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Ὄνειρο στό κῦµα (απόσπασµα)
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«[...] ∆έν ἠξεύρω ἄν ἡ κόρη λουοµένη εἰ̋ τήν θάλασσαν ἤκουσε τήν
φωνήν τῆ̋ γίδα̋ µου. Ἀλλά καί ἄν τήν εἶχεν ἀκούσει, τί τό παράδοξον;
Ποῖο̋ φόβο̋ ἦτον; Τό ν’ ἀκούῃ τι̋ φωνήν ζῴου ἐκεῖ πού κολυµβᾷ, ἀφοῦ δέν
ἀπέχει εἰµή ὀλίγα̋ ὀργυιά̋ ἀπό τήν ξηράν, δέν εἶναι τίποτε ἔκτακτον.
Ἀλλ’ ὅµω̋, ἡ στιγµή ἐκείνη, πού εἶχα πατήσει εἰ̋ τήν κορυφήν τοῦ
βράχου, ἤρκεσεν. Ἡ νεαρά κόρη, εἴτε ἤκουσεν εἴτε ὄχι τήν φωνήν τῆ̋
κατσίκα̋ —µᾶλλον φαίνεται ὅτι τήν ἤκουσε, διότι ἔστρεψε τήν κεφαλήν
πρό̋ τό µέρο̋ τῆ̋ ξηρᾶ̋…— εἶδε τόν µαῦρον ἴσκιον µου, τόν διακαµόν1 µου,
ἐπάνω εἰ̋ τόν βράχον, ἀνάµεσα εἰ̋ τού̋ θάµνου̋, καί ἀφῆκε µισοπνιγµένην
κραυγήν φόβου…
Τότε µέ κατέλαβε τρόµο̋, συγκίνησι̋, λύπη ἀπερίγραπτο̋. Τά γόνατά
µου ἐκάµφθησαν. Ἔξαλλο̋ ἐκ τρόµου, ἠδυνήθην ν’ ἀρθρώσω φωνήν, κ’
ἔκραξα:
—Μή φοβᾶσαι!... δέν εἶναι τίποτε… δέν σοῦ θέλω κακόν!
Καί ἐσκεπτόµην λίαν τεταραγµένο̋ ἄν ἔπρεπε νά ριφθῶ εἰ̋ τήν
θάλασσαν, µᾶλλον, διά νά ἔλθω εἰ̋ βοήθειαν τῆ̋ κόρη̋, ἤ νά τρέξω καί νά
φύγω… Ἤρκει ἡ φωνή µου νά τῆ̋ ἔδιδε µεγαλύτερον θάρρο̋ ἤ ὅσον ἡ
παραµονή µου καί τό τρέξιµόν µου εἰ̋ βοήθειαν.
Συγχρόνω̋ τότε, κατά συγκυρίαν ὄχι παράδοξον, καθότι ὅλοι οἱ
αἰγιαλοί καί αἱ θάλασσαι ἐκεῖναι ἐσυχνάζοντο ἀπό τού̋ ἁλιεῖ̋, µία βάρκα
ἐφάνη νά προβάλλῃ ἀντικρύ, πρό̋ τό ἀνατολικοµεσηµβρινόν µέρο̋, ἀπό τόν
πέρα κάβον, τόν σχηµατίζοντα τό δεξιόν οἱονεί κέρα̋ τοῦ κολπίσκου.
Ἐφάνη πλέουσα ἀργά, ἐρχοµένη πρό̋ τά ἐδῶ, µέ τά̋ κώπα̋· πλήν ἡ
ἐµφάνισί̋ τη̋, ἀντί νά δώσῃ θάρρο̋ εἰ̋ τήν κόρην, ἐπέτεινε τόν τρόµον τη̋.
Ἀφῆκε δευτέραν κραυγήν µεγαλυτέρα̋ ἀγωνία̋. Ἐν ἀκαρεῖ2 τήν εἶδα νά
γίνεται ἄφαντη εἰ̋ τό κῦµα.
∆έν ἔπρεπε τότε νά διστάσω. Ἡ βάρκα ἐκείνη ἀπεῖχεν ὑπέρ τά̋ εἴκοσιν
ὀργυιά̋, ἀπό τό µέρο̋ ὅπου ἠγωνία ἡ κόρη, ἐγώ ἀπεῖχα µόνον πέντε ἤ ἕξ
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ὀργυιά̋. Πάραυτα, ὅπω̋ ἤµην, ἐρρίφθην εἰ̋ τήν θάλασσαν, πηδήσα̋ µέ τήν
κεφαλήν κάτω, ἀπό τό ὕψο̋ τοῦ βράχου.
