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Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 

ΟΝΕΙΡΟ ΣΟ ΚΤΜΑ 

Ήμην πτωχόν βοσκόπουλον εις τα όρη. Δεκαοκτώ ετών, και δεν ήξευρα 

ακόμη άλφα. Φωρίς να το ηξεύρω, ήμην ευτυχής. Σην τελευταίαν φοράν οπού 

εγεύθην την ευτυχίαν ήτον το θέρος εκείνο του έτους 187... Ήμην ωραίος 

έφηβος, κ' έβλεπα το πρωίμως στρυφνόν, ηλιοκαές πρόσωπον μου να 

γυαλίζεται εις τα ρυάκια και τας βρύσεις, κ' εγύμναζα το ευλύγιστον, υψηλόν 

ανάστημα μου ανά τους βράχους και τα βουνά. 

Σον χειμώνα που ήρχισ' ευθύς κατόπιν μ' επήρε πλησίον του ο γηραιός πάτερ ισώης, ή ισώνης, καθώς τον 

ωνόμαζον οι χωρικοί μας, και μ' έμαθε γράμματα. Ήτον πρώην διδάσκαλος, και μέχρι τέλους τον 

προσηγόρευον όλοι εις την κλητικήν ‚δάσκαλε‛. Εις τους χρόνους της Επαναστάσεως ήτον μοναχός και 

διάκονος. Είτα ηγάπησε μίαν Σουρκοπούλαν, καθώς έλεγαν, την έκλεψεν, από ένα χαρέμι της μύρνης, την 

εβάπτισε και την ενυμφεύθη. 

Ευθύς μετά την αποκατάστασιν των πραγμάτων, επί Καποδίστρια κυβερνήτου, εδίδασκεν εις διάφορα σχολεία 

ανά την Ελλάδα, και είχεν ου μικράν φήμην, υπό το όνομα ‚ο ωτηράκης ο δάσκαλος‛. Αργότερα αφού 

εξησφάλισε την οικογένειάν του, ενθυμήθη την παλαιάν υποχρέωσιν του, εφόρεσε και πάλιν τα ράσα, ως 

απλούς 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 

περίστασιν, και λέγουν ότι εσώθη. 

Αφού έμαθα τα πρώτα γράμματα πλησίον του γηραιού ισώη, εστάλην ως υπότροφος της Μονής είς τινα κατ' 

επαρχίαν ιερατικήν σχολήν, όπου κατετάχθην αμέσως εις την ανωτέραν τάξιν, είτα εις την εν Αθήναις 

Ριζάρειον. Σέλος, αρχίσας τας σπουδάς μου σχεδόν εικοσαετής, εξήλθα τριακοντούτης από το Πανεπιστήμιον· 

εξήλθα δικηγόρος με δίπλωμα προλύτου... 

Μεγάλην προκοπήν, εννοείται, δεν έκαμα. ήμερον εξακολουθώ να εργάζωμαι ως βοηθός ακόμη εις το 

γραφείον επιφανούς τινος δικηγόρου και πολιτευτού εν Αθήναις, τον οποίον μισώ, αγνοώ εκ ποίας σκοτεινής 

αφορμής, αλλά πιθανώς επειδή τον έχω ως προστάτην και ευεργέτην. Και είμαι περιωρισμένος και 
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ανεπιτήδειος, ουδέ δύναμαι να ωφεληθώ από την θέσιν την οποίαν κατέχω πλησίον του δικηγόρου μου, θέσιν 

οιονεί αυλικού. 

Καθώς ο σκύλος, ο δεμένος με πολύ σχοινίον εις την αυλήν του αυθέντου του, δεν ημπορεί να γαυγίζη ούτε να 

δαγκάση έξω από την ακτίνα και το τόξον τα οποία διαγράφει το κοντόν σχοινίον, παρομοίως κ' εγώ δεν 

δύναμαι ούτε να είπω, ούτε να πράξω τίποτε περισσότερον παρ όσον μου επιτρέπει η στενή δικαιοδοσία, την 

οποίαν έχω εις το γραφείον του προϊσταμένου μου. 

* 

* * 

Η τελευταία χρονιά που ήμην ακόμη φυσικός άνθρωπος ήτον το θέρος εκείνο του έτους 187... 

Ήμην ωραίος έφηβος, καστανόμαλλος βοσκός, κ' έβοσκα τας αίγας της Μονής του 

Ευαγγελισμού εις τα όρη τα παραθαλάσσια, τ' ανερχόμενα αποτόμως δια κρημνώδους ακτής, 

ύπερθεν του κράτους του Βορρά και του πελάγους. Όλον το κατάμερον εκείνο, το καλούμενον 

Ξάρμενο, από τα πλοία τα οποία κατέπλεον ξάρμενα ή ξυλάρμενα, εξωθούμενα από τας 

τρικυμίας, ήτον ιδικόν μου. 

Η πετρώδης, απότομος ακτή μου, η Πλατάνα, ο Μέγας Γιαλός, το Κλήμα, έβλεπε προς τον Καικίαν, και ήτον 

αναπεπταμένη προς τον Βορράν. Εφαινόμην κ' εγώ ως να είχα μεγάλην συγγένειαν με τους δύο τούτους 

ανέμους, οι οποίοι ανέμιζαν τα μαλλιά μου, και τα έκαμναν να είναι σγουρά όπως οι θάμνοι κ' αι αγριελαίαι, 

τας οποίας εκύρτωναν με το ακούραστον φύσημα των, με το αιώνιον της πνοής των φραγγέλιον. 

Όλα εκείνα ήσαν ιδικά μου. Οι λόγοι, αι φάραγγες, αι κοιλάδες, όλος ο αιγιαλός, και τα βουνά. Σο χωράφι ήτον 

του γεωργού μόνον εις τας ημέρας που ήρχετο να οργώση ή να σπείρη, κ' έκαμνε τρις το σημείον του σταυρού, 

κ' έλεγεν: ‚Εις το όνομα του Πατρός και του Τιού και του Αγίου Πνεύματος, σπέρνω αυτό το χωράφι, για να 

φάνε όλ' οι ξένοι κ' οι διαβάτες, και τα πετεινά τ' ουρανού, και να πάρω κ εγώ τον κόπο μου!‛ 

Εγώ, χωρίς ποτέ να οργώσω ή να σπείρω, το εθέριζα εν μέρει. Εμιμούμην τους πεινασμένους μαθητάς του 

ωτήρος, κ' έβαλλα εις εφαρμογήν τας διατάξεις του Δευτερονομίου χωρίς να τας γνωρίζω. 

Σης πτωχής χήρας ήτον η άμπελος μόνον εις τας ώρας που ήρχετο η ίδια διά να θειαφίση, ν' αργολογήση, να 

γέμιση ένα καλάθι σταφύλια, ή να τρύγηση αν έμενε τίποτε διά τρύγημα. Όλον τον άλλον καιρόν ήτον κτήμα 

ιδικόν μου. 

Μόνους αντιζήλους εις την νομήν και την κάρπωσιν ταύτην είχα τους μισθωτούς της δημαρχίας, τους 

αγροφύλακας, οι οποιοι επί τη προφάσει, ότι εφύλαγαν τα περιβόλια του κόσμου, εννοούσαν να εκλέγουν 
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αυτοί τας καλυτέρας οπώρας. Αυτοί πράγματι δεν μου ήθελαν το καλόν μου. Ήσαν τρομεροι ανταγωνισταί δι' 

εμέ. 

Σο κυρίως κατάμερόν μου ήτον υψηλότερα, έξω της ακτίνος των ελαιώνων και αμπέλων, εγώ όμως συχνά 

επατούσα τα σύνορα. Εκεί παραπαίω, ανάμεσα εις δύο φάραγγας και τρεις κορυφάς, πλήρεις αγρίων θάμνων, 

χόρτου και χαμοκλάδων, έβοσκα τα γίδια του Μοναστηρίου. Ήμην ‚παραγυιός‛, αντί μισθού πέντε δραχμών 

τον μήνα, τας οποίας ακολούθως μου ηύξησαν εις εξ. ιμά εις τον μισθόν τούτον, το Μοναστήρι μου έδιδε και 

φασκιές διά τσαρούχια, και άφθονα μαύρα ψωμία ή πίττες, καθώς τα ωνόμαζαν οι καλόγηροι. 

