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ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΡΗΣΖ 11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 - ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: 
ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ  

 

ΚΔΗΜΔΝΟ  
Αλέξανδπορ Παπαδιαμάνηηρ  

ΟΝΔΗΡΟ ΣΟ ΚΤΜΑ  
(απόζπαζμα)  

Ἡ ςελεσςαία υοξμιά πξύ ἤμημ ἀκόμη τσρικόπ ἄμθοχπξπ ἦςξμ ςό θέοξπ ἐκεῖμξ ςξῦ ἔςξσπ 187… 
Ἤμημ ὡοαῖξπ ἔτηβξπ, καρςαμόμαλλξπ βξρκόπ, κ’ ἔβξρκα ςάπ αἶγαπ ςπ Μξμπ ςξῦ 
Δὐαγγελιρμξῦ εἰπ ςά ὄοη ςά παοαθαλάρρια, ς’ ἀμεουόμεμα ἀπξςόμχπ διά κοημμώδξσπ ἀκςπ, 
ὕπεοθεμ1 ςξῦ κοάςξσπ ςξῦ Βξοοᾶ καί ςξῦ πελάγξσπ. Ὅλξμ ςό καςάμεοξμ2 ἐκεῖμξ, ςό 
καλξύμεμξμ Ξάομεμξ, ἀπό ςά πλξῖα ςά ὁπξῖα καςέπλεξμ νάομεμα ἤ νσλάομεμα3, ἐνχθξύμεμα 
ἀπό ςάπ ςοικσμίαπ, ἦςξμ ἰδικόμ μξσ.  
Ἡ πεςοώδηπ, ἀπόςξμξπ ἀκςή ςξσ, ἡ Πλαςάμα, ὁ Μέγαπ Γιαλόπ, ςό Κλμα, ἔβλεπε ποόπ ςόμ 
Καικίαμ, καί ἦςξμ ἀμαπεπςαμέμη4 ποόπ ςόμ Βξοοᾶμ. ταιμόμημ κ’ ἐγώ ὡπ μά εἶυα μεγάλημ 
ρσγγέμειαμ μέ ςξύπ δύξ ςξύςξσπ ἀμέμξσπ, ξἱ ὁπξῖξι ἀμέμιζαμ ςά μαλλιά μξσ, καί ςά ἔκαμμαμ 
μά εἶμαι ργξσοά ὅπχπ ξἱ θάμμξι κ’ αἱ ἀγοιελαῖαι, ςάπ ὁπξίαπ ἐκύοςχμαμ μέ ςό ἀκξύοαρςξμ 
τύρημά ςχμ, μέ ςό αἰώμιξμ ςπ πμξπ ςχμ τοαγγέλιξμ5.  
Ὅλα ἐκεῖμα ἦραμ ἰδικά μξσ. Οἱ λόγγξι, αἱ τάοαγγεπ, αἱ κξιλάδεπ, ὅλξπ ὁ αἰγιαλόπ, και ςά 
βξσμά. Τξ υχοάτι ἦςξμ ςξῦ γεχογξῦ μόμξμ εἰπ ςάπ ἡμέοαπ πξύ ἤουεςξ μά ὀογώρῃ ἤ μά ρπείοῃ, 
κ’ ἔκαμμε ςοίπ ςό ρημεῖξμ ςξῦ Σςασοξῦ, κ’ ἔλεγεμ: «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ρπέομχ αὐςό ςό υχοάτι, για μά τᾶμε ὅλ’ ξἱ νέμξι κ’ ξἱ διαβάςεπ, καί ςά 
πεςειμά ς’ ξὐοαμξῦ, καί μά πάοχ κ’ ἐγώ ςόμ κόπξ μξσ! »  
γώ, υχοίπ πξςέ μά ὀογώρχ ἤ μά ρπείοχ, ςό ἐθέοιζα ἐμ μέοει. μιμξύμημ ςξύπ 
πειμαρμέμξσπ μαθηςάπ ςξῦ Σχςοξπ, κ’ ἔβαλλα εἰπ ἐταομξγήμ ςάπ διαςάνειπ ςξῦ 
Δευτερονομίου υχοίπ μά ςάπ γμχοίζχ.  
Τπ πςχυπ υήοαπ ἦςξμ ἡ ἄμπελξπ μόμξμ εἰπ ςάπ ὥοαπ πξύ ἤουεςξ ἡ ἰδία διά μά θειατίρῃ, μ’ 
ἀογξλξγήρῃ6, μά γεμίρῃ ἕμα καλάθι ρςατύλια, ἤ μά ςοσγήρῃ, ἄμ ἔμεμε ςίπξςε διά ςούγημα. 
Ὅλξμ ςόμ ἄλλξμ καιοόμ ἦςξμ κςμα ἰδικόμ μξσ.  