Τό βύθο̋ τοῦ νεροῦ ἦτον ὑπέρ τά δύο ἀναστήµατα. Ἔφθασα σχεδόν εἰ̋
τόν πυθµένα, ὁ ὁποῖο̋ ἦτο ἀµµόστρωτο̋, ἐλεύθερο̋ βράχων καί πετρῶν, καί
δέν ἦτο φόβο̋ νά κτυπήσω. Πάραυτα ἀνέδυν καί ἀνῆλθον εἰ̋ τόν ἀφρόν τοῦ
κύµατο̋.
Ἀπεῑχον τώρα ὀλιγότερον ἤ πέντε ὀργυιά̋ ἀπό τό µέρο̋ τοῦ πόντου,
ὅπου ἐσχηµατίζοντο δῖναι καί κύκλοι συστρεφόµενοι εἰ̋ τόν ἀφρόν τῆ̋
θαλάσση̋, οἱ ὁποῖοι θά ἦσαν ὡ̋ µνῆµα ὑγρόν καί ἀκαριαῖον διά τήν ἀτυχῆ
παιδίσκην· τά µόνα ἴχνη τά ὁποῖα ἀφήνει ποτέ εἰ̋ τήν θάλασσαν ἀγωνιῶν
ἀνθρώπινον πλάσµα!... Μέ τρία στιβαρά πηδήµατα καί πλευσίµατα, ἐντό̋
ὀλίγων στιγµῶν, ἔφθασα πλησίον τη̋…
Εἶδα τό εὔµορφον σῶµα νά παραδέρνῃ κάτω, πλησιέστερον εἰ̋ τόν
βυθόν τοῦ πόντου ἤ εἰ̋ τόν ἀφρόν τοῦ κύµατο̋, ἐγγύτερον τοῦ θανάτου ἤ
τῆ̋ ζωῆ̋· ἐβυθίσθην, ἥρπασα τήν κόρην εἰ̋ τά̋ ἀγκάλα̋ µου, καί ἀνῆλθον.
Καθώ̋ τήν εἶχα περιβάλει µέ τόν ἀριστερόν βραχίονα, µοῦ ἐφάνη ὅτι
ᾐσθάνθην ἀσθενῆ τήν χλιαράν πνοήν τη̋ εἰ̋ τήν παρειάν µου. Εἶχα φθάσει
ἐγκαίρω̋, δόξα τῷ Θεῷ!... Ἐντούτοι̋ δέν παρεῖχε σηµεῖα ζωῆ̋ ὁλοφάνερα…
Τήν ἐτίναξα µέ σφοδρόν κίνηµα, αὐθορµήτω̋, διά νά δυνηθῇ ν’ ἀναπνεύσῃ,
τήν ἔκαµα νά στηριχθῇ ἐπί τῆ̋ πλάτη̋ µου, καί ἔπλευσα, µέ τήν χεῖρα τήν
δεξιάν καί µέ τού̋ πόδα̋, ἔπλευσα ἰσχυρῶ̋ πρό̋ τήν ξηράν. Αἱ δυνάµει̋ µου
ἐπολλαπλασιάζοντο θαυµασίω̋.
ᾘσθάνθην ὅτι προσεκολλᾶτο τό πλάσµα ἐπάνω µου· ἤθελε τήν ζωήν
τη̋· ὤ! ἄ̋ ἔζη, καί ἄ̋ ἦτον εὐτυχή̋. Κανεί̋ ἰδιοτελή̋ λογισµό̋ δέν ὑπῆρχε τήν
στιγµήν ἐκείνην εἰ̋ τό πνεῦµά µου. Ἡ καρδία µου ἦτο πλήρη̋ αὐτοθυσία̋
καί ἀφιλοκερδεία̋. Ποτέ δέν θά ἐζήτουν ἀµοιβήν!