Μόνον διαρκή γείτονα, όταν κατηρχόμην κάτω, εις την άκρην της περιοχής μου, είχα τον κυρ Μόσχον, ένα 

μικρόν άρχοντα λίαν ιδιότροπον. Ο κυρ Μόσχος εκατοίκει εις την εξοχήν, εις ένα ωραίον μικρόν πύργον μαζί 

με την ανεψιάν του την Μοσχούλαν, την οποίαν είχεν υιοθετήσει, επειδή ήτον χηρευμένος και άτεκνος. Σην 

είχε προσλάβει πλησίον του, μονογενή, ορφανήν εκ κοιλίας μητρός, και την ηγάπα ως να ήτο θυγάτηρ του. 

Ο κυρ Μόσχος είχεν αποκτήσει περιουσίαν εις επιχειρήσεις και ταξίδια. Έχων εκτεταμένον κτήμα εις την θέσιν 

εκείνην, έπεισε μερικούς πτωχούς γείτονας να του πωλήσουν τους αγρούς των, ηγόρασεν ούτως οκτώ η δέκα 

συνεχόμενα χωράφια, τα περιετείχισεν όλα ομού, και απετέλεσεν εν μέγα διά τον τόπον μας κτήμα, με 

πολλών εκατοντάδων στρεμμάτων έκτασιν. Ο περίβολος διά να κτισθή εστοίχισε πολλά, ίσως περισσότερα 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 πυργοειδή υψηλόν οικίσκον, με δύο πατώματα, εκαθάρισε και περιεμάζευσε τους 

εσκορπισμένους κρουνούς του νερού, ήνοιξε και πηγάδι προς κατασκευήν μαγγάνου διά το πότισμα. Διήρεσε 

το κτήμα εις τέσσαρα μέρη· εις άμπελον, ελαιώνα, αγροκήπιον με πλήθος οπωροφόρων δένδρων και κήπους 

με αιμασιάς ή μποστάνια. 

Εγκατεστάθη εκεί, κ' έζη διαρκώς εις την εξοχήν, σπανίως κατερχόμενος εις την πολίχνην. Σο κτήμα ήτον 

παρά το χείλος της θαλάσσης, κ' ενώ, ο επάνω τοίχος έφθανεν ως την κορυφήν του μικρού βουνού, ο κάτω 

τοίχος, με σφοδρόν βορράν πνέοντα, σχεδόν εβρέχετο από το κύμα. 

* 

* * 

Ο κυρ Μόσχος είχεν ως συντροφιάν το τσιμπούκι του, το κομβολόγι του, το 

σκαλιστήρι του και την ανεψιάν του την Μοσχούλαν. Η παιδίσκη θα ήτον 

ως δύο έτη νεωτέρα εμού. Μικρή επήδα από βράχον εις βράχον, έτρεχεν 
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από κολπίσκον εις κολπίσκον, κάτω εις τον αιγιαλόν, έβγαζε κοχύλια κ' εκυνηγούσε τα καβούρια. Ήτον 

θερμόαιμος και ανήσυχος ως πτηνόν του αιγιαλού. Ήτον ωραία μελαχροινή, κ' ενθύμιζε την νύμφην του 

Άσματος την ηλιοκαυμένην, την οποίαν οι υιοί της μητρός της είχαν βάλει να φυλάη τ' αμπέλια· ‚Ιδού εί καλή, 

η πλησίον μου, ιδού εί καλή· οφθαλμοί σου περιστεραί...‛. Ο λαιμός της, καθώς έφεγγε και υπέφωσκεν υπό την 

τραχηλιάν της, ήτον απείρως λευκότερος από τον χρώτα του προσώπου της. 

Ήτον ωχρά, ροδίνη, χρυσαυγίζουσα και μου εφαίνετο να ομοιάζη με την μικρήν στέρφαν αίγα, την 

μικρόσωμον και λεπτοφυή, με κατάστιλπνον τρίχωμα, την οποία εγώ είχα ονομάσει Μοσχούλαν. Σο 

παράθυρον του πύργου το δυτικόν ηνοίγετο προς τον λόγγον, ο οποίος ήρχιζε να βαθύνεται πέραν της 

κορυφής του βουνού, οπού ήσαν χαμόκλαδα, ευώδεις θάμνοι, και αργιλλώδης γη τραχειά. Εκεί ήρχιζεν η 

περιοχή μου. Έως εκεί κατηρχόμην συχνά, κ' έβοσκα τας αίγας των καλογήρων, των πνευματικών πατέρων 

μου. 

Μίαν ημέραν, δεν ηξεύρω πώς, ενώ εμέτρουν καθώς εσυνήθιζα τας αίγας μου (ήσαν όλαι πενηνταέξ κατ 

εκείνον τον χρόνον· άλλοτε ανεβοκατέβαινεν ο αριθμός των μεταξύ εξήντα και σαρανταπέντε), η Μοσχούλα, 

η ευνοούμενη μου κατσίκα, είχε μείνει οπίσω, και δεν ευρέθη εις το μέτρημα. Σας εύρισκα όλας 55. Εάν έλειπεν 

άλλη κατσίκα, δεν θα παρετήρουν αμέσως την ταυτότητα, αλλά μόνον την μονάδα πού έλειπεν· αλλ' η 

απουσία της Μοσχούλας ήτον επαισθητή. Ετρόμαξα. Σάχα ο αετός μου την επήρε; 

Εις τα μέρη εκείνα, τα κάπως χαμηλότερα, οι αετοί δεν κατεδέχοντο να μας επισκέπτωνται συχνά. Σο μέγα 

ορμητήριον των ήτον υψηλά προς δυσμάς, εις το κατάλευκον πετρώδες βουνόν, το καλούμενον Αετοφωλιά 

φερωνύμως. Αλλά δεν μου εφαίνετο όλως παράδοξον ή ανήκουστον πράγμα, ο αετός να κατήλθεν εκτάκτως, 

τρωθείς από τα κάλλη της Μοσχούλας, της μικράς κατσίκας μου. 

Εφώναζα ως τρελός: 

— Μοσχούλα!... πού ειν' η Μοσχούλα; 

Ούτε είχα παρατηρήσει την παρουσία της Μοσχούλας, της ανεψιάς του κυρ Μόσχου, εκεί σιμά. Αυτή έτυχε να 

έχη ανοικτόν το παράθυρον. Ο τοίχος του περιβολιού του κτήματος, και η οικία η ακουμβώσα επάνω εις αυτόν, 

απείχον περί τα πεντακόσια βήματα από την θέσιν οπού ευρισκόμην εγώ με τας αίγας μου. Καθώς ήκουσε τας 

φωνάς μου, η παιδίσκη ανωρθώθη, προέκυψεν εις τον παράθυρον και έκραξε: 

— Σί έχεις και φωνάζεις; 

Εγώ δεν ήξευρα τι να είπω· εν τοσούτω απήντησα: 

— Υωνάζω εγώ την κατσίκα μου, τη Μοσχούλα!... Με σένα δεν έχω να κάμω. 

Καθώς ήκουσε την φωνήν μου, έκλεισε το παράθυρον κ' έγινεν άφαντη. 
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Μίαν άλλην ημέραν με είδε πάλιν από το παράθυρον της εις εκείνην την ιδίαν θέσιν. Ήμην πλαγιασμένος εις 

ένα ίσκιον, άφηνα τας αίγας μου να βοσκούν, κ' εσφύριζα ένα ήχον, εν άσμα του βουνού αιπολικόν. 

Δεν ηξεύρω πώς της ήλθε να μου φωνάξη: 

— Έτσι όλο τραγουδείς!;.. Δε σ' άκουσα ποτέ μου να παίζης το σουραύλι!... Βοσκός και να μην έχη σουραύλι, 

σαν παράξενο μου φαίνεται!... 

Είχα εγώ σουραύλι (ήτοι φλογέραν), αλλά δεν είχα αρκετόν θράσος ώστε να παίζω εν γνώσει ότι θα με ήκουεν 

αυτή... Σην φοράν ταύτην εφιλοτιμήθην να παίξω προς χάριν της, αλλά δεν ηξεύρω πως της εφάνη η τέχνη 

μου η αυλητική. Μόνον ήξεύρω ότι μου έστειλε δι' αμοιβήν ολίγα ξηρά σύκα, κ' ένα τάσι γεμάτο πετμέζι. 

