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ΟΝΕΙΡΟ ΣΟ ΚΤΜΑ  
(απόςπαςμα)  

Mίαν ἡμέραν, δέν ἠξεύρω πῶς, ἐνῷ ἐμέτρουν καθώς ἐσυνήθιζα τάς αἶγάς μου (ἦσαν 

ὅλαι πενηνταέξ κατ’ ἐκεῖνον τόν χρόνον· ἄλλοτε ἀνεβοκατέβαινεν ὁ ἀριθμός των μεταξύ 

ἑξῆντα καί σαρανταπέντε), ἡ Μοσχούλα, ἡ εὐνοουμένη μου κατσίκα, εἶχε μείνει ὀπίσω, 

καί δέν εὑρέθη εἰς τό μέτρημα. Τάς εὕρισκα ὅλας 55. Ἐάν ἔλειπεν ἄλλη κατσίκα, δέν θά 

παρετήρουν ἀμέσως τήν ταυτότητα, ἀλλά μόνον τήν μονάδα πού ἔλειπεν· ἀλλ’ ἡ ἀπουσία 

τῆς Μοσχούλας ἦτον ἐπαισθητή
1 

. Ἐτρόμαξα. Τάχα ὁ ἀετός μοῦ τήν ἐπῆρε;  

Εἰς τά μέρη ἐκεῖνα, τά κάπως χαμηλότερα, οἱ ἀετοί δέν κατεδέχοντο νά μᾶς 

ἐπισκέπτωνται συχνά. Τό μέγα ὁρμητήριόν των ἦτον ὑψηλά πρός δυσμάς, εἰς τό 

κατάλευκον πετρῶδες βουνόν, τό καλούμενον Ἀετοφωλιά φερωνύμως
2 

. Ἀλλά δέν μοῦ 

ἐφαίνετο ὅλως παράδοξον ἤ ἀνήκουστον πρᾶγμα ὁ ἀετός νά κατῆλθεν ἐκτάκτως, τρωθείς
3 

ἀπό τά κάλλη τῆς Μοσχούλας, τῆς μικρᾶς κατσίκας μου.  

Ἐφώναζα ὡς τρελός:  

− Μοσχούλα! ... ποῦ εἶν’ ἡ Μοσχούλα;  

Οὔτε εἶχα παρατηρήσει τήν παρουσίαν τῆς Μοσχούλας, τῆς ἀνεψιᾶς τοῦ κύρ Μόσχου 

ἐκεῖ σιμά. Αὐτή ἔτυχε νά ἔχῃ ἀνοικτόν τό παράθυρον. Ὁ τοῖχος τοῦ περιβόλου τοῦ 

κτήματος, καί ἡ οἰκία ἡ ἀκουμβῶσα ἐπάνω εἰς αὐτόν, ἀπεῖχον περί τά πεντακόσια βήματα 

ἀπό τήν θέσιν ὅπου εὑρισκόμην ἐγώ μέ τάς αἶγάς μου. Καθώς ἤκουσε τάς φωνάς μου, ἡ 

παιδίσκη ἀνωρθώθη, προέκυψεν εἰς τό παράθυρον καί ἔκραξε:  

− Τί ἔχεις καί φωνάζεις;  

Ἐγώ δέν ἤξευρα τί νά εἴπω· ἐν τοσούτῳ ἀπήντησα:  

− Φωνάζω ἐγώ τήν κατσίκα μου, τή Μοσχούλα!... Μέ 

σένα δέν ἔχω νά κάμω. Καθώς ἤκουσε τήν φωνή μου, 

ἔκλεισε τό παράθυρον κ’ ἔγινεν ἄφαντη.  

Μίαν ἄλλην ἡμέραν μέ εἶδε πάλιν ἀπό τό παράθυρόν της εἰς ἐκείνην τήν ἰδίαν θέσιν. 

Ἤμην πλαγιασμένος εἰς ἕνα ἴσκιον, ἄφηνα τάς αἶγάς μου νά βόσκουν κ’ ἐσφύριζα ἕνα 

ἦχον, ἕν ᾆσμα τοῦ βουνοῦ αἰπολικόν
4 

.  