Ἐπί πόσον ἀκόµη θά τό ἐνθυµοῦµαι ἐκεῖνο τό ἁβρόν, τό ἁπαλόν σῶµα
τῆ̋ ἁγνῆ̋ κόρη̋, τό ὁποῖον ᾐσθάνθην ποτέ ἐπάνω µου ἐπ’ ὀλίγα λεπτά τῆ̋
ἄλλω̋ ἀνωφελοῦ̋ ζωῆ̋ µου! Ἦτον ὄνειρον, πλάνη, γοητεία. Καί ὁπόσον
διέφερεν ἀπό ὅλα̋ τά̋ ἰδιοτελεῖ̋ περιπτύξει̋, ἀπό ὅλα̋ τά̋ λυκοφιλία̋ καί
τού̋ κυνέρωτα̋3 τοῦ κόσµου ἡ ἐκλεκτή, ἡ αἰθέριο̋ ἐκείνη ἐπαφή! ∆έν ἦτο
βάρο̋ ἐκεῖνο, τό φορτίον τό εὐάγκαλον4, ἀλλ’ ἦτο ἀνακούφισι̋ καί
ἀναψυχή. Ποτέ δέν ᾐσθάνθην τόν ἑαυτόν µου ἐλαφρότερον ἤ ἐφ’ ὅσον
ἐβάσταζον τό βάρο̋ ἐκεῖνο… Ἤµην ὁ ἄνθρωπο̋, ὅστι̋ κατώρθωσε νά
συλλάβῃ µέ τά̋ χεῖρά̋ του πρό̋ στιγµήν ἕν ὄνειρον, τό ἴδιον ὄνειρόν του…
***
Ἡ Μοσχούλα ἔζησε, δέν ἀπέθανε. Σπανίω̋ τήν εἶδα ἔκτοτε, καί δέν
ἠξεύρω τί γίνεται τώρα, ὁπότε εἶναι ἁπλῆ θυγάτηρ τῆ̋ Εὔα̋, ὅπω̋ ὅλαι.
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Ἀλλ’ ἐγώ ἐπλήρωσα τά λύτρα διά τήν ζωήν τη̋. Ἡ ταλαίπωρο̋ µικρή
µου κατσίκα, τήν ὁποίαν εἶχα λησµονήσει πρό̋ χάριν τη̋, πράγµατι
«ἐσχοινιάσθη»· περιεπλάκη κακά εἰ̋ τό σχοινίον, µέ τό ὁποῖον τήν εἶχα
δεµένην, καί ἐπνίγη!... Μετρίω̋ ἐλυπήθην, καί τήν ἔκαµα θυσίαν πρό̋ χάριν
τη̋.
Κ’ ἐγώ ἔµαθα γράµµατα, ἐξ εὐνοία̋ καί ἐλέου̋ τῶν καλογήρων, κ’ ἔγινα
δικηγόρο̋… Ἀφοῦ ἐπέρασα ἀπό δύο ἱερατικά̋ σχολά̋, ἦτον ἑπόµενον!
Τάχα ἡ µοναδική ἐκείνη περίστασι̋, ἡ ὀνειρώδη̋ ἐκείνη ἀνάµνησι̋ τῆ̋
λουοµένη̋ κόρη̋, µ’ ἔκαµε νά µή γίνω κληρικό̋; Φεῦ! ἀκριβῶ̋ ἡ ἀνάµνησι̋
ἐκείνη ἔπρεπε νά µέ κάµῃ νά γίνω µοναχό̋.
Ὀρθῶ̋ ἔλεγεν ὁ γηραιό̋ Σισώη̋ ὅτι «ἄν ἤθελαν νά µέ κάµουν
καλόγερον, δέν ἔπρεπε νά µέ στείλουν ἔξω ἀπό τό µοναστήρι…». ∆ιά τήν
σωτηρίαν τῆ̋ ψυχῆ̋ µου ἤρκουν τά ὀλίγα ἐκεῖνα κολλυβογράµµατα, τά
ὁποῖα αὐτό̋ µέ εἶχε διδάξει, καί µάλιστα ἦσαν καί πολλά!...
Καί τώρα, ὅταν ἐνθυµοῦµαι τό κοντόν ἐκεῖνο σχοινίον, ἀπό τό ὁποῖον
ἐσχοινιάσθη κ’ ἐπνίγη ἡ Μοσχούλα, ἡ κατσίκα µου, καί ἀναλογίζοµαι τό
ἄλλο σχοινίον τῆ̋ παραβολῆ̋, µέ τό ὁποῖον εἶναι δεµένο̋ ὁ σκύλο̋ εἰ̋ τήν
αὐλήν τοῦ ἀφέντη του,διαπορῶ µέσα µου ἄν τά δύο δέν εἶχαν µεγάλην
συγγένειαν, καί ἄν δέν ἦσαν ὡ̋ «σχοίνισµα κληρονοµία̋»5 δι’ ἐµέ, ὅπω̋ ἡ
Γραφή λέγει.