* 

* * 

Μίαν εσπέραν, καθώς είχα κατεβάσει τα γίδια μου κάτω εις τον αιγιαλόν, 

ανάμεσα εις τους βράχους, όπου εσχημάτιζε χιλίους γλαφυρούς κολπίσκους 

και αγκαλίτσες το κύμα, όπου αλλού εκυρτώνοντο οι βράχοι εις προβλήτας και 

αλλού εκοιλαίνοντο εις σπήλαια· και ανάμεσα εις τους τόσους ελιγμούς και 

δαιδάλους του νερού, το οποίον εισεχώρει μορμυρίζον, χορεύον με άτακτους 

φλοίσβους και αφρούς, όμοιον με το βρέφος το ψελλίζον, που αναπηδά εις το 

λίκνόν του και λαχταρεί να σηκωθή και να χορεύση εις την χείρα της μητρός που το έψαυσε — καθώς είχα 

κατεβάσει, λέγω, τα γίδια μου διά ν' ‚αρμυρίσουν‛ εις την θάλασσαν, όπως συχνά εσυνήθιζα, είδα την 

ακρογιαλιάν που ήτον μεγάλη χαρά και μαγεία, και την ‚ελιμπίστηκα‛, κ' ελαχτάρησα να πέσω να 

κολυμβήσω. Ήτον τον Αύγουστον μήνα. 

Ανέβασα το κοπάδι μου ολίγον παραπάνω από τον βράχον, ανάμεσα εις δύο κρημνούς και εις ένα μονοπάτι το 

οποίον εχαράσσετο επάνω εις την ράχιν. Δι αυτού είχα κατέλθει, και δι' αυτού έμελλα πάλιν να επιστρέψω εις 

το βουνόν, την νύκτα εις την στάνην μου. Άφησα εκεί τα γίδια μου διά να βοσκήσουν εις τα κρίταμα και τας 

αρμυρήθρας, αν και δεν επεινούσαν πλέον. Σα εσφύριξα σίγα διά να καθίσουν να ησυχάσουν και να με 

περιμένουν. Με άκουσαν κ' εκάθισαν ήσυχα. Επτά ή οκτώ εξ αυτών τράγοι ήσαν κωδωνοφόροι και σα ήκουον 

μακρόθεν τους κωδωνισμούς των, αν τυχόν εδείκνυον συμπτώματα ανησυχίας. 

Εγύρισα οπίσω, κατέβην πάλιν τον κρημνόν, κ έφθασα κάτω εις την θάλασσαν. Σην ώραν εκείνην είχε 

βασιλέψει ο ήλιος, και το φεγγάρι σχεδόν ολόγεμον ήρχισε να λάμπη χαμηλά, ως δύο καλαμιές υψηλότερα 

από τα βουνά της αντικρινής νήσου. Ο βράχος ο δικός μου έτεινε προς βορράν, και πέραν από τον άλλον κάβον 
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προς δυσμάς, αριστερά μου, έβλεπα μίαν πτυχήν από την πορφύραν του ήλιου, που είχε βασιλέψει εκείνην την 

στιγμήν. 

Ήτον η ουρά της λαμπράς αλουργίδος που σύρεται οπίσω, ή ήτον ο τάπης, που του έστρωνε, καθώς λέγουν, η 

μάννα του, διά να καθίση να δειπνήση. 

Δεξιά από τον μέγαν κυρτόν βράχον μου, εσχηματίζετο μικρόν άντρον θαλάσσιον, στρωμένον με άσπρα 

κρυσταλλοειδή κοχύλια και λαμπρά ποικιλόχρωμα χαλίκια, που εφαίνετο πως το είχον ευτρεπίσει και στολίσει 

αι νύμφαι των θαλασσων. Από το άντρον εκείνο ήρχιζεν ένα μονοπάτι, διά του οποίου ανέβαινε τις πλαγίως 

την απότομον ακρογιαλιάν, κ έφθανεν εις την κάτω πόρταν του τοιχογυρίσματος του κυρ Μόσχου, του οποίου 

ο ένας τοίχος έζωνεν εις μήκος εκατοντάδων μέτρων όλον τον αιγιαλόν. 

Επέταξα αμέσως το υποκάμισον μου, την περισκελίδα μου, κ' έπεσα εις την θάλασσαν. Επλύθην, ελούσθην, 

εκολύμβησα επ' ολίγα λεπτά της ώρας. Ησθανόμην γλύκαν, μαγείαν άφατον, εφανταζόμην τον εαυτόν μου 

ως να ήμην έν με το κύμα, ως να μετείχαν της φύσεως αυτού, της υγράς και αλμυράς και δροσώδους. Δεν θα 

μου έκανε ποτέ καρδιά να έβγω από την θάλασσαν, δεν θα εχόρταινα ποτέ το κολύμβημα, αν δεν είχα την 

έννοιαν του κοπαδιού μου. Όσην υπακοήν και αν είχαν προς εμέ τα ερίφια, και αν ήκουον την φωνήν μου διά 

να καθίσουν ήσυχα, ερίφια ήσαν, δυσάγωγα και άπιστα όσον και τα μικρά παιδιά. Εφοβούμην μήπως τινά 

αποσκιρτήσουν και μου φύγουν, και τότε έπρεπε να τρέχω να τα ζητώ την νύκτα εις τους λόγγους και τα 

βουνά οδηγούμενος μόνον από τον ήχον των κωδωνίσκων των τραγών. Όσον αφορά την Μοσχούλαν, διά να 

είμαι βέβαιος, ότι δεν θα μου φύγη πάλιν, καθώς μου είχε φύγει την άλλην φοράν, οπότε ο άγνωστος κλέπτης 

(ω να τον έπιανα) της είχε κλέψει, ο ανόητος, τον επίχρυσον κωδωνίσκον με το κόκκινον περιδέραιον από τον 

λαιμόν, εφρόντισα να την δέσω μ' ένα σχοινάκι εις την ρίζαν ενός θάμνου ολίγον παραπάνω από τον βράχον, 

εις την βάσιν του οποίου είχα αφήσει τα ρούχα μου πριν ριφθώ εις την θάλασσαν. 

Επήδησα ταχέως έξω, εφόρεσα το υποκάμισον μου, την περισκελίδα μου, έκαμα ένα βήμα διά να ανάβω. Άνω 

της κορυφής του βράχου, του οποίου η βάσις εβρέχετο από την θάλασσαν, θα έλυα την Μοσχούλαν, την 

μικρήν αίγα μου, και με διακόσια ή περισσότερα βήματα θα επέστρεφα πλησίον εις το κοπάδι μου. Ο μικρός 

εκείνος ανήφορος, ο ολισθηρός κρημνός ήτο δι' εμέ άθυρμα, όσον ένα σκαλοπάτι μαρμάρινης σκάλας, το 

οποίον φιλοτιμούνται να πηδήσουν εκ των κάτω προς τα άνω αμιλλώμενα τα παιδιά της γειτονιάς. 

Σην στιγμήν εκείνην, ενώ έκαμα το πρώτον βήμα, ακούω σφοδρόν πλατάγισμα εις την θάλασσαν, ως σώματος 

πίπτοντος εις το κύμα. Ο κρότος ήρχετο δεξιόθεν, από το μέρος του άντρου του κογχυλοστρώτου και 

νυμφοστολίστου, όπου ήξευρα, ότι ενίοτε κατήρχετο η Μοσχούλα, η ανεψιά του κυρ Μόσχου, κ' ελούετο εις την 

θάλασσαν. Δεν θα ερριψοκινδύνευα να έλθω τόσον σιμά εις τα σύνορα της, εγώ ο σατυρίσκος του βουνού, να 
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λουσθώ, εάν ήξευρα ότι εσυνήθιζε να λούεται και την νύκτα με το φως της σελήνης. Εγνώριζα ότι το πρωί, άμα 

τη ανατολή του ήλιου, συνήθως ελούετο. 

— Έκαμα δύο-τρία βήματα χωρίς τον ελάχιστον θόρυβον, ανερριχήθην εις τα άνω, έκυψα με άκραν 

προφύλαξιν προς το μέρος του άντρου, καλυπτόμενος όπισθεν ενός σχοίνου και σκεπόμενος από την κορυφήν 

του βράχου, και είδα πράγματι ότι η Μοσχούλα είχε πέσει αρτίως εις το κύμα γυμνή, κ' ελούετο... 

* 

* * 

  

Σην ανεγνώρισα πάραυτα εις το φως της σελήνης το μελιχρόν, το περιαργυρούν 

όλην την άπειρον οθόνην του γαληνιώντος πελάγους, και κάμνον να χορεύουν 

φωσφορίζοντα τα κύματα. Είχε βυθισθή άπαξ καθώς ερρίφθη εις την θάλασσαν, 

είχε βρέξει την κόμην της, από τους βοστρύχους της οποίας ως ποταμός από 

μαργαρίτας έρρεε το νερόν, και είχεν αναδύσει· έβλεπε κατά τύχην προς το μέρος 

όπου ήμην εγώ, κ' εκινείτο εδώ κ' εκεί προσπαίζουσα και πλέουσα. Ήξευρε καλώς 

να κολυμβά. 

