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Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
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Τήν ἀνεγνώρισα πάραυτα εἰ̋ τό φῶ̋ τῆ̋ σελήνη̋ τό µελιχρόν, τό περιαργυροῦν ὅλην
τήν ἄπειρον ὀθόνην τοῦ γαληνιῶντο̋ πελάγου̋, καί κάµνον νά χορεύουν φωσφορίζοντα τά
κύµατα. Εἶχε βυθισθῆ ἅπαξ καθώ̋ ἐρρίφθη εἰ̋ τήν θάλασσαν, εἶχε βρέξει τήν κόµην τη̋, ἀπό
τού̋ βοστρύχου̋ τῆ̋ ὁποία̋ ὡ̋ ποταµό̋ ἀπό µαργαρίτα̋ ἔρρεε τό νερόν, καί εἶχεν ἀναδύσει·
ἔβλεπε κατά τύχην πρό̋ τό µέρο̋ ὅπου ἤµην ἐγώ, κ' ἐκινεῖτο ἐδῶ κ' ἐκεῖ προσπαίζουσα καί
πλέουσα. Ἤξευρε καλῶ̋ νά κολυµβᾷ.
∆ιά νά φύγω ἔπρεπεν ἐξ ἅπαντο̋ νά πατήσω ἐπί µίαν στιγµήν ὀρθό̋ εἰ̋ τήν κορυφήν,
εἶτα νά κύψω ὄπισθεν θάµνων, νά λύσω τήν αἶγά µου, καί νά γίνω ἄφαντο̋ κρατῶν τήν
πνοήν µου, χωρί̋ τόν ἐλάχιστον κρότον ἤ θροῦν. Ἀλλ' ἡ στιγµή καθ' ἧν θά διηρχόµην διά
τῆ̋ κορυφῆ̋ τοῦ βράχου ἤρκει διά νά µέ ἴδῃ ἡ Μοσχούλα. Ἦτον ἀδύνατον, καθώ̋ ἐκείνη
ἔβλεπε πρό̋ τό µέρο̋ µου, νά φύγω ἀόρατο̋.
Τό ἀνάστηµά µου, θά διεγράφετο διά µίαν στιγµήν ὑψηλόν καί δεχόµενον δαψιλῶ̋ τό
φῶ̋ τῆ̋ σελήνη̋, ἐπάνω τοῦ βράχου. Ἐκεῖ ἡ κόρη θά µέ ἔβλεπε, καθώ̋ ἦτον ἐστραµµένη
πρό̋ τά ἐδῶ. Ὤ! πῶ̋ θά ἐξαφνίζετο. Θά ἐτρόµαζεν εὐλόγω̋, θά ἐφώναζεν, εἶτα θά µέ
κατηγόρει διά σκοπού̋ ἀθεµίτου̋, καί τότε ἀλλίµονον εἰ̋ τόν µικρόν βοσκόν!
Ἡ πρώτη ἰδέα µου ἦτον νά βήξω, νά τῆ̋ δώσω ἀµέσω̋ εἴδησιν, καί νά κράξω:
"Βρέθηκα ἐδῶ, χωρί̋ νά ξέρω... Μήν τροµάζῃ̋! ... φεύγω ἀµέσω̋, κοπέλα µου!"
Πλήν, δέν ἠξεύρω πῶ̋, ὑπῇρξα σκαιό̋ καί ἄτολµο̋. Κανεί̋ δέν µέ εἶχε διδάξει
µαθήµατα κοσµιότητο̋ εἰ̋ τά βουνά µου. Συνεστάλην, κατέβην πάλιν κάτω εἰ̋ τήν ρίζαν τοῦ
βράχου κ' ἐπερίµενα.
"Αὐτή δέν θ' ἀργήσῃ, ἔλεγα µέσα µου· τώρα θά κολυµπήσῃ, θά ντυθῇ καί θά φύγῃ... Θά
τραβήξῃ αὐτή τό µονοπάτι τη̋ κ' ἐγώ τόν κρηµνό µου!..."
Κ' ἐνθυµήθην τότε τόν Σισωήν, καί τόν πνευµατικόν τοῦ Μοναστηρίου, τόν παπα Γρηγόριον, οἵτινε̋ πολλάκι̋ µέ εἶχον συµβουλεύσει νά φεύγω, πάντοτε, τόν γυναικεῖον
πειρασµόν!
Ἐκ τῆ̋ ἰδέα̋ τοῦ νά περιµένω δέν ὑπῆρχε ἄλλον µέσον ἤ προσφυγή, εἰµή ν'
ἀποφασίσω νά ριφθῶ εἰ̋ τήν θάλασσαν, µέ τά ρούχα, ὅπω̋ ἤµην, νά κολυµβήσω εἰ̋ τά
βαθέα, ἄπατα νερά, ὅλον τό πρό̋ δυσµά̋ διάστηµα, τό ἀπό τῆ̋ ἀκτῆ̋ ὅπου εὑρισκόµην,
ἐντεῦθεν τοῦ µέρου̋ ὅπου ἐλούετο ἡ νεᾶνι̋, µέχρι τοῦ κυρίω̋ ὅρµου καί τῆ̋ ἄµµου, ἐπειδή
εἰ̋ ὅλον ἐκεῖνο τό διάστηµα, ὡ̋ ἡµίσεο̋ µιλίου, ἡ ἀκρογιαλιά ἦτον ἄβατο̋, ἀπάτητο̋, ὅλη
βράχο̋ καί κρηµνό̋. Μόνον εἰ̋ τό µέρο̋ ὅπου ἤµην ἐσχηµατίζετο τό λῖκνον ἐκεῖνο τοῦ
θαλασσίου νεροῦ, µεταξύ σπηλαίων καί βράχων.