Ὤ! ἄ̋ ἤµην ἀκόµη βοσκό̋ εἰ̋ τά ὄρη!...»
(∆ιά τήν ἀντιγραφήν)
Α. ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
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1. Τον ίσκιο, τη σιλουέτα, το περίγραµµα τη̋ φευγαλέα̋ µορφή̋.
2. Ακαριαία, µονοµιά̋.
3. Αγοραίου̋ έρωτε̋.
4. Εύκολα µεταφερόµενο στην αγκαλιά, ευχάριστο στο αγκάλιασµα.
5. Μερίδιο, κλήρο̋.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι ο Παπαδιαµάντη̋ είναι κατεξοχήν
«βιωµατικό̋» συγγραφέα̋. Τεκµηριώστε τη θέση αυτή µε πέντε
βιωµατικού χαρακτήρα αναφορέ̋ στο κείµενο που σα̋ δόθηκε.
Μονάδε̋ 15
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Να επισηµάνετε και να σχολιάσετε τέσσερι̋ αφηγηµατικέ̋ τεχνικέ̋
που χρησιµοποιεί ο συγγραφέα̋ στο συγκεκριµένο απόσπασµα.
Μονάδε̋ 20
3
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«[...] Ἡ βάρκα ἐκείνη ἀπεῖχεν ... εἰ̋ τά̋ ἀγκάλα̋ µου, καί ἀνῆλθον».
Να εξετάσετε τη λειτουργία τη̋ περιγραφή̋ στο συγκεκριµένο χωρίο.
Μονάδε̋ 20

Γ.

«Ὀρθῶ̋ ἔλεγεν ὁ γηραιό̋ Σισώη̋ ὅτι “ἄν ἤθελαν νά µέ κάµουν
καλόγερον, δέν ἔπρεπε νά µέ στείλουν ἔξω ἀπό τό µοναστήρι…”. ∆ιά
τήν σωτηρίαν τῆ̋ ψυχῆ̋ µου ἤρκουν τά ὀλίγα ἐκεῖνα
κολλυβογράµµατα, τά ὁποῖα αὐτό̋ µέ εἶχε διδάξει, καί µάλιστα ἦσαν
καί πολλά!...». Να σχολιάσετε το πιο πάνω χωρίο µε 120-140 λέξει̋.
Μονάδε̋ 25

∆.

Να συγκρίνετε ω̋ προ̋ το περιεχόµενο το απόσπασµα που σα̋ δόθηκε
από το «Όνειρο στο κύµα» µε το παρακάτω ποίηµα του Κλείτου Κύρου,
«Οπτική απάτη»:
Μονάδε̋ 20
1
Κατατρύχονταν από µια µορφή γυναίκα̋
Την έβλεπε στον ύπνο του µ’ υψωµένα
Χέρια να παραληρεί µε θέρµη
Την έβλεπε κάθε πρωί να γνέφει
Στο απέναντι παράθυρο να χαµογελά
Μ’ αστραπέ̋ στα µάτια και στα δόντια
Με̋ στο µισοσκότεινο δωµάτιο
Σύµβολο τη̋ άυλη̋ παντοτινά γυναίκα̋
Έτσι νόµιζε τουλάχιστο δεν είχε διδαχθεί
Του̋ παράγοντε̋ τη̋ οφθαλµαπάτη̋.
Όταν πια κατάλαβε είχε ξηµερώσει
Σα να κύλησε µια ατελείωτη νύχτα
Κι ήταν µόνο̋ πάλι και ξεφύλλιζε
Παλιέ̋ πολύ παλιέ̋ φωτογραφίε̋.
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(Αλέξανδρο̋ Αργυρίου (επιµ.), Η ελληνική ποίηση. Ανθολογία –
Γραµµατολογία, τόµο̋ ΣΤ΄, [Αθήνα:] Εκδόσει̋ Σοκόλη [1985], σ. 288.)
1. Βασανιζόταν, υπέφερε, ταλαιπωρείτο.
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