Δια να φύγω έπρεπεν εξ άπαντος να πατήσω επί μιαν στιγμήν ορθός εις την κορυφήν του βράχου, είτα να 

κύψω όπισθεν θάμνων, να λύσω την αίγα μου, και να γίνω άφαντος κρατών την πνοήν μου, χωρίς τον 

ελάχιστον κρότον η θρούν. Αλλ' η στιγμή καθ' ην θα διηρχόμην διά της κορυφής του βράχου ήρκει διά να με 

ίδη η Μοσχούλα. Ήτον αδύνατον, καθώς εκείνη έβλεπε προς το μέρος μου, να φύγω αόρατος. 

Σο ανάστημα μου θα διεγράφετο διά μίαν στιγμήν υψηλόν και δεχόμενον δαψιλώς το φως της σελήνης, επάνω 

του βράχου. Εκεί η κόρη θα με έβλεπε, καθώς ήταν εστραμμένη προς τα εδώ. Ψ! πώς θα εξαφνίζετο. θα 

ετρόμαζεν ευλόγως, θα εφώναζεν, είτα θα με κατηγόρει διά σκοπούς αθεμίτους, και τοτε αλλοίμονον εις τον 

μικρόν βοσκόν! 

Η πρώτη ιδέα μου ήτον να βήξω, να της δώσω αμέσως είδησιν, και να κράξω: ‚— Βρέθηκα εδώ, χωρίς να ξέρω... 

Μην τρομάζης!... φεύγω αμέσως, κοπέλα μου!‛ 

Πλην, δεν ηξεύρω πώς, υπήρξα σκαιός και άτολμος. Κανείς δεν με είχε διδάξει μαθήματα κοσμιότητος εις τα 

βουνά μου. υνεστάλην, κατέβην πάλιν κάτω εις την ρίζαν του βράχου κ' επερίμενα. 

‚Αυτή δεν θ' αργήση, έλεγα μέσα μου· τώρα θα κολυμπήση, θα ντυθή και θα φύγη... θα τραβήξη αυτή το 

μονοπάτι της, κ εγώ τον κρημνό μου!...‛ 
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Κ' ενθυμήθην τότε τον ισώην, και τον πνευματικόν του μοναστηρίου, τον παπα-Γρηγόριον, οίτινες πολλάκις 

με είχον συμβουλεύσει να φεύγω, πάντοτε, τον γυναικείον πειρασμόν! 

Εκ της ιδέας του να περιμένω δεν υπήρχεν άλλο μέσον ή προσφυγή, ειμή ν' αποφασίσω να ριφθώ εις την 

θάλασσαν, με τα ρούχα, όπως ήμην, να κολυμβήσω εις τα βαθέα, άπατα νερά, όλον το προς δυσμάς διάστημα, 

το από της ακτής όπου ευρισκόμην, εντεύθεν του μέρους όπου ελούετο η νεάνις, μέχρι του κυρίως όρμου και 

της άμμου, επειδή εις όλον εκείνο το διάστημα, ως ημίσεος μιλίου, η ακρογιαλιά ήτον άβατος, απάτητος, όλη 

βράχος και κρημνός. Μόνον εις το μέρος όπου ήμην εσχηματίζετο το λίκνον εκείνο του θαλασσίου νερού, 

μεταξύ σπηλαίων και βράχων. 

Θ' άφηνα την Μοσχούλαν μου, την αίγα, εις την τύχην της, δεμένη εκεί επάνω, άνωθεν του βράχου, και άμα 

έφθανα εις την άμμον με διάβροχα τα ρούχα μου (διότι ήτο ανάγκη να πλεύσω με τα ρούχα), στάζων άλμην 

και αφρόν, θα εβάδιζα δισχίλια βήματα διά να επιστρέψω από άλλο μονοπάτι πάλιν πλησίον του κοπαδιού 

μου, θα κατέβαινα τον κρημνόν παρακάτω διά να λύσω την Μοσχούλαν την αίγα μου, οπότε η ανεψιά του κυρ 

Μόσχου θα είχε φύγει χωρίς ν' αφήση βεβαίως κανέν ίχνος εις τον αιγιαλόν. Σο σχέδιον τούτο αν το εξετέλουν, 

θα ήτο μέγας κόπος, αληθής άθλος, θα εχρειάζετο δε και μίαν ώραν και πλέον. Ουδέ θα ήμην πλέον βέβαιος 

περί της ασφαλείας του κοπαδιού μου. 

Δεν υπήρχεν άλλη αίρεσις, ειμή να περιμένω. Θα εκράτουν την αναπνοήν μου. Η κόρη εκείνη δεν θα υπώπτευε 

την παρουσίαν μου. Άλλως ήμην εν συνειδήσει αθώος. 

Εντοσούτω όσον αθώος και αν ήμην, η περιέργεια δεν μου έλειπε. Και ανερριχήθην πάλιν σιγά-σιγά προς τα 

επάνω και εις την κορυφήν του βράχου, καλυπτόμενος όπισθεν των θάμνων έκυψα να ίδω την κολυμβώσαν 

νεανίδα. 

Ήτον απόλαυσις, όνειρον, θαύμα. Είχεν απομακρυνθή ως πέντε οργυιάς από το άντρον, και έπλεε, κ' έβλεπε 

τώρα προς ανατολάς, στρέφουσα τα νώτα προς το μέρος μου. Έβλεπα την αμαυράν και όμως χρυσίζουσαν 

αμυδρώς κόμην της, τον τράχηλόν της τον εύγραμμον, τας λεύκας ως γάλα ωμοπλάτας, τους βραχίονας τους 

τορνευτούς, όλα συγχεόμενα, μελιχρά και ονειρώδη εις το φέγγος της σελήνης. Διέβλεπα την οσφύν της την 

ευλύγιστον, τα ισχία της, τας κνήμας, τους πόδας της, μεταξύ σκιάς και φωτός, βαπτιζόμενα εις το κύμα. 

Εμάντευα το στέρνον της, τους κόλπους της, γλαφυρούς, προέχοντας, δεχομένους όλας της αύρας τας ριπάς 

και της θαλάσσης το θείον άρωμα. Ήτο πνοή, ίνδαλμα αφάνταστον, όνειρον επιπλέον εις το κύμα· ήτον 

νηρηίς, σειρήν, πλέουσα, ως πλέει ναυς μαγική, η ναυς των ονείρων... 

Ούτε μου ήλθε τότε η ιδέα ότι, αν επάτουν επάνω εις τον βράχον, όρθιος ή κυρτός, με σκοπόν να φύγω, ήτον 

σχεδόν βέβαιον, ότι η νέα δεν θα μ έβλεπε, και θα ημπορούσα ν' αποχωρήσω εν τάξει. Εκείνη έβλεπε προς 

ανατολάς, εγώ ευρισκόμην προς δυσμάς όπισθεν της. Ούτε η σκιά μου δεν θα την ετάραττεν. Αύτη, επειδή η 
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σελήνη ήτον εις τ' ανατολικά, θα έπιπτε προς το δυτικόν μέρος, όπισθεν του βράχου μου, κ' εντεύθεν του 

άντρου. 

Είχα μείνει χάσκων, εν εκστάσει, και δεν εσκεπτόμην πλέον τα επίγεια. 

* 

* * 

Δεν δύναμαι να είπω αν μου ήλθον πονηροί, και συνάμα παιδικοί ανόητοι λογισμοί, 

εν είδει ευχών κατάραι. ‚Να εκινδύνευεν έξαφνα! να έβαζε μιά φωνή! να έβλεπε 

κανένα ροφόν εις τον πυθμένα, τον οποίον να εκλάβη διά θηρίον, διά σκυλόψαρον, 

και να εφώναζεν βοήθειαν!...‛ 

Είναι αληθές, ότι δεν εχόρταινα να βλέπω το όνειρον, το πλέον εις το κύμα. Αλλά 

την τελευταίαν στιγμήν, αλλοκότως, μου επανήλθε πάλιν η πρώτη ιδέα... Να ριφθώ 

εις τα κύματα, προς το αντίθετον μέρος, εις τα όπισθεν, να κολυμβήσω όλον εκείνο 

το διάστημα έως την άμμον, και να φύγω, να φύγω τον πειρασμόν!... 

Και πάλιν δεν εχόρταινα να βλέπω το όνειρον... Αίφνης εις τας ανάγκας του 

πραγματικού κόσμου μ' επανέφερεν η φωνή της κατσίκας μου. Η μικρή Μοσχούλα ήρχισεν αίφνης να 

βελάζη!... 