Θ' ἄφηνα τήν Μοσχούλαν µου, τήν αἶγα, εἰ̋ τήν τύχην τη̋, δεµένην ἐκεῖ ἐπάνω, ἄνωθεν
τοῦ βράχου, καί ἅµα ἔφθανα εἰ̋ τήν ἄµµον µέ διάβροχα τά ροῦχά µου (διότι ἦτον ἀνάγκη
νά πλεύσω µέ τά ροῦχα), στάζων ἅλµην καί ἀφρόν, θά ἐβᾴδιζα δισχίλια βήµατα διά νά
ἐπιστρέψω ἀπό ἄλλο µονοπάτι πάλιν πλησίον τοῦ κοπαδιοῦ µου, θά κατέβαινα τόν
κρηµνόν παρακάτω διά νά λύσω τήν Μοσχούλαν τήν αἶγά µου, ὁπότε ἡ ἀνεψιά τοῦ κύρ
Μόσχου θά εἶχε φύγει χωρί̋ ν' ἀφήσῃ βεβαίω̋ κανέν ἴχνο̋ εἰ̋ τόν αἰγιαλόν. Τό σχέδιον
τοῦτο ἄν τό ἐξετέλουν, θά ἦτον µέγα̋ κόπο̋, ἀληθή̋ ἆθλο̋. Θά ἐχρειάζετο δέ καί µίαν ὥραν
καί πλέον. Οὐδέ θά ἤµην πλέον βέβαιο̋ περί τῆ̋ ἀσφαλεία̋ τοῦ κοπαδιοῦ µου.
∆έν ὑπῆρχεν ἄλλη αἵρεσι̋, εἰµή νά περιµένω. Θά ἐκράτουν τήν ἀναπνοήν µου. Ἠ κόρη
ἐκείνη δέν θά ὑπώπτευε τήν παρουσίαν µου. Ἄλλω̋ ἤµην ἐν συνειδήσει ἀθῷο̋.
Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Ἐντοσούτῳ ὅσον ἀθῷο̋ καί ἄν ἤµην, ἡ περιέργεια δέν µοῦ ἔλειπε. Καί ἀνερριχήθυν
πάλιν σιγά - σιγά πρό̋ τά ἐπάνω καί εἰ̋ τήν κορυφήν τοῦ βράχου, καλυπτόµενο̋ ὄπισθεν
τῶν θάµνων· ἔκυψα νά ἴδω τήν κολυµβῶσαν νεάνιδα.
Ἦτον ἀπόλαυσι̋, ὄνειρον, θαῦµα. Εἶχεν ἀποµακρυνθῆ ὥ̋ πέντε ὀργυιά̋ ἀπό τό
ἄντρον, καί ἔπλεε, κ' ἔβλεπε τώρα πρό̋ ἀνατολά̋, στρέφουσα τά νῶτα πρό̋ τό µέρο̋ µου.
Ἔβλεπα τήν ἀµαυράν καί ὅµω̋ χρυσίζουσαν ἀµυδρῶ̋ κόµην τη̋, τόν τράχηλόν τη̋ τόν
εὔγραµµον, τά̋ λευκά̋ ὡ̋ γάλα ὠµοπλάτα̋, τού̋ βραχίονα̋ τού̋ τορνευτού̋, ὅλα
συγχεόµενα, µελιχρά καί ὀνειρώδη εἰ̋ τό φέγγο̋ τῆ̋ σελήνη̋. ∆ιέβλεπα τήν ὀσφύν τη̋ τήν
εὐλύγιστον, τά ἰσχία τη̋, τά̋ κνήµα̋, τού̋ πόδα̋ τη̋, µεταξύ σκιᾶ̋ καί φωτό̋, βαπτιζοµένα
εἰ̋ τό κῦµα. Ἐµάντευα τό στέρνον τη̋, τού̋ κόλπου̋ τη̋, γλαφυρού̋, προέχοντα̋,
δεχοµένου̋ ὅλα̋ τῆ̋ αὔρα̋ τά̋ ριπά̋ καί τῆ̋ θαλάσση̋ τό θεῖον ἄρωµα. Ἦτον πνοή,
ἴνδαλµα ἀφάνταστον, ὄνειρον ἐπιπλέον εἰ̋ τό κῦµα· ἦτο νηρηί̋, νύµφη, σειρήν, πλέουσα, ὡ̋
πλέει ναῦ̋ µαγική, ἡ ναῦ̋ τῶν ὀνείρων...
Οὔτε µοῦ ἦλθε τότε ἡ ἰδέα ὅτι, ἄν ἐπάτουν ἐπάνω εἰ̋ τόν βράχον, ὄρθιο̋ ἤ κυρτό̋, µέ
σκοπόν νά φύγω, ἦτον σχεδόν βέβαιον, ὅτι ἡ νέα δέν θά µ' ἔβλεπε, καί θά ἠµποροῦσα ν'
ἀποχωρήσω ἐν τάξει. Ἐκείνη ἔβλεπε πρό̋ ἀνατολά̋, ἐγώ εὑρισκόµην πρό̋ δυσµά̋ ὄπισθέν
τη̋. Οὔτε ἡ σκιά µου δέν θά τήν ἐτάραττεν. Αὕτη, ἐπειδή ἡ σελήνη ἦτον εἰ̋ τ' ἀνατολικά, θά
ἔπιπτε πρό̋ τό δυτικόν µέρο̋, ὄπισθεν τοῦ βράχου µου, κ' ἐντεῦθεν τοῦ ἄντρου.
Εἶχα µείνει χάσκων, ἐν ἐκστάσει, καί δέν ἐσκεπτόµην πλέον τά ἐπίγεια.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να αναφέρετε µε παραδείγµατα µέσα από το παραπάνω κείµενο, πέντε από τα βασικά
χαρακτηριστικά της διηγηµατογραφίας του Α. Παπαδιαµάντη.

