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ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ  ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ ΣΑΞΖ 

ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ Γ' ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΡΗΣΖ 
11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 - ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ  
 

ΚΔΗΜΔΝΟ  
Αλέξανδπορ Παπαδιαμάνηηρ  

ΟΝΔΗΡΟ ΣΟ ΚΤΜΑ  
(απόζπαζμα)  

        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,  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 κέξαο 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  ἄκπεινο κόλνλ εἰο ηάο ὥξαο πνύ ἤξρεην  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 ηο 

δεκαξρίαο, ηνύο ἀγξνθύιαθαο, νἱ ὁπνῖνη ἐπί ηῆ 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 
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κεηξόο, θαί ηήλ γάπα ὡο λά ἦην ζπγάηεξ ηνπ.  

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

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

ησλ, γόξαζελ 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 ιηνθαπκέλελ, ηήλ 

ὁπνίαλ νἱ πἱνί ηο 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 ιεπηνθπ15, κέ θαηάζηηιπλνλ ηξίρσκα, ηήλ ὁπνίαλ ἐγώ εἶρα ὀλνκάζεη 

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

βαζύλεηαη πέξαλ ηο θνξπθο ηνῦ βνπλνῦ, ὅπνπ ἦζαλ ρακόθιαδα, εὐώδεηο ζάκλνη, θαί 

ἀξγηιιώδεο γ ηξαρεία. θεῖ ἤξρηδελ  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  
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14 

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

ιεπηνθπή: ιεπηή, ληειηθάηε σο πξνο ηε ζσκαηηθή δνκή   
 

 
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 θαιδπύνει [. ..] .  
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, Ζπεηξώηεο 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 Εώε ηνπ Καπιάλε, έθαλε κε ην 
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κόρζν ηνπ πεξηνπζία αμηνδήιεπηε θη έγηλε πξώην όλνκα ζην Βνπθνπξέζηη. Όηαλ έλησζε λα ηνλ 

εγθαηαιείπνπλ νη δπλάκεηο ηνπ, απνηξαβήρηεθε ζηε Σηεθαλόπνιε 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 

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 Τξάπεδα ηεο Βηέλλαο. Μάιηζηα, κηα 

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

πάηεξ θακίιηαο ηεο θνηλόηεηάο ηνπο.  
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