∆έν ἠξεύρω πῶς τῆς ἦλθε νά μοῦ φωνάξῃ:  

− Ἔτσι ὅλο τραγουδεῖς!... ∆έ σ’ ἄκουσα ποτέ μου νά παίζῃς τό σουραύλι!... Βοσκός καί 

νά μήν ἔχῃ σουραύλι, σάν παράξενο μοῦ φαίνεται! ...  

Εἶχα ἐγώ σουραύλι (ἤτοι φλογέραν), ἀλλά δέν εἶχα ἀρκετόν θράσος ὥστε νά παίζω ἐν 

γνώσει ὅτι θά μέ ἤκουεν αὐτή... Τήν φοράν ταύτην ἐφιλοτιμήθην νά παίξω πρός χάριν της, 

ἀλλά δέν ἠξεύρω πῶς τῆς ἐφάνη ἡ τέχνη μου ἡ αὐλητική. Μόνον ἠξεύρω ὅτι μοῦ ἔστειλε 

δι’ ἀμοιβήν ὀλίγα ξηρά σῦκα, κ’ ἕνα τάσι
5 

γεμᾶτο πετμέζι
6 

.  
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* * *  

Μίαν ἑσπέραν, καθώς εἶχα κατεβάσει τά γίδια μου κάτω εἰς τόν αἰγιαλόν, ἀνάμεσα 

εἰς τούς βράχους, ὅπου ἐσχημάτιζε χιλίους γλαφυρούς
7 

κολπίσκους καί ἀγκαλίτσες τό 

κῦμα, ὅπου ἀλλοῦ ἐκυρτώνοντο οἱ βράχοι εἰς προβλῆτας καί ἀλλοῦ ἐκοιλαίνοντο εἰς 

σπήλαια· καί ἀνάμεσα εἰς τούς τόσους ἐλιγμούς καί δαιδάλους τοῦ νεροῦ, τό ὁποῖον 

εἰσεχώρει μορμυρίζον
8 

, χορεῦον μέ ἀτάκτους φλοίσβους καί ἀφρούς, ὅμοιον μέ το βρέφος 

τό ψελλίζον, πού ἀναπηδᾷ 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»
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εἰς τήν θάλασσαν, ὅπως συχνά ἐσυνήθιζα, εἶδα τήν ἀκρογιαλιάν πού ἦτον 

μεγάλη χαρά καί μαγεία, καί τήν «ἐλιμπίστηκα»
10 

, κ’ ἐλαχτάρησα να 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
11 

, ἄν και δέν ἐπεινοῦσαν πλέον. Τά ἐσφύριξα σιγά διά νά καθίσουν νά 

ἡσυχάσουν καί νά μέ περιμένουν. Μέ ἄκουσαν κ’ ἐκάθισαν ἥσυχα. ‘Επτά ἤ ὀκτώ ἐξ αὐτῶν 

τράγοι ἦσαν κωδωνοφόροι καί θά ἤκουον μακρόθεν τούς κωδωνισμούς των, ἄν τυχόν 

ἐδείκνυον συμπτώματα ἀνησυχίας.  

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 έτεινε πρός βορρᾶν, και 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
12 

πού σύρεται ὀπίσω, ἤ ἦτον ὁ τάπης, πού τοῦ 

ἔστρωνε, καθώς λέγουν, ἡ μάννα του, διά νά καθίσῃ νά δειπνήσῃ.  

1.επαισθητή: έντονα αισθητή, αμέσως αντιληπτή 2.φερωνύμως: «με τ’ όνομα» (στη 

δημοτική) 3.τρωθείς: πληγωμένος, γοητευμένος 4.αιπολικόν: ποιμενικό 5.τάσι: μεταλλικό 

δοχείο, πιάτο 6.πετ(ι)μέζι: σταφιδόμελι 7.γλαφυρούς: κομψούς, χαριτωμένους 

8.μορμυρίζον: μουρμουρίζοντας 9.ν’ «αρμυρίσουν»: να πιουν θάλασσα, να πάρουν αλάτι 

10.«ελιμπίστηκα»: ορέχθηκα, λαχτάρησα  

1. 11. κρίταμα, αρμυρήθρες: φυτά που φύονται σε παραθαλάσσια εδάφη  

2. 12. αλουργίδος: πορφύρας  

 

 

 

ΓΡΩΤΗΣΓΙΣ  

Α1. Σημ ζογθεθνημέκμ ένγμ ημο Παπαδηαμάκηε θονηανπεί ε αθήγεζε ζε πνώημ πνόζςπμ, ε 

ακαπανάζηαζε ηεξ απιήξ δςήξ θαη μ «ζπεδόκ θςκμγναθηθά πηζηόξ δηάιμγμξ». Γηα ημ θαζέκα από 

αοηά ηα γκςνίζμαηα, κα γνάρεηε έκα ακηίζημηπμ πανάδεηγμα από ημ παναπάκς θείμεκμ.  

