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ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ (1868-1894) 

 

Η καπετάνισσα 

 

Η Ρούσιω η καπετάνισσα, του Γέρο-Δήμου η νύφη, 

στα παραθύρια κάθεται, τους κάμπους αγναντεύει 

κι αναστενάζει απ’ την καρδιά και με το νου της λέει: 

 

Μάννα, με κακοπάντρεψες και μ’ έδωκες σε κλέφτη, 

που βρίσκεται στον πόλεμο απ’ την αυγή ως το βράδυ, 

κι από το βράδυ ως την αυγή φυλάει στο καραούλι, 

και δεν τον είδα μια φορά να κοιμηθεί σιμά μου. 

Εγώ τουφέκια σκιάζουμαι, τ’ άρματα εγώ τα τρέμω, 

για να τα ζώσω στο κορμί να πάω από κοντά του, 

κι εχτίκιασαν τα στήθια μου, εμάλλιασε η καρδιά μου, 

μαράθηκαν τα νιάτα μου κι η εμορφιά μου εχάθη. 

Σαν τι τα θέλω τα φλουριά και τα βαρειά γιουρντάνια
1
, 

σαν τι τα θέλω τα χρυσά κι ασημωμένα ρούχα, 

σαν δεν κοιμούμαι μια φορά στο πλάι του καλού μου; 

Να ’μουνα κάλλια
2
 πιστικιά

3
, κάλλια θερίστρα να ’μουν, 

παρά η καπετάνισσα του Γέρο-Δήμου η νύφη. 

Για ιδές θερίστρες, πιστικιές, ολημερίς γυρνάνε 

στα ρέματα στης λαγκαδιές, στους κάμπους και στα πλάγια 

με τον καλό τους στο πλευρό και με μικρά στα χέρια· 

κι εγώ κλεισμένη μοναχή ψηλά στα κορφοβούνια, 

τα λερωμένα του σκουτιά
4
 μπεζέρισα

5
 να πλένω, 

κι ώρα την ώρα με καρδιά καταλαχταρισμένη 

τον καπετάνιο καρτερώ τόσες βραδιές κι αυγούλες, 

πότε να τον ιδώ γερός ν’ αφήσει τα λημέρια, 

να ’ρθει στο σπίτι μια φορά, να κοιμηθούμε αντάμα! 

 

 (Απὸ τη συλλογὴ Ο τραγουδιστής του χωριού και της στάνης, 1893) 

 

 

 

 

                                                           
1
 (τα) γιουρντάνια: περιδέραια 

2
 κάλλια: καλλίτερα 

3
 (ο) πιστικός: ο μισθωτός βοσκός 

4
 (τα) σκουτιά: τα ρούχα 

5
 μπεζέρισα: βαρέθηκα 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

α 

α.1. Ποια είναι η ηρωίδα του ποιήματος (5 μονάδες) και ποιες πληροφορίες δίνονται 

γι’ αυτή ως προς την ιδιότητά της (5 μονάδες) και την οικογενειακή της κατάσταση; 

(5 μονάδες) 

α.2. Να αποδώσετε τον τόπο όπως προσδιορίζεται στους τρεις πρώτους στίχους του 

ποιήματος. (10 μονάδες) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ: 25 

β 

β.1. Γιατί, κατά τη γνώμη σας, η ηρωίδα κατηγορεί τη μάνα της ότι την 

«κακοπάντρεψε»; (5 μονάδες)  Πώς ονειρεύεται τη ζωή της; (5 μονάδες) 

β.2. Ποια στερεότυπα εντοπίζετε στο ποίημα για τον ρόλο του γυναικείου φύλου; (10 

μονάδες) Να γράψετε τις λέξεις ή φράσεις από το ποίημα που σχετίζονται με τα 

στερεότυπα αυτά. (5 μονάδες) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ: 25 

 

 