Ώ, αυτό δεν το είχα προβλέψει. Ημπορούσα να σιωπώ εγώ, αλλά δυστυχώς δεν ήτον εύκολον να επιβάλω 

σιωπήν εις την αίγα μου. Δεν ήξευρα καλά αν υπήρχον πρόχειροι φιμώσεις διά τα θρέμματα, επειδή δεν είχα 

μάθει ακόμη να κλέπτω ζωντανά πράγματα, καθώς ο άγνωστος εχθρός, ο οποίος της είχε κλέψει τον 

κωδωνίσκον· αλλά δεν της είχε κόψει και την γλώσσαν διά να μη βελάζη. — Με ράμνον πολύκλαδον εις το 

στόμα, ή με σπαρτίον περί το ρύγχος, ή όπως άλλως· αλλά και αν το ήξευρα πού να το συλλογισθώ! 

Έτρεξα τότε παράφορος να σφίγξω το ρύγχος της με την παλάμην, να μη βελάζη... Σην στιγμήν εκείνην 

ελησμόνησα την κόρην την κολυμβώσαν χάριν αυτής ταύτης της κόρης. Δεν εσκέφθην αν ήτον φόβος να με 

ίδη, και ημιωρθώθην κυρτός πάντοτε, κ επάτησα επί του βράχου, διά να προλάβω και φθάσω πλησίον της 

κατσίκας. 

υγχρόνως μ' εκυρίευσε και φόβος από την φιλοστοργίαν την οποίαν έτρεφα προς την πτωχήν αίγα μου. Σο 

σχοινίον με το όποιον την είχα δέσει εις την ρίζαν του θάμνου ήτον πολύ κοντόν. Σάχα μην ‚εσχοινιάσθη‛, μην 

εμπερδεύθη και περιεπλάκη ο τράχηλος της, μην ήτον κίνδυνος να πνίγη το ταλαίπωρον ζώον; 
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* 

* * 

Δεν ηξεύρω αν η κόρη η λουσμένη εις την θάλασσαν ήκουσε την φωνήν της γίδας μου. 

Αλλά και αν την είχε ακούσει, τί το παράδοξον; Ποίος φόβος ήτον; Σο ν' ακούη τις 

φωνήν ζώου εκει που κολυμβά, αφού δεν απέχει ειμή ολίγας οργυιάς από την ξηράν, 

δεν είναι τίποτε έκτακτον. 

Αλλ' όμως, η στιγμή εκείνη, που είχα πατήσει εις την κορυφήν του βράχου, ήρκεσεν. Η 

νεαρά κόρη, είτε ήκουσεν είτε όχι την φωνήν της κατσίκας —μάλλον φαίνεται ότι την ήκουσε, διότι έστρεψε 

την κεφαλήν προς το μέρος της ξηράς...— είδε τον μαύρον ίσκιον μου, τον διακαμόν μου, επάνω εις τον 

βράχον, ανάμεσα εις τους θάμνους, και αφήκε μισοπνιγμένην κραυγήν φόβου... 

Σότε με κατέλαβε τρόμος, συγκίνησις, λύπη απερίγραπτος. Σα γόνατα μου εκάμφθησαν. Έξαλλος εκ τρόμου, 

ηδυνήθην ν' αρθρώσω φωνήν, κ' έκραξα: 

— Μη φοβάσαι!... δεν είναι τίποτε... δεν σου θέλω κακόν! 

Και εσκεπτόμην λίαν τεταραγμένος αν έπρεπε να ριφθώ εις την θάλασσαν, μάλλον, διά να έλθω είς βοήθειαν 

της κόρης, ή να τρέξω και να φύγω... Ήρκει η φωνή μου να της έδιδε μεγαλύτερον θάρρος ή όσον η παραμονή 

μου και το τρέξιμόν μου εις βοήθειαν. 

υγχρόνως τότε, κατά συγκυρίαν όχι παράδοξον, καθότι όλοι οι αιγιαλοί και αι θάλασσαι εκείναι εσυχνάζοντο 

από τους αλιείς, μια βάρκα εφάνη να προβάλλη αντίκρυ, προς το ανατολικομεσημβρινόν μέρος, από τον πέρα 

κάβον, τον σχηματίζοντα το δεξιόν οιονεί κέρας του κολπίσκου. Εφάνη πλέουσα αργά, ερχομένη προς τα εδώ, 

με τας κώπας· πλην η εμφάνισις της, αντί να δώση θάρρος εις την κόρην, επέτεινε τον τρόμον της. 

Αφήκε δεύτερον κραυγήν μεγαλυτέρας αγωνίας. Εν ακαρεί την είδα να βυθίζεται, και να γίνεται άφαντη εις το 

κύμα. 

Δεν έπρεπε τότε να διστάσω. Η βάρκα εκείνη απείχεν υπέρ τας είκοσιν οργυιάς, από το μέρος όπου ηγωνία η 

κόρη, εγώ απείχα μόνον πέντε ή εξ οργυιάς. Πάραυτα, όπως ήμην, ερρίφθην είς την θάλασσαν, πηδήσας με 

την κεφαλήν κάτω, από το ύψος του βράχου. 

Σο βάθος του νερού ήτον υπέρ τα δύο αναστήματα. Έφθασα σχεδόν εις τον πυθμένα, ο οποίος ήτο 

αμμόστρωτος, ελεύθερος βράχων και πετρών, και δεν ήτο φόβος να κτυπήσω. Πάραυτα ανέδυν και ανήλθον 

εις τον αφρόν του κύματος. 
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Απείχον τώρα ολιγώτερον ή πέντε οργυιάς από το μέρος του πόντου, όπου εσχηματίζοντο δίναι και κύκλοι 

συστρεφόμενοι εις τον αφρόν της θαλάσσης, οι οποίοι θα ήσαν ως μνήμα υγρόν και ακαριαίον διά την ατυχή 

παιδίσκην τα μονά ίχνη τα οποία αφήνει ποτέ εις την θάλασσαν αγωνιών ανθρώπινον πλάσμα!... Με τρία 

στιβαρά πηδήματα και πλευσίματα, εντός ολίγων στιγμών, έφθασα πλησίον της... 

Είδα το εύμορφον σώμα να παραδέρνη κάτω, πλησιέστερον εις τον βυθόν του πόντου ή εις τον αφρόν του 

κύματος, εγγύτερον του θανάτου ή της ζωής· εβυθίσθην, ήρπασα την κόρην εις τας αγκάλας μου, και ανήλθον. 

Καθώς την είχα περιβάλει με τον αριστερόν βραχίονα, μου εφάνη ότι ησθάνθην ασθενή την χιλιαράν πνοήν 

της εις την παρειάν μου. Είχα φθάσει εγκαίρως, δόξα τω Θεώ!... Εντούτοις δεν παρείχε σημεία ζωής 

ολοφάνερα... Σην ετίναξα με σφοδρόν κίνημα, αυθορμήτως, διά να δυνηθή ν' αναπνεύση, την έκαμα να 

στηριχθή επί της πλάτης μου, και έπλευσα, με την χείρα την δεξιάν και με τους δύο πόδας, έπλευσα ισχυρώς 

προς την ξηράν. Αι δυνάμεις μου επολλαπλασιάζοντο θαυμασίως. 

Ησθάνθην ότι προσεκολλάτο το πλάσμα επάνω μου· ήθελε την ζωήν της· ω! ας έζη, και ας ήτον ευτυχής. 

Κανείς ιδιοτελής λογισμός δεν υπήρχε την στιγμήν εκείνην εις το πνεύμα μου. Η καρδία μου ήτο πλήρης 

αυτοθυσίας και αφιλοκερδείας. Ποτέ δεν θα εζήτουν αμοιβήν! 

Επί πόσον ακόμη θα το ενθυμούμαι εκείνο το αβρόν, το απαλόν σώμα της αγνής κόρης, το οποίον ησθάνθην 

ποτέ επάνω μου επ' ολίγα λεπτά της άλλως ανωφελούς ζωής μου! Ήτο όνειρον, πλάνη, γοητεία. Και οπόσον 

διέφερεν από όλας τας ιδιοτελείς περιπτύξεις, από όλας τας λυκοφιλίας και τους κυνέρωτας του κόσμου η 

εκλεκτή, η αιθέριος εκείνη επαφή! Δεν ήτο βάρος εκείνο, το φορτίον το ευάγκαλον, αλλ' ήτο ανακούφισις και 

αναψυχή. Ποτέ δεν ησθάνθην τον εαυτόν μου ελαφρότερον ή εφ' όσον εβάσταζον το βάρος εκείνο... Ήμην ο 

άνθρωπος, όστις κατώρθωσε να συλλάβη με τας χείρας του προς στιγμήν εν όνειρον, το ίδιον όνειρον του... 

