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ΚΕΙΜΕΝΟ 

Αλέξανδρος‖Παπαδιαμάντης 

ΟΝΕΙΡΟ‖ΣΟ‖ΚΤΜΑ 

(απόσπασμα) 

        Ἡ ηειεπηαία ρξνληά πνύ ἤκελ ἀθόκε θπζηθόο ἄλζξσπνο ἦηνλ ηό ζέξνο ἐθεῖλν ηνῦ ἔηνπο 187… 

Ἤκελ ὡξαῖνο ἔθεβνο, θαζηαλόκαιινο βνζθόο, θ’ ἔβνζθα ηάο αἶγαο ηο Μνλο ηνῦ Δὐαγγειηζκνῦ 

εἰο ηά ὄξε ηά παξαζαιάζζηα, η’ ἀλεξρόκελα ἀπνηόκσο δηά θξεκλώδνπο ἀθηο, ὕπεξζελ1 ηνῦ 

θξάηνπο ηνῦ Βνξξᾶ θαί ηνῦ πειάγνπο. Ὅινλ ηό θαηάκεξνλ2 ἐθεῖλν, ηό θαινύκελνλ Ξάξκελν, ἀπό 

ηά πινῖα ηά ὁπνῖα θαηέπιενλ μάξκελα ἤ μπιάξκελα3, ἐμσζνύκελα ἀπό ηάο ηξηθπκίαο, ἦηνλ ἰδηθόλ 

κνπ.  

Ἡ πεηξώδεο, ἀπόηνκνο ἀθηή ηνπ, ἡ Πιαηάλα, ὁ Μέγαο Γηαιόο, ηό Κικα, ἔβιεπε πξόο ηόλ Καηθίαλ, 

θαί ἦηνλ ἀλαπεπηακέλε4 πξόο ηόλ Βνξξᾶλ. θαηλόκελ θ’ ἐγώ ὡο λά εἶρα κεγάιελ ζπγγέλεηαλ κέ 

ηνύο δύν ηνύηνπο ἀλέκνπο, νἱ ὁπνῖνη ἀλέκηδαλ ηά καιιηά κνπ, θαί ηά ἔθακλαλ λά εἶλαη ζγνπξά ὅπσο 

νἱ ζάκλνη θ’ αἱ ἀγξηειαῖαη, ηάο ὁπνίαο ἐθύξησλαλ κέ ηό ἀθνύξαζηνλ θύζεκά ησλ, κέ ηό αἰώληνλ ηο 

πλνο ησλ θξαγγέιηνλ5.  

Ὅια ἐθεῖλα ἦζαλ ἰδηθά κνπ. Οἱ ιόγγνη, αἱ θάξαγγεο, αἱ θνηιάδεο, ὅινο ὁ αἰγηαιόο, θαη ηά βνπλά. Τν 

ρσξάθη ἦηνλ ηνῦ γεσξγνῦ κόλνλ εἰο ηάο ἡκέξαο πνύ ἤξρεην λά ὀξγώζῃ ἤ λά ζπείξῃ, θ’ ἔθακλε ηξίο 

ηό ζεκεῖνλ ηνῦ Σηαπξνῦ, θ’ ἔιεγελ: «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίοσ 

Πνεύματος, ζπέξλσ αὐηό ηό ρσξάθη, γηα λά θᾶλε ὅι’ νἱ μέλνη θ’ νἱ δηαβάηεο, θαί ηά πεηεηλά η’ 

νὐξαλνῦ, θαί λά πάξσ θ’ ἐγώ ηόλ θόπν κνπ! »  

γώ, ρσξίο πνηέ λά ὀξγώζσ ἤ λά ζπείξσ, ηό ἐζέξηδα ἐλ κέξεη. κηκνύκελ ηνύο πεηλαζκέλνπο 

καζεηάο ηνῦ Σσηξνο, θ’ ἔβαιια εἰο ἐθαξκνγήλ ηάο δηαηάμεηο ηνῦ Δεστερονομίοσ ρσξίο λά ηάο 

γλσξίδσ.  

Το πησρο ρήξαο ἦηνλ ἡ ἄκπεινο κόλνλ εἰο ηάο ὥξαο πνύ ἤξρεην ἡ ἰδία δηά λά ζεηαθίζῃ, λ’ 

ἀξγνινγήζῃ6, λά γεκίζῃ ἕλα θαιάζη ζηαθύιηα, ἤ λά ηξπγήζῃ, ἄλ ἔκελε ηίπνηε δηά ηξύγεκα. 

Ὅινλ ηόλ ἄιινλ θαηξόλ ἦηνλ θηκα ἰδηθόλ κνπ.  