Μονάδες 15

2. Να χαρακτηρίσετε το είδος της αφήγησης λαµβάνοντας υπόψη την οπτική γωνία από την οποία
παρουσιάζονται τα γεγονότα από τον αφηγητή στο συγκεκριµένο απόσπασµα.

Μονάδες 20

3. «Ο Παπαδιαµάντης δεν είναι φωτογράφος, είναι ψυχογράφος. ∆εν µένει εις ό,τι ακούει και
βλέπει, εις το περίγραµµα, προχωρεί εις όσα διαισθάνεται έτσι δε δεν ζωγραφίζει απλώς, αλλά
δηµιουργεί ανθρώπους, κοινωνίες, χώρους» [Νικόλαος Τωµαδάκης, Αλέξ. Παπαδιαµάντης
(1851 – 1911)]. Να επαληθεύσετε την παραπάνω άποψη µε στοιχεία από το απόσπασµα του Α.
Παπαδιαµάντη.
Μονάδες 20

4. Να δώσετε δύο ερµηνείες, οι οποίες κατά καιρούς έχουν προταθεί για το διήγηµα «Όνειρο στο
κύµα» από διάφορους µελετητές και να τις σχολιάσετε σε δύο παραγράφους (130 – 150 λέξεις),
αφού λάβετε υπόψη το απόσπασµα που σας δόθηκε.
Μονάδες 20

ÈÅ

5. Να γίνει συγκριτικός σχολιασµός του αποσπάσµατος από το «Όνειρο στο κύµα» του Α.
Παπαδιαµάντη µε το παρακάτω απόσπασµα από το ποίηµα «Ο Πόρφυρας» του ∆. Σολωµού
όσον αφορά στην παρουσίαση της ιδανικής οµορφιάς.

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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«Ο Πόρφυρας»
2
Κοιτάς του ρόδου τη λαµπρή πρώτη χαρά του ήλιου,
Ναι πρώτη, αλλ’ όµως δεύτερη από το πρόσωπό σου!
3
«Χιλιάδες άστρα στο λουτρό µ’ εµέ να στείλ’ η νύχτα!»
4
«Γελάς και συ στα λούλουδα, χάσµα του βράχου µαύρο»
5
«Κοντά ‘ναι το χρυσόφτερο και κατά δω γυρµένο,
Π’ άφησε ξάφνου το κλαδί για του γιαλού την πέτρα,
Και κει γρικά της θάλασσας και τ’ ουρανού τα κάλλη,
Και κει τραβά τον ήχο του µ’ όλα τα µάγια πόχει.
Γλυκά ‘δεσε τη θάλασσα και την ερµιά του βράχου,
Και τ’ άσπρο κράζει πάρωρα, και πρέπει να προβάλει
Πουλί, πουλάκι, που σκορπάς το θαύµα της φωνής σου,
Ευτυχισµός α δεν είναι το θαύµα της φωνής σου,
Καλό στη γη δεν άνθισε, στον ουρανό, κανένα.
Αλλ’ αχ! να δώσω µια πλεξιά, και να ‘µαι και φθασµένος
Ακόµ’, αφρέ µου, να βαστάς και να ‘µαι γυρισµένος,
Με δύο φιλιά της µάνας µου, µε φούχτα γη της γης µου»
6
«Φιλώ τα χέρια µ’ και γλυκά το στήθος µ’ αγκαλιάζω,
Ανοιχτά πάντα κι άγρυπνα τα µάτια της ψυχής µου,
Ποια πηγή τάχα σε γεννά, χαριτωµένη βρύση;»

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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