* 

* * 

Η Μοσχούλα έζησε, δεν απέθανε. πανίως την είδα έκτοτε, και δεν ηξεύρω 

τί γίνεται τώρα, οπότε είναι απλή θυγάτηρ της Εύας, όπως όλαι. 

Αλλ' εγώ επλήρωσα τα λύτρα διά την ζωήν της. Η ταλαίπωρος μικρή μου 

κατσίκα, την οποίαν είχα λησμονήσει προς χάριν της, πράγματι 

‚εσχοινιάσθη‛· περιεπλάκη κακά εις το σχοινίον, με το οποίον την είχα δεμένη, και επνίγη!... Μετρίως 

ελυπήθην, και την έκαμα θυσίαν προς χάριν της. 
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Κ' εγώ έμαθα γράμματα, εξ ευνοίας και ελέους των καλογήρων, κ' έγινα δικηγόρος... Αφού επέρασα από δύο 

ιερατικάς σχολάς, ήτον επόμενον! 

Σάχα η μοναδική εκείνη περίστασις, η ονειρώδης εκείνη ανάμνησις της λουομένης κόρης, μ έκαμε να μη γίνω 

κληρικός; Υευ! ακριβώς η ανάμνησις εκείνη έπρεπε να με κάμη να γίνω μοναχός. 

Ορθώς έλεγεν ο γηραιός ισώης ότι ‚αν ήθελαν να με κάνουν καλόγερον, δεν έπρεπε να με στείλουν έξω από 

το μοναστήρι...‛. Διά την σωτηρίαν της ψυχής μου ήρκουν τα ολίγα εκείνα κολλυβογράμματα, τα όποια αυτός 

με είχε διδάξει, και μάλιστα ήσαν και πολλά!... 

Και τώρα, όταν ενθυμούμαι το κοντόν εκείνο σχοινίον, από το όποιον εσχοινιάσθη κ' επνίγη η Μοσχούλα, η 

κατσίκα μου, και αναλογίζωμαι το άλλο σχοινίον της παραβολής, με το οποιον είναι δεμένος ο σκύλος εις την 

αυλήν του αφέντη του, διαπορώ μέσα μου αν τα δύο δεν είχαν μεγάλην συγγένειαν, και αν δεν ήσαν ως 

‚σχοίνισμα κληρονομίας‛ δι' εμέ, όπως η Γραφή λέγει. 

Ψ ας ήμην ακόμη βοσκός εις τα όρη!..." 

(Διά την αντιγραφήν) 
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Ο ΤΓΓΡΑΥΕΑ  

Ο Παπαδιαμάντης έζησε τη ζωή του ανάμεσα στη κιάθο και στην Αθήνα σε μια εποχή 

που όλα μεταβάλλονταν κι ο παλιός κόσμος με τα ήθη, τα έθιμα και τις αντιλήψεις του 

γκρεμιζόταν σαν χάρτινος πύργος. Είναι η εποχή όπου έχουν αρχίσει να υποχωρούν οι 

φεουδαρχικές δομές της ελληνικής κοινωνίας και ένας νέος κόσμος προβάλλει, ο αστικός, 

με συνέπειες που γίνονται αισθητές σε όλους τους τομείς της της κοινωνικής και 

οικονομικής ζωής. Πολλοί μελετητές του υποστηρίζουν ότι ο Παπαδιαμάντης ήταν 

συντηρητικός στις απόψεις του για τη ζωή και την κοινωνία, γι’ αυτό, όπως λένε, ο 

κόσμος των διηγημάτων του είναι στραμμένος νοσταλγικά στο παρελθόν, παραμένει 

στατικός και αμετάβλητος. Είναι βαθιά θρησκευόμενος, ένας «κοσμο-καλόγερος», απόκοσμος και 

μελαγχολικός, μοναχικός, ταπεινός κι ολιγαρκής· επίσης συντηρητικός κι επιφυλακτικός στους 

αναφομοίωτους νεοτερισμούς της εποχής του. 

 Σα θέματα του σχετίζονται με το θρησκευτικό βίο, τη λαϊκή παράδοση και το νησιώτικο περιβάλλον. Οι 

ήρωες του είναι απλοί άνθρωποι του λαού της υπαίθρου, ταπεινοί και φτωχοί, καρτερικοί και αφελείς. Βάση 

των διηγημάτων του είναι η ηθογραφία1, συνυφασμένη όμως με στοιχεία ψυχογραφικά2, κοινωνικά και 

ρεαλιστικά, ενώ ο λυρισμός του είναι μερικές φορές τόσο έντονος, ώστε πολλές σελίδες μοιάζουν με ποιήματα. 

Η γλώσσα των πεζογραφημάτων του είναι ιδιόμορφη: στους διαλόγους χρησιμοποιείται η ομιλουμένη λαϊκή 

γλώσσα, με ιδιωματισμούς της κιάθου, στην αφήγηση βάση είναι η καθαρεύουσα, στην οποία όμως 

βρίσκονται πολλά στοιχεία της δημοτικής· στις περιγραφές χρησιμοποιείται η καθαρεύουσα καθώς και λέξεις 

της αρχαίας ελληνικής ή και λέξεις της εκκλησιαστικής παράδοσης. 

 

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

                                                
1
 Ηθογραφία: Ρεαλιστική απεικόνιση της ζωής των απλών και ταπεινών ανθρώπων της κιάθου.  

 ών ανθρώπων της νησιώτικης υπαίθρου: γεωργικές εργασίες, έναρξη εργασιών 

με προσευχή (στοιχείο λαϊκής θρησκευτικότητας), κλοπές ζώων από τα κοπάδια.  

 αία 

ελληνική μυθολογία).  

  

  

 

και της μισθωτής εργασίας στην Αθήνα).  

  

 

εντοπίζονται και στο διήγημα του Παπαδιαμάντη, είναι η γαλήνη της νύχτας, η ηρεμία των ζώων, η ρέμβη, το ήπιο και 

ονειροπόλο ύφος του βοσκού, όλα τα στοιχεία που αισθητοποιούν την ευδαιμονία του βοσκού, μέσα από την απόλυτη ταύτιση 

και ένωση με το φυσικό χώρο. Φαρακτηριστικά της ποιμενικής ποίησης: το ερωτικό στοιχείο παραμένει αυστηρά σε επίπεδο 

επιθυμίας και δεν ολοκληρώνεται(πλατωνικός, ιδεώδης έρωτας), η τάση φυγής από την πραγματικότητα, η οποία εδώ 

εκφράζεται μέσω της τεχνικής του ονείρου, η αγνότητα του νεαρού βοσκού, ως απόρροια της φυσικής του ζωής+.  

 
 

2
 Χυχογραφία: Ο Παπαδιαμάντης δεν μένει μόνο στην ηθογραφία. Αναζητά τα βαθύτερα κίνητρα στις πράξεις των ηρώων 

του, ανιχνεύει τους χαρακτήρες, παρουσιάζει γλαφυρά τους πόθους τους, τις αδυναμίες τους , τα συναισθήματά τους.  

 της δράσης: εκτεταμένες ψυχολογικές αναλύσεις, εναλλασσόμενα και αντιφατικά συναισθήματα και 

διλήμματα του ήρωα εσωτερικές αντιφάσεις και συγκρούσεις), στοχαστική διάθεση  
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Ο Παπαδιαμάντης γεννήθηκε στη κιάθο το 1851 και γονείς του ήταν ο ιερέας Αδαμάντιος Εμμανουήλ και η 

Αγγελική (Γκιουλώ) το γένος Μωραϊτίδη. Μεγάλωσε ανάμεσα σε εννιά παιδιά (τα δυο πέθαναν μικρά) με το 

φόβο του Θεού καί εξοικειώθηκε νωρίς με τα εκκλησιαστικά πράγματα, τη θρησκευτική ατμόσφαιρα, τις 

λειτουργίες, τα ξωκκλήσια και την ήσυχη ζωή του νησιώτικου περίγυρου. Όλα αυτά του διαμόρφωσαν μια 

χριστιανοπρεπή ιδιοσυγκρασία, πού τη διατήρησε με πείσμα ως το τέλος της ζωής του. Σα πρώτα γράμματα τα 

έμαθε στο νησί του, εσωτερικός στην Ι. Μονή του Ευαγγελισμού. Υοίτησε (με πολλές διακοπές λόγω 

οικονομικών δυσκολιών) στο Γυμνάσιο στη Φαλκίδα, τον Πειραιά και το τελείωσε στο Βαρβάκειο της Αθήνας. 