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 θπξίσο θαηάκεξόλ κνπ ἦην ὑςειόηεξα, ἔμσ ηο ἀθηῖλνο ηῶλ ἐιαηώλσλ θαί ἀκπέισλ, ἐγώ ὅκσο 

ζπρλά ἐπαηνῦζα8 ηά ζύλνξα. θεῖ παξαπάλσ, ἀλάκεζα εἰο δύν θάξαγγαο θαί ηξεῖο θνξπθάο, 

πιήξεηο ἀγξίσλ ζάκλσλ, ρόξηνπ θαί ρακσθιάδσλ, ἔβνζθα ηά γίδηα ηνῦ Μνλαζηεξίνπ. Ἤκελ 

«παξαγπηόο», ἀληί κηζζνῦ πέληε δξαρκῶλ ηόλ κλα, ηάο ὁπνίαο ἀθνινύζσο κνῦ εὔμεζαλ εἰο ἕμ. 

Σηκά εἰο ηόλ κηζζόλ ηνῦηνλ, ηό Μνλαζηήξη κνῦ ἔδηδε θαί θαζθηέο9 δηά ηζαξνύρηα, θαί ἄθζνλα 

καῦξα ςσκία ἤ πίηηεο, θαζώο ηά ὠλόκαδαλ νἱ θαιόγεξνη.  

Μόλνλ δηαξθ γείηνλα, ὅηαλ θαηεξρόκελ θάησ, εἰο ηήλ ἄθξελ ηο πεξηνρο κνπ, εἶρα ηόλ θύξ 

Μόζρνλ, ἕλα κηθξόλ ἄξρνληα ιίαλ ἰδηόηξνπνλ. Ὁ θύξ Μόζρνο ἐθαηνίθεη εἰο ηήλ ἐμνρήλ, εἰο ἕλα 

ὡξαῖνλ κηθξόλ πύξγνλ καδί κέ ηήλ ἀλεςηάλ ηνπ ηήλ Μνζρνύιαλ, ηήλ ὁπνίαλ εἶρελ πἱνζεηήζεη, 

ἐπεηδή ἦηνλ ρεξεπκέλνο θαί ἄηεθλνο. Τήλ εἶρε πξνζιάβεη πιεζίνλ ηνπ, κνλνγελ10, ὀξθαλήλ ἐθ 

θνηιίαο κεηξόο, θαί ηήλ ἠγάπα ὡο λά ἦην ζπγάηεξ ηνπ.  

Ὁ θύξ Μόζρνο εἶρελ ἀπνθηήζεη πεξηνπζίαλ εἰο ἐπηρεηξήζεηο θαί ηαμίδηα. Ἔρσλ ἐθηεηακέλνλ 



   ΘΔΜΑΣΑ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΩΝ Γ ΔΠΔΡΗΝΟΤ  

                                 Επιμέλεια: Καραμέτου Βασιλική 

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

ησλ, ἠγόξαζελ νὕησο ὀθηώ ἤ δέθα ζπλερόκελα ρσξάθηα, ηά πεξηεηνίρηζελ ὅια ὁκνῦ, θαί 

ἀπεηέιεζελ ἕλ κέγα δηά ηόλ ηόπνλ καο θηκα, κέ πνιιῶλ ἑθαηνληάδσλ ζηξεκκάησλ ἔθηαζηλ. Ὁ 

πεξίβνινο δηά λά θηηζζῆ ἐζηνίρηζε πνιιά, ἴζσο πεξηζζόηεξα ἤ ὅζα ἤμηδε ηό θηκα· ἀιιά δέλ 

ηόλ ἔκειιε δη’ αὐηά ηόλ θύξ Μόζρνλ ζέινληα λά ἔρῃ ρσξηζηόλ νἱνλεί βαζίιεηνλ δη’ ἑαπηόλ θαί 

δηά ηήλ ἀλεςηάλ ηνπ.  
Ἔθηηζελ εἰο ηήλ ἄθξελ ππξγνεηδ ὑςειόλ νἰθίζθνλ, κέ δύν παηώκαηα, ἐθαζάξηζε θαί πεξηεκάδεπζε 

ηνύο ἐζθνξπηζκέλνπο θξνπλνύο ηνῦ λεξνῦ, ἤλνημε θαί πεγάδη πξόο θαηαζθεπήλ καγγάλνπ δηά ηό 

πόηηζκα. Γηῄξεζε ηό θηκα εἰο ηέζζαξα κέξε· εἰο ἄκπεινλ, ἐιαηῶλα, ἀγξνθήπηνλ κέ πιζνο 

ὀπσξνθόξσλ δέλδξσλ θαί θήπνπο κέ αἱκαζηάο11 ἤ κπνζηάληα. γθαηεζηάζε ἐθεῖ, θ’ ἔδε δηαξθῶο 

εἰο ηήλ ἐμνρήλ, ζπαλίσο θαηεξρόκελνο εἰο ηήλ πνιίρλελ12. Τό θηκα ἦηνλ παξά ηό ρεῖινο ηο 

ζαιάζζεο, θ’ ἐλῷ ὁ ἐπάλσ ηνῖρνο ἔθζαλελ ὥο ηήλ θνξπθήλ ηνῦ κηθξνῦ βνπλνῦ, ὁ θάησ ηνῖρνο, κέ 

ζθνδξόλ βνξξᾶλ πλένληα, ζρεδόλ ἐβξέρεην ἀπό ηό θῦκα.  

