δουλέψετε κι οι δυο. Είναι το περιβόλι, είναι τ’ αμπέλι, είναι το χωράφι. Δουλευτάδες 

καρτερούν. 

Η αλήθεια είναι πως δεν ήθελα και τίποτε άλλο. Τη θάλασσα την αρνιόμουν και 

την απαρνιόμουν. Είχα καταντήσει σαν τον Αϊ-Λια που πήρε στον ώμο το κουπί και 

ανέβη στα βουνά, ζητώντας κατοικία εκεί που οι άνθρωποι δεν ήξεραν τ’ όνομά της. 

Παρόμοια και ’γω. Ούτε τ’ όνομά της, ούτε το χρώμα της. Τα κάλλη της δεν είχαν για 

μένα μυστικά, τα μάγια λύθηκαν. 

- Σύμφωνοι, του είπα· έχεις το λόγο μου... 

(Από τη συλλογή διηγημάτων, τα Λόγια της Πλώρης, 1899) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α 

α.1. Να προσδιορίσετε τα πρόσωπα του αποσπάσματος που κατονομάζονται 

(αναφέρονται με το όνομά τους) (5 μονάδες) Ποια από τα πρόσωπα αυτά έχουν 

συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους; (5 μονάδες) 

α.2. Ποιος είναι ο αφηγητής της ιστορίας; (5 μονάδες) Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας με δύο (2) αναφορές στο κείμενο. (10 μονάδες) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ: 25 

 

β 

β.1. Να περιγράψετε την εικόνα της γυναίκας από την οπτική γωνία του προσώπου 

που την αγαπάει. (10 μονάδες) 

β.2. Να παρουσιάσετε τον τρόπο που οι δυο νέοι παντρεύτηκαν; (5 μονάδες) Ποιο 

κοινωνικό στερεότυπο για τον ρόλο των δύο φύλων προβάλλεται μέσα από αυτή τη 

διαδικασία; (5 μονάδες) 

β.3. «Λοιπόν θα πάρω γυναίκα να με τρέφει;»: ποια αντίληψη για τον ρόλο του άντρα 

εκφράζεται στη φράση αυτή του αφηγητή; (5 μονάδες) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ: 25 

 

 

 