Πάντα φτωχός άρχισε από μαθητής να κερδίζει το ψωμί του με παραδόσεις και προγυμνάσεις μαθητών. Σο 

1872 επισκέφτηκε το Άγιο Όρος μαζί με τον φίλο του Νικόλαο Διανέλο, αργότερα μοναχό Νήφωνα, όπου 

παρέμεινε οκτώ μήνες ως δόκιμος μοναχός. Μη θεωρώντας τον εαυτό του άξιο να φέρει το "αγγελικό σχήμα" 

επέστρεψε στην Αθήνα και γράφτηκε στη Υιλοσοφική χολή του Πανεπιστημίου, την οποία, με όλες τις 

προσπάθειες που έκανε, δεν την τελείωσε, γιατί η φτώχεια, η ανέχεια και η επισφαλής υγεία του, του 

στάθηκαν ανυπέρβλητα εμπόδια. Σο ότι δεν πήρε το δίπλωμα του στοίχισε στον πατέρα του, ο οποίος τον 

περίμενε να γυρίσει καθηγητής στο νησί και να βοηθήσει τις τέσσερεις αδελφές του. Οι τρεις από αυτές 

παρέμειναν ανύπαντρες και του παραστάθηκαν με αφοσίωση, σε όλες τις δύσκολες στιγμές του, όπως όταν 

απογοητευμένος από τη ζωή της Αθήνας, αναζητούσε καταφύγιο στη κιάθο. 

Οι οικονομικές του ανάγκες ήταν πολλές και σύντομα αναγκάστηκε επιστρέψει στην Αθήνα. Από τη στιγμή 

που γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο άρχισε να δημοσιογραφεί και να κάνει μεταφράσεις από τα Γαλλικά και 

Αγγλικά, που είχε μάθει σε βάθος και που λίγοι τα γνώριζαν τόσο καλά στην εποχή του. Οι απολαβές του 

όμως ήταν πενιχρές και αναγκαζόταν να ζει σε φτωχικά δωμάτια, όντας πάντα ολιγαρκής και λιτοδίαιτος. 

Η θέση του καλυτέρεψε κάπως, όταν γνωρίστηκε με τον αλησμόνητο και προοδευτικό δημοσιογράφο Βλάση 

Γαβριηλίδη, που ίδρυσε την περίφημη για την εποχή της εφημερίδα "Ακρόπολη". Η ζωή του όμως δεν άλλαξε. 

Αν και η αμοιβή του από την εργασία του στην "Ακρόπολη" ήταν υπέρογκη (έπαιρνε 200 και 250 δραχμές το 

μήνα) και αρκετά από συνεργασίες του σε άλλες εφημερίδες καί περιοδικά, που ήταν περιζήτητες, η 

οικονομική του κατάσταση στάθηκε για πάντα η αδύνατη πλευρά του. Γιατί είναι σπάταλος, κακοδιοίκητος, 

άταχτος. Όταν πάρει το μισθό του, θα πληρώσει τα χρέη του στην ταβέρνα του Κεχριμάνη, (πού έτρωγε είκοσι 

εφτά ολόκληρα χρόνια) θα δώσει το νοίκι, θα στείλει στη κίαθο, θα μοιράσει στους φτωχούς, θα σπαταλήσει 

σαν άρχοντας μ' ανοιχτό χέρι, χωρίς υπολογισμό, χωρίς σκέψη της αυριανής μέρας. Κι έτσι θα μείνει, όπως 

πριν, απένταρος, στενοχωρημένος, χωρίς να μπορέσει να πάρει ένα μαντίλι, ένα πουκάμισο, να κάνει μια 

φορεσιά ρούχα, πού τόσο είχε ανάγκη. Κι αυτή η ιστορία γίνεται πάντα, τα παθήματα δεν του γίνονται 

μαθήματα, να βάλει μια τάξη στη ζωή του. Έμεινε για πάντα άτσαλος, αδέξιος, αψήφιστος, αδιάφορος. Δεν 

είναι άξιος να περιποιηθεί τον εαυτό του, η ανεμελιά του δεν έχει όρια, και συνοδευμένη από κάποια φυσική 

ραθυμία καί νωθρότητα, με μια πλήρη αδιαφορία για τα βιοτικά, τον κρατά σε μια αξιολύπητοι αθλιότητα. 

Άπλυτος, απεριποίητος, σχεδόν κουρελής, δεν νοιάζεται για τίποτα. Ενώ μπορούσε να ζει με αξιοπρέπεια γιατί 

είναι λιτότατος και ασκητικός, σκορπάει τα λεπτά του, και μόνο κάθε πρωτομηνιά έχει χρήματα στην τσέπη 

του, "Κατ' έκείνην την ήμέραν συνέβη να είμαι πλούσιος.." γράφει κάπου. Ενδεικτικό της σχέσης του με τα 

χρήματα είναι το περιστατικό που αναφέρει ο Παύλος Νιρβάνας: όταν ο Παπαδιαμάντης ξεκίνησε τη 

συνεργασία του με την εφημερίδα "Σο Άστυ", ο διευθυντής του προσέφερε μισθό 150 δραχμές. Η απάντηση του 

Παπαδιαμάντη ήταν: "Πολλές είναι εκατόν πενήντα. Με φτάνουνε εκατό." Η βασανισμένη αυτή ζωή, η 

εντατική εργασία, το ξενύχτι και προπάντων το πιοτό που σιγά-σιγά του έγινε πάθος, το τσιγάρο και η 

καθημερινή υπερβολική κούραση του κατάστρεψαν την υγεία καί τον έφεραν πρόωρα στο θάνατο. 

Μα και γενικά στη ζωή του ήταν απλησίαστος. Σου άρεσε η μοναξιά και η απομόνωση. Δεν έπιανε εύκολα 

φιλίες, και ήταν πάντα επιφυλακτικός, κλεισμένος στον εαυτό του. Ελάχιστοι ήταν οι φίλοι του, όπως ο 

Γιάννης Βλαχογιάννης, ο Μιλτιάδης Μαλακάσης και ένας δυο άλλοι. Ακόμα και προς τον Βλάση Γαβριηλίδη, 

που του στάθηκε ως πατέρας, και τον ενθάρρυνε και τον βοηθούσε πάντα, σε κάθε δύσκολη στιγμή του, δεν 

του έδειξε την αγάπη, που ίσως θα έπρεπε. Σου άρεσε να ζει στον κλειστό εσωτερικό του κόσμο και να ζητεί 



Υροντιστήριο Μ.Ε. 

Υιλολογικό & Οικονομικό 

Ιωαννίδης Άρης 

Ντανοπούλου – Ιωαννίδου Όλγα 

  

Α. Παπαδιαμάντης 

«Όνειρο στο κύμα» 

 --  1199  --  

την πνευματική ανακούφιση, ζωγραφίζοντας τις αναμνήσεις του στα ποιήματα του και τον ποιητικότατο πεζό 

του λόγο στα διάφορα διηγήματα του, που τα περισσότερα ξαναζωντανεύουν τους παλιούς θρύλους του 

πανέμορφου νησιού του. Αυτός ο περίεργος και απόκοσμος τρόπος ζωής με την παράλληλη προσήλωσή του 

στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τη λειτουργική της παράδοση τον έκαναν να ομοιάζει με κοσμοκαλόγερο. 

υνήθιζε να ψάλει στον Ι. Ναό Αγίου Ελισαίου ως δεξιός ψάλτης, στον ίδιο ναό έψαλε ως αριστερός ψάλτης ο 

εξάδελφός του Αλέξανδρος Μωραϊτίδης ενώ εφημέριος ήταν ο Άγιος παπα Νικόλας Πλανάς 

Η ζωή του Παπαδιαμάντη μέρα με τη μέρα γινόταν δυσκολότερη. Η φτώχεια, το ποτό και η ασυλόγιστη 

απλοχεριά του έγιναν αιτία να φτάσει σε απελπιστική κατάσταση, παράλληλα με την επιβάρυνση της υγείας 

του. Οι φίλοι του, Μιλτιάδης Μαλακάσης, Επαμεινώνδας Δεληγιώργης, Παύλος Νιρβάνας, Δημήτριος 

Κακλαμάνος, Αριστομένης Προβελέγγιος κ.α, διοργάνωσαν μια γιορτή στον Υιλολογικό ύλλογο 

"Παρνασσός" το 1908, για τα λογοτεχνικά εικοσιπεντάχρονά του και κατάφεραν να συγκεντρώσουν ένα 

χρηματικό ποσό, προκειμένου να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο. Πράγματι, ο Παπαδιαμάντης κατόρθωσε 

να πληρώσει τα χρέη του, να αγοράσει για πρώτη φορά καινούρια ρούχα κι ετοιμάστηκε να επιστρέψει στη 

κιάθο. Μάταια ο Νιρβάνας (γιατρός ο ίδιος) προσπάθησε ώστε να εισαχθεί στο νοσοκομείο. τα τέλη του 

Μαρτίου του 1908 έφυγε για το νησί του, με σκοπό να μην ξαναγυρίσει στην πόλη "της δουλοπαροικίας και των 

πλουτοκρατών...", όπως ο ίδιος έγραψε. 

