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Α΄.  ΚΕΙΜΕΝΟ

'Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης, «Ὄνειρο στό κῦµα» (απόσπασµα)

Μίαν ἑσπέραν, καθώς εἶχα κατεβάσει τά γίδια µου κάτω
εἰς τόν  αἰγιαλόν, ἀνάµεσα εἰς τούς βράχους, ὅπου
ἐσχηµάτιζε χιλίους γλαφυρούς κολπίσκους καί ἀγκαλίτσες
τό κῦµα, ὅπου ἀλλοῦ ἐκυρτώνοντο οἱ βράχοι εἰς προβλῆτας
καί ἀλλοῦ ἐκοιλαίνοντο εἰς σπήλαια· καί ἀνάµεσα εἰς τούς
τόσους ἑλιγµούς καί δαιδάλους τοῦ νεροῦ, τό ὁποῖον
εἰσεχώρει µορµυρίζον, χορεῦον µέ ἀτάκτους φλοίσβους καί
ἀφρούς, ὅµοιον µέ τό βρέφος τό ψελλίζον, πού ἀναπηδᾶ εἰς
τό λῖκνόν του καί λαχταρεῖ νά σηκωθῇ καί νά χορεύσῃ εἰς
τήν χεῖρα τῆς µητρός πού τό ἔψαυσε -καθώς εἶχα κατεβάσει,
λέγω, τά γίδια µου διά ν' «ἁρµυρίσουν» εἰς τήν θάλασσαν,
ὅπως συχνά ἐσυνήθιζα, εἶδα τήν ἀκρογιαλιάν πού ἦτον
µεγάλη χαρά καί µαγεία, καί τήν «ἐλιµπίστηκα», κ'
ἐλαχτάρησα νά πέσω νά κολυµβήσω . Ἦτον τόν Αὔγουστον
µῆνα .

Ἀνέβασα τό κοπάδι µου ὀλίγον παραπάνω ἀπό τόν
βράχον, ἀνάµεσα εἰς δύο κρηµνούς καί εἰς ἕνα µονοπάτι τό
ὁποῖον ἐχαράσσετο ἐπάνω εἰς τήν ράχιν. ∆ι' αὐτοῦ εἶχα
κατέλθει, καί δι' αὐτοῦ ἔµελλα πάλιν νά ἐπιστρέψω εἰς τό
βουνόν τήν νύκτα εἰς τήν στάνην µου. Ἄφησα ἐκεῖ τά γίδια
µου διά νά βοσκήσουν εἰς τά κρίταµα καί τάς ἁρµυρήθρας,
ἄν καί δέν ἐπεινοῦσαν πλέον . Τά ἐσφύριξα σιγά διά νά
καθίσουν νά ἡσυχάσουν καί νά µέ περιµένουν . Μέ ἄκουσαν
κ' ἐκάθισαν ἥσυχα . Ἑπτά ἤ ὀκτώ ἐξ αὐτῶν τράγοι ἦσαν
κωδωνοφόροι καί θά ἤκουον µακρόθεν τούς κωδωνισµούς
των, ἄν τυχόν ἐδείκνυον συµπτώµατα ἀνησυχίας .
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Ἐγύρισα ὀπίσω, κατέβην πάλιν τόν κρηµνόν, κ' ἔφθασα
κάτω εἰς τήν θάλασσαν . Τήν ὥραν ἐκείνην εἶχε βασιλέψει ὁ
ἥλιος, καί τό φεγγάρι σχεδόν ὁλόγεµον ἤρχισε νά λάµπῃ
χαµηλά, ὥς δύο καλαµιές ὑψηλότερα ἀπό τά βουνά τῆς
ἀντικρινῆς νήσου . Ὁ βράχος ὁ δικός µου ἔτεινε πρός βορρᾶν,
καί πέραν ἀπό τόν ἄλλον κάβον πρός δυσµάς, ἀριστερά µου,
ἔβλεπα µίαν πτυχήν ἀπό τήν πορφύραν τοῦ ἡλίου, πού εἶχε
βασιλέψει ἐκείνην τήν στιγµήν.