Μόλνπο ἀληηδήινπο εἰο ηήλ λνκήλ7 θαί ηήλ θάξπσζηλ ηαύηελ εἶρα ηνύο κηζζσηνύο ηῆο 

δεκαξρίαο, ηνύο ἀγξνθύιαθαο, νἱ ὁπνῖνη ἐπί ηῇ πξνθάζεη, ὅηη ἐθύιαγαλ ηά πεξηβόιηα ηνῦ θόζκνπ, 

ἐλλννῦζαλ λά ἐθιέγνπλ αὐηνί ηάο θαιπηέξαο ὀπώξαο. Αὐηνί πξάγκαηη δέλ κνῦ ἤζειαλ ηό θαιόλ 

κνπ. Ἦζαλ ηξνκεξνί ἀληαγσληζηαί δη’ ἐκέ.  

Τό κσοίχπ καςάμεοόμ μξσ ἦςξ ὑφηλόςεοα, ἔνχ ςπ ἀκςῖμξπ ςῶμ ἐλαιώμχμ καί ἀμπέλχμ, ἐγώ 
ὅμχπ ρσυμά ἐπαςξῦρα8 ςά ρύμξοα. κεῖ παοαπάμχ, ἀμάμερα εἰπ δύξ τάοαγγαπ καί ςοεῖπ 
κξοστάπ, πλήοειπ ἀγοίχμ θάμμχμ, υόοςξσ καί υαμχκλάδχμ, ἔβξρκα ςά γίδια ςξῦ 
Μξμαρςηοίξσ. Ἤμημ «παοαγσιόπ», ἀμςί μιρθξῦ πέμςε δοαυμῶμ ςόμ μμα, ςάπ ὁπξίαπ 
ἀκξλξύθχπ μξῦ ηὔνηραμ εἰπ ἕν. Σιμά εἰπ ςόμ μιρθόμ ςξῦςξμ, ςό Μξμαρςήοι μξῦ ἔδιδε καί 
ταρκιέπ9 διά ςραοξύυια, καί ἄτθξμα μαῦοα φχμία ἤ πίςςεπ, καθώπ ςά ὠμόμαζαμ ξἱ καλόγηοξι.  
Μόμξμ διαοκ γείςξμα, ὅςαμ καςηουόμημ κάςχ, εἰπ ςήμ ἄκοημ ςπ πεοιξυπ μξσ, εἶυα ςόμ κύο 
Μόρυξμ, ἕμα μικοόμ ἄουξμςα λίαμ ἰδιόςοξπξμ. Ὁ κύο Μόρυξπ ἐκαςξίκει εἰπ ςήμ ἐνξυήμ, εἰπ ἕμα 
ὡοαῖξμ μικοόμ πύογξμ μαζί μέ ςήμ ἀμεφιάμ ςξσ ςήμ Μξρυξύλαμ, ςήμ ὁπξίαμ εἶυεμ σἱξθεςήρει, 
ἐπειδή ἦςξμ υηοεσμέμξπ καί ἄςεκμξπ. Τήμ εἶυε ποξρλάβει πληρίξμ ςξσ, μξμξγεμ10, ὀοταμήμ ἐκ 
κξιλίαπ μηςοόπ, καί ςήμ ἠγάπα ὡπ μά ἦςξ θσγάςηο ςξσ.  
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Ὁ θύξ Μόζρνο εἶρελ ἀπνθηήζεη πεξηνπζίαλ εἰο ἐπηρεηξήζεηο θαί ηαμίδηα. Ἔρσλ ἐθηεηακέλνλ 

