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Η καπετάνισα (απόσπασμα)
1
 

 

Τον καπετάνιο μας όλοι τον εμακάριζαν για την καλή καρδιά, τη γρήγορη 

γολέτα
2
 και την όμορφη γυναίκα του. Οι προξενήτρες στο νησί για να παινέψουν τον 

γαμπρό έλεγαν: Καλόγνωμος σαν τον καπετάν Παλούμπα. Οι ναυτικοί όταν ήθελαν 

να συστήσουν κάποιο καράβι: Καλοτάξειδο σαν τη γολέτα του καπετάν Παλούμπα. 

Και οι νέοι όταν εμιλούσαν για την αγαπητική τους: Όμορφη σαν τη γυναίκα του 

καπετάν Παλούμπα. Ήταν φημισμένος σε όλα τα Δωδεκάνησα αυτός και το έχει του. 

— Τήρα
3
 καλά, κακομοίρη· την καπετάνισα και τα μάτια σου! μου είπε όταν 

την έφερε στη γολέτα. Δεν ξέρεις, καλό παιδί, πόσο την αγαπώ!… Τρέμω να την 

αφήσω μονάχη και να φύγω. 

Ε, καλά! και ποιος δεν το ήξευρε; Απάνω στα εξήντα χρόνια του ο καπετάν 

Παλούμπας αποφάσισε να παντρευτή. Το αποφάσισε όχι· ψέμματα είπα. Η τύχη το 

έφερε. Εκεί που εγύριζε σε κάποιο νησί είδεν άξαφνα τη Λενιώ να κολυμπά και 

ανατρίχιασε σύψυχος. Μια πάνα εσηκώθηκε από τα μάτια του και είδε τη ζωή 

καθόλου διαφορετική. Το βλέμμα της κόρης ράβδος έγινε μαγική του Μωϋσή και 

άνοιξε την πέτρινη καρδιά του ναυτικού κ' επήδησεν εκείθε κεφαλόβρυσο το 

αίσθημα. [...] 

Δεν χασομερίζει καθόλου. Πλένεται λιγάκι, βάνει τα γιορτινά ρούχα του, τη 

φουφουλοβράκα τσακιστή ανεμιστή, γαλάζες κάλτσες, μυτερά παπούτσια· ζώνη στη 

μέση κοκκινομέταξο ζωνάρι· περνά το κεντητό γιλέκο· λεβέντικα τσακίζει στο 

πλευρό το τουνεζίνικο φέσι και τρέχει στο σπίτι της Λενιώς. Πριν όμως πατήση στη 

βάρκα πισογυρίζει και κρεμά στην αριστερή μασχάλη χρωματιστό μεταξομάντηλο 

και παίρνει στο χέρι γαρουφαλοκέντητο πορτοκάλι. Το ένα γάμου κάλεσμα, το άλλο 

συμπεθεριάς σημάδι. 

— Γεια σας κ’ ήρθα, λέγει της γριάς. Είμαι ο καπετάνιος της 

«Κυραδέσποινας» που άρραξε προχτές στο νησί σας. Τ' όμορφο καράβι ταιριάζει με 

όμορφη καπετάνισα. Ήρθα να πάρω το Λενιώ γυναίκα μου. Αν είνε με το θέλημα του 

Θεού και την ευχή σου, αύριο τη στεφανώνω. 

— Καλώς ήρθατε και καλώς κοπιάσατε σαν τον καλόν το χρόνο· απάντησεν η 

γριά γλυκομίλητη. Ο λόγος απ’ το στόμα σου και στου Θεού τ' αυτί. 

Ήταν έξυπνη η μάνα της Λενιώς, ψημένη στη ζωή, από τα μικρά της χρόνια 

χήρα. Ο άντρας της βουτηχτής, έγινε του σκυλόψαρου τροφή στης Μπαρμπαριάς τα 

νερά και άφησε πεντάρφανο το κορίτσι. Εκείνη επάλαιψε με τον κόσμο, ανάθρεψε 

γαρυφαλίτσα πρόσχαρη τη Λενιώ. Δεν έλεγεν όμως ποτέ να της δώση άντρα γέροντα. 

Ούτε καν εδιάβαινε στον νου της τέτοιο κακό. Όταν συχνά — πυκνά εσυλλογιζόταν 

τον γαμπρό, έβλεπε πάντα ένα μεστωμένο και γερό παληκάρι χρόνων είκοσι με 

κατσαρά μαλλιά, μουστάκι μαύρο, βλέμμα ζωηρό, δυνατά μπράτσα και στήθος πλατύ 

ν' αντιστέκη άφοβα στου πελάγου τη μανία και ν' αλλάζη άκοπα της τύχης τον 

                                                           
1
 Διατηρείται η ορθογραφία  της πρώτης έκδοσης. 

2
 (η) γολέτα: είδος πλοίου 

3
 τήρα: κοίτα 



κατατρεγμό. Αλλά τόρα μόλις είδε τον καπετάν Παλούμπα καλοδέματον αληθινά, 

πάντα όμως ψαρομάλλην, ταμπακορρούφην, σαλιάρην και τέλος γέροντα, δεν 

εδίστασε να δώση αμέσως τον λόγο της. Γέροντας, σου λέγει, αλλά καπετάνιος· και 

καπετάνοι δεν βρίσκονται κάθε ημέρα στο νησί! 

Ο καπετάν Παλούμπας εστεφανώθηκε τη Λενιώ και μόλις έφτασε στη Σύρα 

ολάκερο βιος εξώδεψε για τα στολίδια της. 

— Γυναίκα μου, κυρά μου, αφέντρα μου! να τα φορής να χαίρεσαι· της είπε 

δακρύζοντας από χαρά και περηφάνεια όταν την είδε λαμπροστολισμένη σαν την 

Ηλιογέννητη. Αν δεν σου φτάνουν αυτά, σου παίρνω κι' άλλα. Κι' αν δεν αρκούν κ' 

εκείνα, πουλώ και τη γολέτα μου να σε χρυσοντύσω σαν την Τηνιακιά. 

Εκείνη δεν είπε τίποτα, μόνον απόμεινε κυτάζοντας λαίμαργα τα φανταχτερά 

ρούχα της. Καθρέφτης ο ίσκιος της. Και όταν αργά εσήκωσε τα μάτια επάνω του, το 

πικρό χαμόγελό της δεν ήθελε να ειπή αν έβγαινεν απρόθυμη από το νησί είτε αν της 

έδωσαν άντρα γέροντα. 

(Λόγια της Πλώρης - Θαλασσινά Διηγήματα, 1899)  

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α 

α.1. Να διακρίνετε τα τρία (3) βασικά πρόσωπα της ιστορίας (9 μονάδες) και να 

περιγράψετε ένα από αυτά ως προς την εξωτερική του εμφάνιση. (6 μονάδες) 

α.2. Να αναφέρετε το επάγγελμα και την οικονομική κατάσταση του ήρωα. (10 

μονάδες) 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ: 25 

β 

β.1. Στο απόσπασμα περιγράφεται η διαδικασία του λεγόμενου «προξενιού». Να 

καταγράψετε με αναφορές στο κείμενο τις πληροφορίες που σχετίζονται με το 

«προξενιό» (10 μονάδες) και τα κριτήρια που ίσχυαν την εποχή που γράφτηκε το 

διήγημα για τον γάμο. (5 μονάδες) 

β.2. Να σχολιάσετε τη στάση της νιόπαντρης γυναίκας στην τελευταία παράγραφο 

του κειμένου. (10 μονάδες) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ: 25 

 
 