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 ἡιηνθαπκέλελ, ηήλ ὁπνίαλ νἱ πἱνί ηῆο κεηξόο ηεο εἶραλ 
βάιεη λά θπιάῃ η’ ἀκπέιηα· «Ἰδνύ εἶ θαιή, ἡ 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. τραχηλιάν της, ήτον άπείρως 

λευκότερος άπό τόν χρώτα   τοϋ προσώπου της. 

 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. Τό παξάζπξνλ ηνῦ πύξγνπ ηό δπηηθόλ ἠλνίγεην πξόο 
ηόλ ιόγγνλ, ὁ ὁπνῖνο ἤξρηδε λά βαζύλεηαη πέξαλ ηῆο θνξπθῆο ηνῦ βνπλνῦ, ὅπνπ ἦζαλ 
ρακόθιαδα, εὐώδεηο ζάκλνη, θαί ἀξγηιιώδεο γῆ ηξαρεία. Ἐθεῖ ἤξρηδελ ἡ πεξηνρή κνπ. 
Ἕσο ἐθεῖ θαηεξρόκελ ζπρλά, θ’ ἔβνζθα ηάο αἶγαο ηῶλ θαινγήξσλ, ηῶλ πλεπκαηηθῶλ 
παηέξσλ κνπ. 
1 

ύπεξζελ: πάλσ από, ππεξάλσ ηνπ...  
2 

θαηάκεξνλ: εμνρηθή πεξηνρή πνπ αλήθεη ζε θάπνηνλ, πεξηνρή όπνπ θάπνηνο βνζθόο δηακέλεη κε ην θνπάδη ηνπ  
3 

μάξκελα: ρσξίο αξκαησζηά
. 

μπιάξκελα: κε δεκέλα ιόγσ θαθνθαηξίαο ηα παληά θη εθηεζεηκέλα ζηνλ άλεκν  
4 

αλαπεπηακέλε: αλνηρηή, εθηεζεηκέλε/αλνηγκέλε πξνο...  
5 

θξαγγέιηνλ: καζηίγην  
6 

λ’ αξγνινγήζε: λα απαιιάμεη ηα θιήκαηα από ηνπο αξγνύο (άρξεζηνπο) βιαζηνύο  
7 
λνκήλ: εμνπζία, θαηνρή θαη ρξήζε 

8 
επαηνύζα: παξαβίαδα  

9 

θαζθηέο: ινπξίδεο (εδώ δεξκάηηλεο)  
10 

κνλνγελή: κνλαδηθό ηέθλν, ρσξίο αδέιθηα, κνλαρνπαίδη  
11 

αηκαζηάο: μεξνιηζηέο, πεξηθξάγκαηα ιηζόρηηζηα ρσξίο θνλίακα  
12 

πνιίρλελ: θσκόπνιε  
13 

ππέθσζθελ: κόιηο έθεγγε, ίζα πνπ δηαθξηλόηαλ, θέγγηδε από θάησ  
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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ΕΡΩΣΗΕΙ 

Α1.‖ Το αρκαδικό στοιχείο, το θρησκευτικό πνεύμα και η ρεαλιστική απεικόνιση της ζωής 

θεωρούνται βασικά γνωρίσματα του έργου του Παπαδιαμάντη. Από τις δύο πρώτες 

παραγράφους του κειμένου που σας δόθηκε «Ή τελεσταία τρονιά ... υραγγέλιον», να γράψετε ένα 

αντίστοιχο παράδειγμα για καθένα από αυτά τα γνωρίσματα. 

Μονάδες‖15 

Β1.‖ «*...+‖ τα‖ λεγόμενα‖ για‖ "χιούμορ‖ του‖ Παπαδιαμάντη"‖ δεν‖ είναι‖ παρά‖ υπερβολές‖ *...+ . 

