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Ήµην τωχόν βοσκόουλον εις τα όρη. ∆εκαοκτώ ετών, και δεν ήξευρα
ακόµη άλφα. Χωρίς να το ηξεύρω, ήµην ευτυχής. Την τελευταίαν φοράν οού
εγεύθην την ευτυχίαν ήτον το θέρος εκείνο του έτους 187... Ήµην ωραίος
έφηβος, κ' έβλεα το ρωίµως στρυφνόν, ηλιοκαές ρόσωον µου να
γυαλίζεται εις τα ρυάκια και τας βρύσεις, κ' εγύµναζα το ευλύγιστον, υψηλόν
ανάστηµα µου ανά τους βράχους και τα βουνά.
Τον χειµώνα ου ήρχισ' ευθύς κατόιν µ' εήρε λησίον του ο γηραιός
άτερ Σισώης, ή Σισώνης, καθώς τον ωνόµαζον οι χωρικοί µας, και µ' έµαθε
γράµµατα. Ήτον ρώην διδάσκαλος, και µέχρι τέλους τον ροσηγόρευον
όλοι εις την κλητικήν “δάσκαλε”. Εις τους χρόνους της Εαναστάσεως ήτον
µοναχός και διάκονος. Είτα ηγάησε µίαν Τουρκοούλαν, καθώς έλεγαν, την
έκλεψεν, αό ένα χαρέµι της Σµύρνης, την εβάτισε και την ενυµφεύθη.
Ευθύς µετά την αοκατάστασιν των ραγµάτων, εί Καοδίστρια
κυβερνήτου, εδίδασκεν εις διάφορα σχολεία ανά την Ελλάδα, και είχεν ου
µικράν φήµην, υό το όνοµα “ο Σωτηράκης ο δάσκαλος”. Αργότερα αφού
εξησφάλισε την οικογένειάν του, ενθυµήθη την αλαιάν υοχρέωσιν του,
εφόρεσε και άλιν τα ράσα, ως αλούς µοναχός την φοράν ταύτην,
κωλυόµενος να ιερατεύη κ' εγκατεβίωσεν εν µετανοία, εις το Κοινόβιον του
Ευαγγελισµού. Εκεί έκλαυσε το αµάρτηµά του, το έχον γενναίαν αγαθοεργίαν
ως εξόχως ελαφρυντικήν ερίστασιν, και λέγουν ότι εσώθη.
Αφού έµαθα τα ρώτα γράµµατα λησίον του γηραιού Σισώη, εστάλην
ως υότροφος της Μονής είς τινα κατ' εαρχίαν ιερατικήν σχολήν, όου
κατετάχθην αµέσως εις την ανωτέραν τάξιν, είτα εις την εν Αθήναις
Ριζάρειον. Τέλος, αρχίσας τας σουδάς µου σχεδόν εικοσαετής, εξήλθα
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τριακοντούτης αό το Πανειστήµιον· εξήλθα δικηγόρος µε δίλωµα
ρολύτου...
Μεγάλην ροκοήν, εννοείται, δεν έκαµα. Σήµερον εξακολουθώ να
εργάζωµαι ως βοηθός ακόµη εις το γραφείον ειφανούς τινος δικηγόρου και
ολιτευτού εν Αθήναις, τον οοίον µισώ, αγνοώ εκ οίας σκοτεινής αφορµής,
αλλά ιθανώς εειδή τον έχω ως ροστάτην και ευεργέτην. Και είµαι
εριωρισµένος και ανειτήδειος, ουδέ δύναµαι να ωφεληθώ αό την θέσιν
την οοίαν κατέχω λησίον του δικηγόρου µου, θέσιν οιονεί αυλικού.
Καθώς ο σκύλος, ο δεµένος µε ολύ σχοινίον εις την αυλήν του αυθέντου
του, δεν ηµορεί να γαυγίζη ούτε να δαγκάση έξω αό την ακτίνα και το
τόξον τα οοία διαγράφει το κοντόν σχοινίον, αροµοίως κ' εγώ δεν δύναµαι
ούτε να είω, ούτε να ράξω τίοτε ερισσότερον αρ όσον µου ειτρέει η
στενή δικαιοδοσία, την οοίαν έχω εις το γραφείον του ροϊσταµένου µου.