            Μονάδες 15  
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Β1. Ο Παπαδηαμάκηεξ, ζύμθςκα με ημκ Κονηάθμ Πιεζή, «πνώηα πνώηα είκαη μ ζογγναθέαξ ημο 

ακμηπημύ πώνμο. Τμπμζεηεί ηα δνώμεκα μέζα ζ’ αοηόκ ημκ ακμηπηό πώνμ, ηε θύζε. [...] Ο 

άκζνςπμξ, όζμ μέκεη μέζα ζηε θύζε ..., μέκεη θοζηθόξ, πημ κήπημξ, πημ αζώμξ».  

Γπαιεζεύεηαη αοηή ε άπμρε ζημ απόζπαζμα πμο ζαξ δόζεθε; Να ηεθμενηώζεηε ηεκ απάκηεζή 

ζαξ.  

Μονάδες 20  
 
 
Β2.α) Να εκημπίζεηε μία από ηηξ πενηγναθέξ ηεξ θύζεξ ζημ θείμεκμ ημο Παπαδηαμάκηε θαη κα 

ζπμιηάζεηε ηε ιεηημονγία ηεξ. (Μμκάδεξ 10)  

β) Να βνείηε δύμ ζπήμαηα ιόγμο πμο κα απμδίδμοκ παναζηαηηθά ηεκ μμμνθηά ηεξ θύζεξ θαη κα ηα 

ακαιύζεηε. (Μμκάδεξ 10)  

Μονάδες 20  

Γ1. Να ζπμιηάζεηε ημ παναθάης πςνίμ ζε έκα θείμεκμ 120 -140 ιέλεςκ.  

∆έν ἠξεύρω πῶς τῆς ἦλθε νά μοῦ φωνάξῃ: − Ἔτσι ὅλο τραγουδεῖς!... ∆έ σ’ ἄκουσα 

ποτέ μου νά παίζῃς τό σουραύλι!... Βοσκός καί νά μήν ἔχῃ σουραύλι, σάν 

παράξενο μοῦ φαίνεται! ...  

Εἶχα ἐγώ σουραύλι (ἤτοι φλογέραν), ἀλλά δέν εἶχα ἀρκετόν θράσος ὥστε νά 

παίζω ἐν γνώσει ὅτι θά μέ ἤκουεν αὐτή... Τήν φοράν ταύτην ἐφιλοτιμήθην νά 

παίξω πρός χάριν της, ἀλλά δέν ἠξεύρω πῶς τῆς ἐφάνη ἡ τέχνη μου ἡ αὐλητική. 

Μόνον ἠξεύρω ὅτι μοῦ ἔστειλε δι’ ἀμοιβήν ὀλίγα ξηρά σῦκα, κ’ ἕνα τάσι γεμᾶτο 

πετμέζι.  

 

Μονάδες 25  
∆1. Σηα απμζπάζμαηα ηςκ θεημέκςκ ημο Αι. Παπαδηαμάκηε θαη ημο Δ. Παπακηςκίμο πμο ζαξ 

δίκμκηαη, κα εκημπίζεηε θαη κα ζπμιηάζεηε ηνεηξ (3) μμμηόηεηεξ (μμκάδεξ 12) θαη δύμ (2) 

δηαθμνέξ (μμκάδεξ 8) ςξ πνμξ ημ πενηεπόμεκμ.  

  Μονάδες 20  
 

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΡΑΓΑΚΙ 

 [...] ∆όλα ζμη μ Θεόξ, ηα γίδηα ηεκ άιιε θμνά ηα μάδερε, εθηόξ από έκα. Έκα ηναγάθη, έκα μαύνμ 

ηναγάθη, δεκ μπόνεζε κα ημ βνεη πμοζεκά.  