θηῆκα εἰο ηήλ ζέζηλ ἐθείλελ, ἔπεηζε κεξηθνύο πησρνύο γείηνλαο λά ηνῦ πσιήζνπλ ηνύο ἀγξνύο 

ησλ, γόξαζελ νὕησο ὀθηώ ἤ δέθα ζπλερόκελα ρσξάθηα, ηάπεοιεςξίυιρεμ ὅλα ὁμξῦ, καί 
ἀπεςέλερεμ ἕμ μέγα διά ςόμ ςόπξμ μαπ κςμα, μέ πξλλῶμ ἑκαςξμςάδχμ ρςοεμμάςχμ 
ἔκςαριμ. Ὁ πεοίβξλξπ διά μά κςιρθῆ ἐρςξίυιρε πξλλά, ἴρχπ πεοιρρόςεοα ἤ ὅρα ἤνιζε ςό 
κςμα· ἀλλά δέμ ςόμ ἔμελλε δι’ αὐςά ςόμ κύο Μόρυξμ θέλξμςα μά ἔυῃ υχοιρςόμ ξἱξμεί 
βαρίλειξμ δι’ ἑασςόμ καί διά ςήμ ἀμεφιάμ ςξσ.  
Ἔκςιρεμ εἰπ ςήμ ἄκοημ πσογξειδ ὑφηλόμ ξἰκίρκξμ, μέ δύξ παςώμαςα, ἐκαθάοιρε καί 
πεοιεμάζεσρε ςξύπ ἐρκξοπιρμέμξσπ κοξσμξύπ ςξῦ μεοξῦ, ἤμξινε καί πηγάδι ποόπ καςαρκεσήμ 
μαγγάμξσ διά ςό πόςιρμα. Διῄοερε ςό κςμα εἰπ ςέρραοα μέοη· εἰπ ἄμπελξμ, ἐλαιῶμα, 
ἀγοξκήπιξμ μέ πλθξπ ὀπχοξτόοχμ δέμδοχμ καί κήπξσπ μέ αἱμαριάπ11 ἤ μπξρςάμια. 
γκαςερςάθη ἐκεῖ, κ’ ἔζη διαοκῶπ εἰπ ςήμ ἐνξυήμ, ρπαμίχπ καςεουόμεμξπ εἰπ ςήμ πξλίυμημ12. Τό 
κςμα ἦςξμ παοά ςό υεῖλξπ ςπ θαλάρρηπ, κ’ ἐμῷ ὁ ἐπάμχ ςξῖυξπ ἔτθαμεμ ὥπ ςήμ κξοστήμ ςξῦ 
μικοξῦ βξσμξῦ, ὁ κάςχ ςξῖυξπ, μέ ρτξδοόμ βξοοᾶμ πμέξμςα, ρυεδόμ ἐβοέυεςξ ἀπό ςό κῦμα.  

Ὁ θύξ Μόζρνο εἶρελ ὡο ζπληξνθηάλ ηό ηζηκπνύθη ηνπ, ηό θνκβνιόγη ηνπ, ηό ζθαιηζηήξη 

ηνπ θαί ηήλ ἀλεςηάλ ηνπ ηήλ Μνζρνύιαλ. Ἡ παηδίζθε ζά ἦηνλ ὥο δύν ἔηε λεσηέξα ἐκνῦ. Μηθξή 

ἐπήδα ἀπό βξάρνλ εἰο βξάρνλ, ἔηξερελ ἀπό θνιπίζθνλ εἰο θνιπίζθνλ, θάησ εἰο ηόλ αἰγηαιόλ, 

ἔβγαδε θνρύιηα, θ’ ἐθπλεγνῦζε ηά θαβνύξηα. Ἦηνλ ζεξκόαηκνο θαί ἀλήζπρνο ὡο πηελόλ ηνῦ 