Η τελευταία χρονιά ου ήµην ακόµη φυσικός άνθρωος ήτον το θέρος
εκείνο του έτους 187... Ήµην ωραίος έφηβος, καστανόµαλλος βοσκός, κ'
έβοσκα τας αίγας της Μονής του Ευαγγελισµού εις τα όρη τα αραθαλάσσια,
τ' ανερχόµενα αοτόµως δια κρηµνώδους ακτής, ύερθεν του κράτους του
Βορρά και του ελάγους. Όλον το κατάµερον εκείνο, το καλούµενον
Ξάρµενο, αό τα λοία τα οοία κατέλεον ξάρµενα ή ξυλάρµενα,
εξωθούµενα αό τας τρικυµίας, ήτον ιδικόν µου.
Η ετρώδης, αότοµος ακτή µου, η Πλατάνα, ο Μέγας Γιαλός, το Κλήµα,
έβλεε ρος τον Καικίαν, και ήτον αναεταµένη ρος τον Βορράν.
Εφαινόµην κ' εγώ ως να είχα µεγάλην συγγένειαν µε τους δύο τούτους
ανέµους, οι οοίοι ανέµιζαν τα µαλλιά µου, και τα έκαµναν να είναι σγουρά
όως οι θάµνοι κ' αι αγριελαίαι, τας οοίας εκύρτωναν µε το ακούραστον
φύσηµα των, µε το αιώνιον της νοής των φραγγέλιον.
Όλα εκείνα ήσαν ιδικά µου. Οι λόγοι, αι φάραγγες, αι κοιλάδες, όλος ο
αιγιαλός, και τα βουνά. Το χωράφι ήτον του γεωργού µόνον εις τας ηµέρας
ου ήρχετο να οργώση ή να σείρη, κ' έκαµνε τρις το σηµείον του σταυρού, κ'
έλεγεν: “Εις το όνοµα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος,
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σέρνω αυτό το χωράφι, για να φάνε όλ' οι ξένοι κ' οι διαβάτες, και τα
ετεινά τ' ουρανού, και να άρω κ εγώ τον κόο µου!”
Εγώ, χωρίς οτέ να οργώσω ή να σείρω, το εθέριζα εν µέρει. Εµιµούµην
τους εινασµένους µαθητάς του Σωτήρος, κ' έβαλλα εις εφαρµογήν τας
διατάξεις του ∆ευτερονοµίου χωρίς να τας γνωρίζω.
Της τωχής χήρας ήτον η άµελος µόνον εις τας ώρας ου ήρχετο η ίδια
διά να θειαφίση, ν' αργολογήση, να γέµιση ένα καλάθι σταφύλια, ή να
τρύγηση αν έµενε τίοτε διά τρύγηµα. Όλον τον άλλον καιρόν ήτον κτήµα
ιδικόν µου.
Μόνους αντιζήλους εις την νοµήν και την κάρωσιν ταύτην είχα τους
µισθωτούς της δηµαρχίας, τους αγροφύλακας, οι οοιοι εί τη ροφάσει, ότι
εφύλαγαν τα εριβόλια του κόσµου, εννοούσαν να εκλέγουν αυτοί τας
καλυτέρας οώρας. Αυτοί ράγµατι δεν µου ήθελαν το καλόν µου. Ήσαν
τροµεροι ανταγωνισταί δι' εµέ.
Το κυρίως κατάµερόν µου ήτον υψηλότερα, έξω της ακτίνος των
ελαιώνων και αµέλων, εγώ όµως συχνά εατούσα τα σύνορα. Εκεί
αρααίω, ανάµεσα εις δύο φάραγγας και τρεις κορυφάς, λήρεις αγρίων
θάµνων, χόρτου και χαµοκλάδων, έβοσκα τα γίδια του Μοναστηρίου. Ήµην
“αραγυιός”, αντί µισθού έντε δραχµών τον µήνα, τας οοίας ακολούθως
µου ηύξησαν εις εξ. Σιµά εις τον µισθόν τούτον, το Μοναστήρι µου έδιδε και
φασκιές διά τσαρούχια, και άφθονα µαύρα ψωµία ή ίττες, καθώς τα
ωνόµαζαν οι καλόγηροι.