Όηακ ημ είπε ημο παππμύ, ημκ έπηαζε μεγάιμξ ζομόξ. «Να παξ πίζς», είπε μ παππμύξ, 

«κα μμο βνεηξ ημ ηναγάθη. Ό,ηη έπς θείκμ ημ μηθνό, δεκ έπς όιμ ημ θμπάδη!»  

Ο Λάμπνμξ ηεκ άιιε μένα πνςί πνςί πήγε πίζς θη άνπηζε κ’ ακεβαίκεη πάιη όιμοξ ημοξ 

γθνεμμύξ. Έραλε ζημοξ ζάμκμοξ, ένηλε πέηνεξ πακημύ, ζθύνηλε, θώκαλε «ηζεπ! ηζεπ! ηζεπ!», ηίπμηα. 

Γίπε απειπηζηεί.  

Τε ζηηγμή πμο θίκεζε κα θύγεη, ημ ηναγάθη πνόβαιε από μηα πνάζηκε ημύθα. Ούηε θηκήζεθε μύηε 

βέιαδε· μόκμ ημκ θμίηαλε.  

Ήηακ λεπαζμέκμ μέζα ζημ άγνημ θιανί. Μηα κύπηα έδεζε ζημ πμονκάνη θαη ζηεκ θμομανηά θαη 

λέπαζε θαη θμπάδη θαη βμζθή.  

Ο Λάμπνμξ ημ θοκήγεζε ιίγμ, ημ ηζάθςζε από ημ πίζς πόδη με ηεκ γθιίηζα
1 

ημο, ημ πήνε ζημκ 

ώμμ θαη ημ έθενε πίζς.  

Όηακ ημ είδε μ γενμ-Θακάζεξ, πάνεθε, μ’ όιεξ ηηξ έλη πηιηάδεξ ηα δςκηακά ημο.  

Αθμύ ημ άνπαλε από ηα μηθνά ημο θέναηα θαη ημ έθενε ζηα γόκαηά ημο, θώκαλε ηάπα ζα 
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ζομςμέκμξ:  

«Φένε γνήγμνα ημ μαπαίνη κα ημ ζθάλς». Τμ ηναγάθη βέιαλε: «μέε…μέεεεε…» Καη ημ πκόημ ημο, 

θαζώξ άκμηλε ημ ζηόμα, μμζθμβόιεζε από ημ άγνημ θιανί.  

«Τη είπεξ;» θώκαλε μ γενμ-Θακάζεξ, ζεθώκμκηαξ ημ πένη ζα κα θναημύζε ηάπα μαπαίνη. «Να με 

ζε ζθάλς είπεξ; Όπη, ζα ζε ζθάλς, ηώνα θηόιαξ! Σηηξ μονμοδηέξ μμύ λεπάζηεθεξ, ε; Άγγηπηε θμομανηά 

μμο ’ζειεξ! Αξ είκαη, αξ έπεηξ πάνε ζήμενα. Ξένς γς! Θα ζε ζθάλς ζημ γάμμ ηεξ Αθνόδςξ».  

Έηζη είπε θαη η’ απόιοζε κα πάεη μαδί με η’ άιια.  

Όπη, δε ζα ημ ζθάλεη μύηε ζημ γάμμ ηεξ Αθνόδςξ. Αξ είκαη άηαπημ· λένεη όμςξ κα θοκεγά ηηξ 

εοςδηέξ· λένεη κα βνίζθεη ημ άγγηπημ θιανί.  

Ο γενμ-Θακάζεξ ημ έπεη ζηεκ θανδηά ημο. Μηα μένα θαίκεηαη πςξ ζα ημ θάμεη θεζέμη!
2

 [...]  

Z. Παπακηςκίμο, Τα Ψειά Βμοκά (Κμνοθαίμη Έιιεκεξ πεδμγνάθμη ημο 20
μο 

αηώκα, Γθεμενίδα ημ 

Βήμα βηβιημζήθε) Αζήκα 2012, ζζ. 105-107.  

1. 1. γθιίηζα: ημ ναβδί ημο ηζμπάκμο  

2. 2. θεζέμη ή γθεζέμη: θνηάνη ή ηνάγμξ πμο πνμπμνεύεηαη θαη μδεγεί ημ θμπάδη  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