Κοντύτερα‖ στην‖ αλήθεια‖ θα‖ 'ταν‖ κανείς,‖ αν‖ μιλούσε‖ για‖ φιλοπαίγμονα‖ ροπή‖ του‖

συγγραφέα‖ μας‖ *...+. Ροπή‖ που‖ *...+‖ κρύβει‖ το‖ αμήχανο‖ δέος‖ της‖ σοβαρότητας‖ που‖ αίφνης‖

θυμάται‖(ο‖Παπαδιαμάντης)‖να‖φαιδρύνει‖*...+. Και‖τότε‖δεν‖μπορεί‖να‖κάνει‖άλλο‖από‖το‖να‖

σατιρίσει.», (Ηιίαο Γθξήο, Ο ΠΑΠΑΓΙΑΜΑΝΤΗΣ κε ηα κάηηα λεόηεξσλ 

ινγνηερλώλ, έθδνζε Μνξθσηηθνύ Ιδξύκαηνο ηεο ΔΣΗΔΑ, Αθήνα 2001, ζ. 118).  
 

 

 

Να βρείτε (μονάδες 10) και να σχολιάσετε (μονάδες 10) δύο σημεία του κειμένου που σας δόθηκε, 

τα οποία επιβεβαιώνουν την παραπάνω άποψη. 

Μονάδες‖20 

Β‖2.‖Στις δύο τελευταίες παραγράφους του κειμένου που σας δόθηκε « Ό  κύρ Μόστος εΐτεν ώς σσντρουιάν 

πατέρων μοσ», να βρείτε ένα παράδειγμα για καθένα από τα παρακάτω σχήματα λόγου: 

ασύνδετο,‖παρομοίωση,‖επανάληψη,‖μεταφορά‖και υπερβολή‖(μονάδες 10) και να σχολιάσετε 

τη λειτουργία του (μονάδες 10). 

Μονάδες‖20 

Γ1.‖Να σχολιάσετε σε ένα κείμενο 130-150 λέξεων το απόσπασμα «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!” ». Μονάδες‖25 

 

Δ1.‖Να συγκρίνετε, ως προς το περιεχόμενο, το απόσπασμα που σας δόθηκε από το «ΟΝΕΙΡΟ‖ΣΟ‖ΚΤΜΑ»‖

του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με το παρακάτω απόσπασμα από το έργο του Νίκου Θέμελη 

«για‖μια‖συντροφιά‖ανάμεσά‖μας»,‖αναφέροντας (μονάδες 5) και σχολιάζοντας (μονάδες 15) 

δύο ομοιότητες και τρεις διαφορές. 

Μονάδες‖20 
 

ΝΙΚΟ‖ΘΕΜΕΛΗ 

για‖μια‖συντροφιά‖ανάμεσά‖μας‖

(απόσπασμα) 

 

Ο Παναγιώτης Χατζή Νίκου, Ηπειρώτης απ' τα Γιάννενα, γουναράς και γουναρέμπορος ξακουστός σε όλα 

τα Βαλκάνια, άγαμος, άκληρος και συνετός σε όλη τη ζωή του, προστάτης αρχικά και ύστερα συνέταιρος 

του άλλου μεγαλέμπορα, του Ζώη του Καπλάνη, έκανε με το μόχθο του περιουσία αξιοζήλευτη κι έγινε 

πρώτο όνομα στο Βουκουρέστι. Όταν ένιωσε να τον εγκαταλείπουν οι δυνάμεις του, αποτραβήχτηκε στη 

Στεφανόπολη για να ησυχάσει, ζώντας κυρίως απ' το βιος που τόσα χρόνια είχε αποκτήσει. Άνθρωπος 

μοναχικός, λιγομίλητος, απολάμβανε το σεβασμό της κοινότητας των Γραικών για τη σώφρονα σκέψη του 

και τη μακρά του εμπειρία. Κυρίως όμως για τις αγαθοεργίες του, αφού χάρη σ' αυτόν είχαν μπορέσει να 

χτίσουν την καινούργια εκκλησία της ορθοδοξίας. Χάρη σ' αυτόν τόσα και τόσα σπίτια φτωχά ή ξεπεσμένα, 

έβρισκαν πόρους για να ζήσουν, από ένα ταμείο των πτωχών που είχε συστήσει, αφού είχε καταθέσει δέκα 



   ΘΔΜΑΣΑ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΩΝ Γ ΔΠΔΡΗΝΟΤ  

                                 Επιμέλεια: Καραμέτου Βασιλική 

χιλιάδες φλορίνια στη Βασιλική Τράπεζα της Βιέννας. Μάλιστα, μια και δεν είχε οικογένεια, ήτανε για 

πολλούς πλούσιους ή φτωχούς, ιδίως της νεότερης γενιάς, ο πάτερ φαμίλιας της κοινότητάς τους. 

 

Νίκος Θέμελης, για‖μια‖συντροφιά‖ανάμεσά‖μας,‖Αθήνα 2005, εκδόσεις Κέδρος, 2η 

έκδοση, σ. 51-52 