Ἦτον ἡ οὐρά τῆς λαµπρᾶς ἁλουργίδος πού σύρεται
ὀπίσω, ἤ ἦτον ὁ τάπης, πού τοῦ ἔστρωνε, καθώς λέγουν, ἡ
µάννα του, διά νά καθίσῃ νά δειπνήσῃ .

∆εξιά ἀπό τόν µέγαν κυρτόν βράχον µου, ἐσχηµατίζετο
µικρόν ἄντρον θαλάσσιον, στρωµένο µέ ἄσπρα
κρυσταλλοειδῆ κοχύλια καί λαµπρά ποικιλόχρωµα χαλίκια,
πού ἐφαίνετο πώς τό εἶχον εὐτρεπίσει καί στολίσει αἱ
νύµφαι τῶν θαλασσῶν . Ἀπό τό ἄντρον ἐκεῖνο ἤρχιζεν ἕνα
µονοπάτι, διά τοῦ ὁποίου  ἀνέβαινέ τις πλαγίως τήν
ἀπότοµον ἀκρογιαλιάν, κ' ἔφθανεν εἰς τήν  κάτω πόρταν τοῦ
τοιχογυρίσµατος τοῦ κύρ Μόσχου, τοῦ ὁποίου ὁ ἕνας τοῖχος
ἔζωνεν εἰς µῆκος ἑκατοντάδων µέτρων ὅλον τόν αἰγιαλόν .

Ἐπέταξα  ἀµέσως τό ὑποκάµισόν µου, τήν περισκελίδα
µου, κ' ἔπεσα εἰς τήν θάλασσαν . Ἐπλύθην, ἐλούσθην,
ἐκολύµβησα ἐπ' ὀλίγα λεπτά τῆς ὥρας. 'ῌσθανόµην γλύκαν,
µαγείαν ἄφατον, ἐφανταζόµην τόν ἑαυτόν µου ὡς νά ἤµην ἕν
µέ τό κῦµα, ὡς νά µετεῖχον τῆς φύσεως αὐτοῦ, τῆς ὑγρᾶς καί
ἁλµυρᾶς καί δροσώδους . ∆έν θά µοῦ ἔκανε ποτέ καρδιά νά
ἔβγω ἀπό τήν θάλασσαν, δέν θά ἐχόρταινα ποτέ τό
κολύµβηµα, ἄν δέν εἶχα τήν ἔννοιαν τοῦ κοπαδιοῦ µου.
Ὅσην ὑπακοήν καί ἄν εἶχαν πρός ἐµέ τά ἐρίφια, καί ἄν
ἤκουον τήν φωνήν µου διά νά καθίσουν ἥσυχα, ἐρίφια ἦσαν,
δυσανάγωγα καί ἄπιστα ὅσον καί τά µικρά παιδία .
Ἐφοβούµην µήπως τινά ἀποσκιρτήσουν καί µοῦ φύγουν, καί
τότε ἔπρεπε νά τρέχω νά τά ζητῶ τήν νύκτα εἰς τούς λόγγους
καί τά βουνά ὁδηγούµενος µόνον ἀπό τόν ἦχον τῶν
κωδωνίσκων τῶν τράγων! Ὅσον ἀφορᾷ τήν Μοσχούλαν, διά
νά εἶµαι βέβαιος, ὅτι δέν θά µοῦ φύγῃ πάλιν, καθώς µοῦ εἶχε
φύγει τήν ἄλλην φοράν, ὁπότε ὁ ἄγνωστος κλέπτης (ὤ νά
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τόν ἔπιανα) τῆς εἶχε κλέψει, ὁ ἀνόητος, τόν ἐπίχρυσον
κωδωνίσκον µέ τό κόκκινον περιδέραιον ἀπό τόν λαιµόν,
ἐφρόντισα νά τήν δέσω µ' ἕνα σχοινάκι εἰς τήν ρίζαν ἑνός
θάµνου ὀλίγον παραπάνω ἀπό τόν βράχον εἰς τήν βάσιν τοῦ
ὁποίου εἶχα ἀφήσει τά ροῦχά µου πρίν ριφθῶ εἰς τήν
θάλασσαν .