Μόνον διαρκή γείτονα, όταν κατηρχόµην κάτω, εις την άκρην της
εριοχής µου, είχα τον κυρ Μόσχον, ένα µικρόν άρχοντα λίαν ιδιότροον. Ο
κυρ Μόσχος εκατοίκει εις την εξοχήν, εις ένα ωραίον µικρόν ύργον µαζί µε
την ανεψιάν του την Μοσχούλαν, την οοίαν είχεν υιοθετήσει, εειδή ήτον
χηρευµένος και άτεκνος. Την είχε ροσλάβει λησίον του, µονογενή,
ορφανήν εκ κοιλίας µητρός, και την ηγάα ως να ήτο θυγάτηρ του.
Ο κυρ Μόσχος είχεν αοκτήσει εριουσίαν εις ειχειρήσεις και ταξίδια.
Έχων εκτεταµένον κτήµα εις την θέσιν εκείνην, έεισε µερικούς τωχούς
γείτονας να του ωλήσουν τους αγρούς των, ηγόρασεν ούτως οκτώ η δέκα
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συνεχόµενα χωράφια, τα εριετείχισεν όλα οµού, και αετέλεσεν εν µέγα διά
τον τόον µας κτήµα, µε ολλών εκατοντάδων στρεµµάτων έκτασιν. Ο
ερίβολος διά να κτισθή εστοίχισε ολλά, ίσως ερισσότερα ή όσα ήξιζε το
κτήµα· αλλά δεν τον έµελλε δι' αυτά τον κυρ Μόσχον θέλοντα να έχη
χωριστόν οιονεί βασίλειον δι' εαυτόν και διά την ανεψιάν του.
Έκτισεν εις την άκρην υργοειδή υψηλόν οικίσκον, µε δύο ατώµατα,
εκαθάρισε και εριεµάζευσε τους εσκορισµένους κρουνούς του νερού, ήνοιξε
και ηγάδι ρος κατασκευήν µαγγάνου διά το ότισµα. ∆ιήρεσε το κτήµα εις
τέσσαρα µέρη· εις άµελον, ελαιώνα, αγροκήιον µε λήθος οωροφόρων
δένδρων και κήους µε αιµασιάς ή µοστάνια.
Εγκατεστάθη εκεί, κ' έζη διαρκώς εις την εξοχήν, σανίως κατερχόµενος
εις την ολίχνην. Το κτήµα ήτον αρά το χείλος της θαλάσσης, κ' ενώ, ο
εάνω τοίχος έφθανεν ως την κορυφήν του µικρού βουνού, ο κάτω τοίχος, µε
σφοδρόν βορράν νέοντα, σχεδόν εβρέχετο αό το κύµα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Το Όνειρο στο κύµα θεωρείται αό κάοιους µελετητές ηθογραφικό
διήγηµα, λησιάζει όµως και στην ψυχογραφία. Μορείτε να εντοίσετε
ηθογραφικά και ψυχογραφικά στοιχεία στο κείµενο;
2. Πώς λειτουργεί στο κείµενο η εγκιβωτισµένη αφήγηση η οοία αναφέρεται
στον ατέρα Σισώη;
3. Πώς ερµηνεύετε τις οµωνυµίες α) κοριτσιού - κατσίκας και β) κυρ Μόσχου Μοσχούλας;
4. α) Πώς βλέει ο αφηγητής την «αρούσα» κατάστασή του και οια ψυχική
διάθεση του δηµιουργεί η κατάσταση αυτή; Ποια είναι τα βαθύτερα αίτιά της;
β) Γιατί ο αφηγητής αροµοιάζει τον εαυτό του µε «σκύλο δεµένο»;
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Γ. Βιζυηνού: « Το Αµάρτηµα της Μητρός µου»
Ἐξενιζόμην τότε ἐν τῷ περιφανεστέρῳ τῆς Πόλεως οἴκῳ, ἐν ᾧ
ἔσχον ἀφορμὴν νὰ γνωρισθῶ μὲ τὸν Πατριάρχην, Ἰωακεὶμ τὸν δεύτερον.