αἰγηαινῦ. Ἦηνλ ὡξαία κειαρξνηλή, θ’ ἐλζύκηδε ηήλ λύκθελ ηνῦ ᾌζκαηνο ηήλ ιηνθαπκέλελ, ηήλ 

ὁπνίαλ νἱ πἱνί ηῆο κεηξόο ηεο εἶραλ βάιεη λά θπιάῃ η’ ἀκπέιηα· «Ἰδνύ εἶ θαιή,  πιεζίνλ κνπ, 

ἰδνύ εἶ θαιή· ὀθζαικνί ζνπ πεξηζηεξαί...» Ὁ ιαηκόο ηεο, θαζώο ἔθεγγε θαί ὑπέθσζθελ13 ὑπό ηήλ 

ηξαρειηάλ ηεο, ἦηνλ ἀπείξσο ιεπθόηεξνο ἀπό ηόλ ρξῶηα14 ηνῦ πξνζώπνπ ηεο. ηξαρειηάλ ηεο, ήηνλ 

άπείξσο ιεπθόηεξνο άπό ηόλ ρξώηα   ηνϋ πξνζώπνπ ηεο. 

 Ἦηνλ ὠρξά, ξνδίλε, ρξπζαπγίδνπζα θαί κνῦ ἐθαίλεην λά ὁκνηάδῃ κέ ηήλ κηθξήλ ζηέξθαλ 

αἶγα, ηήλ κηθξόζσκνλ θαί ιεπηνθπῆ15, κέ θαηάζηηιπλνλ ηξίρσκα, ηήλ ὁπνίαλ ἐγώ εἶρα ὀλνκάζεη 

Μνζρνύιαλ. Σό παξάζπξνλ ηνῦ πύξγνπ ηό δπηηθόλ λνίγεην πξόο ηόλ ιόγγνλ, ὁ ὁπνῖνο ἤξρηδε λά 

βαζύλεηαη πέξαλ ηῆο θνξπθῆο ηνῦ βνπλνῦ, ὅπνπ ἦζαλ ρακόθιαδα, εὐώδεηο ζάκλνη, θαί 

ἀξγηιιώδεο γῆ ηξαρεία. Ἐθεῖ ἤξρηδελ  πεξηνρή κνπ. Ἕσο ἐθεῖ θαηεξρόκελ ζπρλά, θ’ ἔβνζθα ηάο 

αἶγαο ηῶλ θαινγήξσλ, ηῶλ πλεπκαηηθῶλ παηέξσλ κνπ. 
1 

ύπεοθεμ: πάμχ από, σπεοάμχ ςξσ...  
2 
καςάμεοξμ: ενξυική πεοιξυή πξσ αμήκει ρε κάπξιξμ, πεοιξυή όπξσ κάπξιξπ βξρκόπ διαμέμει με ςξ κξπάδι ςξσ  

3 
νάομεμα: υχοίπ αομαςχριά

. 
νσλάομεμα: με δεμέμα λόγχ κακξκαιοίαπ ςα παμιά κι εκςεθειμέμα ρςξμ άμεμξ  

4 
αμαπεπςαμέμη: αμξιυςή, εκςεθειμέμη/αμξιγμέμη ποξπ...  

5 
τοαγγέλιξμ: μαρςίγιξ  

6 
μ’ αογξλξγήρη: μα απαλλάνει ςα κλήμαςα από ςξσπ αογξύπ (άυοηρςξσπ) βλαρςξύπ  

7 

λνκήλ: εμνπζία, θαηνρή θαη ρξήζε 
8 

επαςξύρα: παοαβίαζα  
9 
ταρκιέπ: λξσοίδεπ (εδώ δεομάςιμεπ)  