Ἐπήδησα ταχέως ἔξω, ἐφόρεσα τό ὑποκάµισόν µου, τήν
περισκελίδα µου, ἔκαµα ἕνα βῆµα διά νά ἀναβῶ . Ἄνω τῆς
κορυφῆς τοῦ βράχου, τοῦ ὁποίου ἡ βάσις ἐβρέχετο ἀπό τήν
θάλασσαν, θά ἔλυα τήν Μοσχούλαν, τήν µικρήν αἶγά µου,
καί µέ διακόσια ἤ περισσότερα βήµατα θά ἐπέστρεφα
πλησίον εἰς τό κοπάδι µου. Ὁ µικρός ἐκεῖνος ἀνήφορος, ὁ
ὀλισθηρός κρηµνός ἦτον δι' ἐµέ ἄθυρµα, ὅσον ἕνα σκαλοπάτι
µαρµαρίνης σκάλας, τό ὁποῖον φιλοτιµοῦνται νά πηδήσουν
ἐκ τῶν κάτω πρός τά ἄνω ἁµιλλώµενα τά παιδιά τῆς
γειτονιᾶς .

Τήν στιγµήν ἐκείνην, ἐνῷ ἔκαµα τό πρῶτον βῆµα, ἀκούω
σφοδρόν πλατάγισµα εἰς τήν θάλασσαν, ὡς σώµατος
πίπτοντος εἰς τό κῦµα . Ὁ κρότος ἤρχετο δεξιόθεν, ἀπό τό
µέρος τοῦ ἄντρου τοῦ κογκυλοστρώτου καί
νυµφοστολίστου, ὅπου ἤξευρα, ὅτι ἐνίοτε κατήρχετο ἡ
Μοσχούλα, ἡ ἀνεψιά τοῦ κύρ Μόσχου, κ' ἐλούετο εἰς τήν
θάλασσαν . ∆έν θά ἐρριψοκινδύνευα νά ἔλθω τόσον σιµά εἰς
τά σύνορά της, ἐγώ ὁ σατυρίσκος τοῦ βουνοῦ, νά λουσθῶ,
ἐάν ἤξευρα ὅτι ἐσυνήθιζε νά λούεται καί τήν νύκτα µέ τό
φῶς τῆς σελήνης . Ἐγνώριζα, ὅτι τό πρωί, ἅµα τῇ ἀνατολῇ
τοῦ ἡλίου συνήθως ἐλούετο .

Ἔκαµα δύο τρία βήµατα χωρίς τόν ἐλάχιστον θόρυβον,
ἀνερριχήθην  εἰς τά ἄνω, ἔκυψα µέ ἄκραν  προφύλαξιν πρός
τό µέρος τοῦ ἄντρου, καλυπτόµενος ὄπισθεν ἑνός σχοίνου
καί σκεπτόµενος  ἀπό τήν κορυφήν τοῦ βράχου, καί εἶδα
πράγµατι ὅτι ἡ Μοσχούλα εἶχε πέσει ἀρτίως εἰς τό κῦµα
γυµνή, κ' ἐλούετο...
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Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Στον Παπαδιαµάντη «φύση και άνθρωπος
αλληλοεξαρτώνται και αλληλοεπηρεάζονται» (Κυριάκος
Πλησής, Προσεγγίσεις : Λογοτεχνικά δοκίµια για 12
Νεοέλληνες Συγγραφείς, «Αστήρ» Αλ . και Ε.
Παπαδηµητρίου, 1955).
Να δώσετε τρία παραδείγµατα από το κείµενο µε τα
οποία επιβεβαιώνεται η παραπάνω  άποψη (Μονάδες 9)
και µε βάση αυτά να χαρακτηρίσετε το είδος της
πεζογραφίας του Παπαδιαµάντη (Μονάδες 6).

Μονάδες 15

2. Αφού διαβάσετε προσεκτικά το απόσπασµα από το
«Ὄνειρο στό κῦµα» του Αλ . Παπαδιαµάντη, να
αναγνωρίσετε τον τύπο του αφηγητή και την εστίαση
και να εντοπίσετε πέντε (5) εκφραστικά µέσα στην
πρώτη παράγραφο του αποσπάσµατος «Μίαν ἑσπέραν ...
Ἦτον τόν Αὔγουστον µῆνα».