Ἐνῶ μίαν ἡμέραν συνεβαδίζομεν μόνοι ὑπὸ τὰς ἀμφιλαφεῖς τοῦ κήπου
σκιὰς, τῷ ἐξέθηκα τὴν ἱστορίαν κ' ἐπεκαλέσθην τὴν ἐπικουρίαν του. Τὸ
ὕψιστον αὐτοῦ ἀξίωμα, τὸ ἐξαίρετον κῦρος, μεθ' οὗ περιβάλλεται πᾶσα
θρησκευτική του ρήτρα, ἔμελλεν ἀναμφιβόλως νὰ ἐμπνεύσῃ εἰς τὴν
μητέρα μου τὴν πεποίθησιν τῆς ἀφέσεως τοῦ κρίματός της. Ὁ ἀείμνηστος
ἐκεῖνος γέρων ἐπαινέσας τὸν περὶ τὰ θρησκευτικὰ ζῆλον μου, μοῖ
ὑπεσχέθη τὴν πρόθυμον σύμπραξίν του.Οὕτω λοιπὸν ὁδήγησα μετ'
ὀλίγον τὴν μητέρα μου εἰς τὸ Πατριαρχεῖον διὰ νὰ ἐξομολογηθῇ εἰς τὴν
Παναγιότητά του. Ἡ ἐξομολόγησις διήρκεσε πολλὴν ὥραν καὶ ἐκ τῶν
νευμάτων καὶ ἐκ τῶν ρημάτων τοῦ Πατριάρχου ἐννόησα, ὅτι ἐχρειάσθη
νὰ διαθέσῃ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ἁπλῆς καὶ εὐλήπτου ρητορικῆς του,
ὅπως ἐπιφέρῃ τὸ ποθητὸν ἀποτέλεσμα.Ἡ χαρὰ μου ἦτον ἀπερίγραπτος.
Ἡ μήτηρ μου ἀπεχαιρέτησε τὸν γεραρὸν Ποιμενάρχην μετ' εἰλικρινοῦς
εὐγνωμοσύνης καὶ ἐξῆλθε τῶν Πατριαρχείων τόσον εὐχαριστημένη,
τόσον ἐλαφρά, ὡς ἐὰν ἤρθη ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῆς μία μεγάλη
μυλόπετρα.
Ὅταν ἐφθάσαμεν εἰς τὸ κατάλυμά της, ἐξήγαγεν ἐκ τοῦ κόλπου
της ἕνα σταυρόν, δῶρον τῆς Παναγιότητός του, τὸν ἐφίλησε καὶ ἤρχησε
νὰ τὸν περιεργάζεται, βυθιζομένη ὀλίγον κατ' ὀλίγον εἰς σκέψεις.- Καλὸς
ἄνθρωπος, τῇ εἶπον, αὐτὸς ὁ Πατριάρχης. Ὁρῖστε; Τώρα πιὰ πιστεύω, ὅτι
ἦλθεν ἡ καρδιά σου στὸν τόπο της.Ἡ μήτηρ μου δὲν ἀπεκρίθη.- Δὲν λέγεις
τίποτε, μητέρα; τὴν ἠρώτησα μετά τινος δισταγμοῦ.- Τί νὰ σὲ 'πῶ, παιδί
μου! ἀπήντησε τότε σύννους καθὼς ἦτον, ὁ Πατριάρχης εἶναι σοφὸς καὶ
ἅγιος ἄνθρωπος. Γνωρίζει ὅλαις ταῖς βουλαῖς καὶ τὰ θελήματα τοῦ Θεοῦ,
καὶ συγχωρνᾶ ταῖς ἀμαρτίαις ὅλου τοῦ κόσμου. Μά, τί νὰ σὲ 'πῶ! Εἶναι
καλόγερος. Δεν ἔκαμε παιδιὰ, γιὰ νὰ 'μπορῇ νὰ γνωρίσῃ, τί πρᾶγμα εἶναι
τὸ νὰ σκοτώσῃ κανεὶς τὸ ἴδιο τὸ παιδί του!Οἱ ὀφθαλμοὶ της ἐπληρώθησαν
δακρύων καὶ ἐγὼ ἐσιώπησα.
5. Να σχολιάσετε τις γλωσσικές επιλογές των δύο διηγηματογράφων στα
παραπάνω αποσπάσματα και την αυτοαναφορικότητα, όπου υπάρχει,
στα αποσπάσματα αυτά.
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