10 
μξμξγεμή: μξμαδικό ςέκμξ, υχοίπ αδέλτια, μξμαυξπαίδι  

11 
αιμαριάπ: νεοξλιθιέπ, πεοιτοάγμαςα λιθόυςιρςα υχοίπ κξμίαμα  

12 
πξλίυμημ: κχμόπξλη  

13 
σπέτχρκεμ: μόλιπ έτεγγε, ίρα πξσ διακοιμόςαμ, τέγγιζε από κάςχ  

14 

ρξώηα: ην δέξκα, ηε ζάξθα θαη-θαη’ επέθηαζε-ηελ απόρξσζε (ρξνηά) ηεο επηδεξκίδαο 
15 

ιεπηνθπή: ιεπηή, ληειηθάηε σο πξνο ηε ζσκαηηθή δνκή 
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ΔΡΩΣΖΔΗ  
Α1. Τν αξθαδηθό ζηνηρείν, ην ζξεζθεπηηθό πλεύκα θαη ε ξεαιηζηηθή απεηθόληζε ηεο δσήο 

ζεσξνύληαη βαζηθά γλσξίζκαηα ηνπ έξγνπ ηνπ Παπαδηακάληε. Από ηηο δύν 

πξώηεο παξαγξάθνπο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο δόζεθε « Ή τελεσταία τρονιά . .. 

υραγγέλιον», λα γξάςεηε έλα αληίζηνηρν παξάδεηγκα γηα θαζέλα από απηά ηα 

γλσξίζκαηα.  
Μονάδερ 15  

Β1. «[. . .]  ηα λεγόμενα για "σιούμοπ ηος Παπαδιαμάνηη" δεν είναι παπά ςπεπβολέρ 
[. . .] .  Κονηύηεπα ζηην αλήθεια θα 'ηαν κανείρ, αν μιλούζε για θιλοπαίγμονα 
ποπή ηος ζςγγπαθέα μαρ [. ..] .  Ροπή πος [.. .]  κπύβει ηο αμήσανο δέορ ηηρ 
ζοβαπόηηηαρ πος αίθνηρ θςμάηαι (ο Παπαδιαμάνηηρ) να θαι δπύνει [. . .] . 
Και ηόηε δεν μποπεί να κάνει άλλο από ηο να ζαηιπίζει. », (Ηλίας Γκρής,  Ο 

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ με ηα μάη ια νεόηερων λογοηετνών,  έκδοζη Μορθωηικού Ιδρύμαηος ηης 

ΕΣΗΕΑ, Αζήλα 2001,  ζ.  118).  Να βξείηε (κνλάδεο 10) θαη λα ζρνιηάζεηε (κνλάδεο 
10) δύν ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο δόζεθε, ηα νπνία επηβεβαηώλνπλ ηελ 
παξαπάλσ άπνςε.  

Μονάδερ 20  

Β 2. Σηηο δύν ηειεπηαίεο παξαγξάθνπο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο δόζεθε « Ό  κύρ Μόστος 

εΐτεν ώς σσντρουιάν πατέρων μοσ», λα βξείηε έλα παξάδεηγκα γηα θαζέλα από ηα 
παξαθάησ ζρήκαηα ιόγνπ: αζύνδεηο, παπομοίυζη, επανάλητη, μεηαθοπά 
θαη ςπεπβολή (κνλάδεο 10) θαη λα ζρνιηάζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ (κνλάδεο 10).  

Μονάδερ 20  

Γ1. Να ζρνιηάζεηε ζε έλα θείκελν 130 -150 ιέμεσλ ην απόζπαζκα «Ὅλα ἐκεῖμα ἦραμ 
ἰδικά μξσ. Οἱ λόγγξι, αἱ τάοαγγεπ, αἱ κξιλάδεπ, ὅλξπ ὁ αἰγιαλόπ, και ςά βξσμά. 
Τξ υωοάτι ἦςξμ ςξῦ γεωογξῦ μόμξμ εἰπ ςάπ ἡμέοαπ πξύ ἤουεςξ μά ὀογώρῃ ἤ μά 
ρπείοῃ, κ’ ἔκαμμε ςοίπ ςό ρημεῖξμ ςξῦ Σςασοξῦ, κ’ ἔλεγεμ: “Εἰς τό ὄνομα τοῦ 
Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ρπέομω αὐςό ςό υωοάτι, για μά 
τᾶμε ὅλ’ ξἱ νέμξι κ’ ξἱ διαβάςεπ, καί ςά πεςειμά ς’ ξὐοαμξῦ, καί μά πάοω κ’ ἐγώ 
ςόμ κόπξ μξσ!” ». Μονάδερ 25  