Μονάδες 20

3. Να εξετάσετε τη λειτουργία της περιγραφής στο
συγκεκριµένο απόσπασµα .

Μονάδες 20

4. «Ὁ κρότος ἤρχετο δεξιόθεν, ... συνήθως ἐλούετο» . Να
σχολιάσετε σε µία παράγραφο το χωρίο (περίπου 130
λέξεις).

Μονάδες 25

5. Αφού συγκρίνετε το απόσπασµα  από το «Ὄνειρο στό
κῦµα» του Αλ . Παπαδιαµάντη µε  το επόµενο απόσπασµα
από το µυθιστόρηµα «Λεµονοδάσος» του Κοσµά Πολίτη
να επισηµάνετε τις οµοιότητες ως προς το περιεχόµενο .

Μονάδες 20
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Κοσµάς Πολίτης, «Λεµονοδάσος» (απόσπασµα)

Χαρά Θεοῦ. Εἶναι νωρίς ἀκόµα κι ὁ µπάτης δέ
σηκώθηκε . Ἡ θάλασσα γαλάζια κι ἀρυτίδωτη, µιά  πάχνη
ἀνάρια κάθεται χαµηλά, τριγύρω στόν ὁρίζοντα, σπαρµένη
ἐδῶ κι ἐκεῖ µ' ἀκίνητα λευκά πανάκια .

Πέρα, µακριά, στό θάµπος τοῦ πελάγου, ἕνα βραχάκι
ὁλόρθο στέκεται µοναχικό καταµεσῆς τῆς θάλασσας . Ὁ ἥλιος
τό ντύνει µ' ἕνα φῶς ξανθό -τριανταφυλλί καί τό ἐξαϋλώνει .
Λές κ' εἶν' ὁ Ἰησοῦς ἐπί τῶν ὑδάτων.

Νιώθω µέσα µου τήν πρωινή γαλήνη, χαµογελῶ σ' ὅλους
τούς ἐπιβάτες . ∆έν εἶναι γνώριµα τά µέρη τοῦτα πού τά
ξαναπέρασα πρίν ἀπό δεκαπέντε µέρες . Ἡ ἀκρογιαλιά, τόσο
κοντά, πού ξεχωρίζω κάθε σκισιά τοῦ βράχου, κάθε χορτάρι
πάνω στό βουναλάκι ψηλά.

Τώρα γίνηκε ἀπότοµη . Τά πεῦκα, ξέχωρα φυτρωµένα,
φτάνουνε ὥς τήν ἄκρη  ἀπό τά βράχια. Ἕνα  τους φύτρωσε
ἀπόµερα πάνω στήν κάθετη πλαγιά· γέρνει πάνω στή
θάλασσα νά τή φιλήσει .

Τά βουναλάκια χαµηλώνουν, ἀλλάζουν σέ πλατειές
ταράτσες, ἡ µιά πάνω ἀπό τήν ἄλλη, φυτεµένες λιόδεντρα.
Πίσω τους ἡ βαθυγάλαζη βουνοσειρά . Ὁ δρόµος  ἀσπρίζει
χαµηλά, πλάϊ στ' ἀκρογιάλι .

Ἡ θάλασσα παίρνει ἕνα χρῶµα πιό βαθύ, ἀρχίζει νά
ζαρώνη µέ τήν πρώτη ἀνάλαφρη  πνοή . [...] Χάνω τό αἴσθηµα
τοῦ χρόνου -φαντάζοµαι νά κυβερνῶ τή γρήγορη τριήρη τοῦ
Ἰάσονα στό θριαµβευτικό ταξίδι της πρός τήν Κολχίδα .-
Κάποιο καστανόχρυσο δέρας θά' ναι τό ζηλεµένο ἔπαθλο .
Ἀνοίξαν τά βουνά διάπλατα στό σίµωµά µας, ὅπως σέ
παραµύθι, καί πλέοµε ἀνάµεσα σέ καταπράσινες
ἀκρογιαλιές πού ὅσο πᾶνε καί στενεύουν . [...] Ὁ ἥλιος καίει
καλοκαιριάτικος .
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο .

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν . Καµιά
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε .

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .

4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων .

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10:00.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