 

Γ1. Να ζπγθξίλεηε, σο πξνο ην πεξηερόκελν, ην απόζπαζκα πνπ ζαο δόζεθε από ην 
«ΟΝΔΗΡΟ ΣΟ ΚΤΜΑ» ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε κε ην παξαθάησ 
απόζπαζκα από ην έξγν ηνπ Νίθνπ Θέκειε «για μια ζςνηποθιά ανάμεζά 
μαρ», αλαθέξνληαο (κνλάδεο 5) θαη ζρνιηάδνληαο (κνλάδεο 15) δύν νκνηόηεηεο 
θαη ηξεηο δηαθνξέο.  

Μονάδερ 20  
 

ΝΗΚΟ ΘΔΜΔΛΖ  
για μια ζςνηποθιά ανάμεζά 

μαρ (απόζπαζμα)  
 

Ο Παλαγηώηεο Χαηδή Νίθνπ, Ηπεηξώηεο απ' ηα Γηάλλελα, γνπλαξάο θαη γνπλαξέκπνξνο 

μαθνπζηόο ζε όια ηα Βαιθάληα, άγακνο, άθιεξνο θαη ζπλεηόο ζε όιε ηε δσή ηνπ, πξνζηάηεο 

αξρηθά θαη ύζηεξα ζπλέηαηξνο ηνπ άιινπ κεγαιέκπνξα, ηνπ Ζώε ηνπ Καπιάλε, έθαλε κε ην 

κόρζν ηνπ πεξηνπζία αμηνδήιεπηε θη έγηλε πξώην όλνκα ζην Βνπθνπξέζηη. Όηαλ έλησζε λα ηνλ 

εγθαηαιείπνπλ νη δπλάκεηο ηνπ, απνηξαβήρηεθε ζηε ηεθαλόπνιε γηα λα εζπράζεη, δώληαο 

θπξίσο απ' ην βηνο πνπ ηόζα ρξόληα είρε απνθηήζεη. Άλζξσπνο κνλαρηθόο, ιηγνκίιεηνο, 

απνιάκβαλε ην ζεβαζκό ηεο θνηλόηεηαο ησλ Γξαηθώλ γηα ηε ζώθξνλα ζθέςε ηνπ θαη ηε καθξά 

ηνπ εκπεηξία. Κπξίσο όκσο γηα ηηο αγαζνεξγίεο ηνπ, αθνύ ράξε ζ' απηόλ είραλ κπνξέζεη λα 
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ρηίζνπλ ηελ θαηλνύξγηα εθθιεζία ηεο νξζνδνμίαο. Χάξε ζ' απηόλ ηόζα θαη ηόζα ζπίηηα θησρά ή 

μεπεζκέλα, έβξηζθαλ πόξνπο γηα λα δήζνπλ, από έλα ηακείν ησλ πησρώλ πνπ είρε ζπζηήζεη, 

αθνύ είρε θαηαζέζεη δέθα ρηιηάδεο θινξίληα ζηε Βαζηιηθή Σξάπεδα ηεο Βηέλλαο. Μάιηζηα, κηα  

θαη δελ είρε νηθνγέλεηα, ήηαλε γηα πνιινύο πινύζηνπο ή θησρνύο, ηδίσο ηεο λεόηεξεο γεληάο, ν 

πάηεξ θακίιηαο ηεο θνηλόηεηάο ηνπο.  
 

Νίθνο Θέκειεο, για μια ζσνηροθιά ανάμεζά μας, Αζήλα 2005, εθδόζεηο Κέδξνο, 2 ε  
έθδνζε, ζ. 51-52  
 

 