το νησί του, εξακολούθησε να κάνει τις μεταφράσεις που του έστελνε ο Γιάννης Βλαχογιάννης, για να έχει 

κάποιον πόρο ζωής, μα υστέρα από λίγο τα χέρια του πρήστηκαν και του ήταν δύσκολο να γράφει. Σο 

ημερήσιο πρόγραμμά του περιλάμβανε πολύ πρωινό ξύπνημα, μια βόλτα στην ακρογιαλιά κι ύστερα 

εκκλησία, αποζητώντας τη λύτρωση της θρησκευτικής γαλήνης. Μαζεύοντας τα ιστορικά του νησιού και τα 

παλιά χρονικά, συνέθεσε τα τελευταία του διηγήματα  πιο ώριμα και πιο ολοκληρωμένα. 

Ο Παπαδιαμάντης πέθανε τον Ιανουάριο του 1911, υστέρα από επιδείνωση της υγείας του. Η κηδεία του 

τελέστηκε μέσα στο πένθος όλων των απλών ανθρώπων του νησιού. Με την είδηση του θανάτου του, το 

πένθος έγινε πανελλήνιο. Έγιναν επίσημα μνημόσυνα στην Αθήνα, στην Πόλη, στην Αλεξάνδρεια κι άλλου. 

Ορισμένοι ποιητές έγραψαν εγκωμιαστικά τραγούδια (Μαλακάσης, Πορφύρας κ.α.) και τα φιλολογικά 

περιοδικά της εποχής εξέδωσαν τιμητικά τεύχη, αφιερωμένα στη μνήμη του. Ο εκδοτικός οίκος Υέξη, λίγο 

αργότερα άρχισε την έκδοση των έργων του, που έφτασαν τους έντεκα τόμους. τα 1924, ο Ελευθερουδάκης  

εξέδωσε τα Απαντά του με αρκετά ανέκδοτα διηγήματα. Σο 1925 πραγματοποιήθηκε η γιορτή των 

αποκαλυπτηρίων της προτομής του στη κίαθο, ενώ στίς εφημερίδες Ελεύθερον Βήμα και Πολιτεία 

δημοσιεύτηκαν τα τελευταία άγνωστα διηγήματα του. Σο 1933, επισκέφτηκαν τη κιάθο τετρακόσιοι Γάλλοι 

διανοούμενοι, που μαζί με εκατόν πενήντα Έλληνες λογοτέχνες και άλλους θαυμαστές του, μίλησαν μπροστά 

στην προτομή του για το έργο του. Διηγήματα του Παπαδιαμάντη άρχισαν να εκδίδονται στα γαλλικά καί 

πολλοί Γάλλοι ελληνιστές ασχολήθηκαν πλατύτερα με το έργο του. Σο 1936 ο Γιώργος Κατσίμπαλης ετοίμασε 

την πρώτη βιβλιογραφία του ενώ ξεκίνησε από τους Έλληνες λογοτέχνες η συστηματική κριτική του έργου 

του, άλλοτε θετική και άλλοτε αρνητική. Αν και η βιβλιογραφία γύρω από τη ζωή του είναι τεράστια, τόσο σε 

έκταση όσο και σε ποικιλία, σοβαρά κριτικά άρθρα δεν υπάρχουν ως το 1935, τα οποία να ανταποκρίνονται σε 

μία αντικειμενική μελέτη του έργου του. 

 

ΣΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΣΗ – ΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΜΟΣΙΒΑ 

Μέσα στα περισσότερα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, του συγγραφέα και υμνητή «του ρόδινου νησιού του», 

θρασσομανάν οι ρεματιές, οι χαράδρες, οι αναβασιές, τα υψώματα, με διαφορετική το καθένα βλάστηση, όσο 

και η θαλασσινή του διαμόρφωση, με τ'αμέτρητα λιμανάκια, τους κόρφους και τους κάβους, τους γκρεμούς, τις 

σπηλιές, τα νησάκια, τις αμμουδιές, τ' ακρογιάλια, με διαφορετική το καθένα μορφή, αλλού χαλίκια, αλλού 

χοντρά βότσαλα, αλλού χρυσαφένια δαντελώματα, αλλού αμμουδερά ονειρεμένα ακρογιάλια, όπως οι 

περίφημες κουκουναριές, που τα δέντρα τους περπατούν πάνω στο διάπλατο ασημένιο γιαλό και θαρρείς πως 

είναι έτοιμα να βουτήξουν μέσα στη θάλασσα. Αυτές οι αλησμόνητες παιδικές μνήμες περνοδιαβαίνουν στη 
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σκέψη του Παπαδιαμάντη ασταμάτητα και του κρατούν συντροφιά στην ατελείωτη μοναξιά του. Κι όταν πια ο 

καημός του γίνει στοιχειό και άλλο δε βαστιέται, ο Παπαδιαμάντης τα κάνει διηγήματα, κεντημένα με 

ποιητικό μαγνάδι, ντύνοντας τα με τα θρησκευτικά βιώματα του ή τη ζωή, τα βάσανα, τους καημούς και τις 

μικροχαρές της σκιαθίτικης φτωχολογιάς. Οι ήρωες του είναι ψαράδες, αγρότες, ιερωμένοι, μετανάστες, 

πολυφαμελίτες, εργένηδες, αναξιοπαθούσες χήρες, όμορφες ορφανές ή κακομούτσουνες μάγισσες και λογής-

λογιών αγύρτισσες. 

Και όταν δεν κάνει τέχνη τις παιδικές του αναμνήσεις, τότε παίρνει τα θέματα του από τη ζωή των 

φτωχογειτονιών της Αθήνας, Σο υπόστρωμα, συνήθως, είναι θρησκευτικό. Σο εξωτερικό περιβάλλον 

περιγράφεται με αληθινή λατρεία προς τη φύση. Τπάρχει όμως και μια οξύτατη ψυχολογική περιγραφή, μια 

εύστοχη διείσδυση στα κατάβαθα του ψυχικού κόσμου των ηρώων του, που έκανε τόση εντύπωση και στην 

εποχή του, που πολλοί τον παρομοίωσαν με τον Ντοστογιέφσκι. 

Ολόκληρη η ουσία της πεζογραφίας του περικλείεται μέσα σε μια φράση που ο ίδιος μας άφησε : "Σο έπ έμοι, 

ενόσω ζω, και αναπνέω καί σωφρονώ, δεν θα παύσω να υμνώ μετά λατρείας τον Φριστόν μου, να περιγράφω μετ' 

έρωτος την φύσιν, καί να ζωγραφώ μετά στοργής τα γνήσια ελληνικά ήθη". 

τενότερα ηθογράφος στην αρχή, πλάτυνε με τον καιρό την ηθογραφία του και την τεχνική του, ώστε να 

θεωρείται ότι αυτός εγκαινίασε τη διηγηματογραφία στον τόπο μας. Ο ρακένδυτος μάγος της κιάθου 

διαχύνει στο έργο του μια πλούσια σπατάλη ταλέντου, πού τον καθιερώνει ως πρωθιεράρχη της πεζογραφίας 

μας. Ένα απόθεμα μνήμης τροφοδοτεί αείροα τις εμπνεύσεις του, ένας ποιητικός οίστρος τις διαποτίζει, μια 

μαγεία του λόγου τις μετουσιώνει. Οι ήρωες του απλοί, ταπεινοί, γραφικοί καί βασανισμένοι, γίνονται οι 

πυρήνες των δραματικών συγκρούσεων τους με τη ζωή, γίνονται χαρακτήρες και άνθρωποι. Η καθαρεύουσα 

πού χρησιμοποιεί, σπάνια γίνεται δυσνόητη, γιατί διαπνέεται από τον κραδασμό και τη θέρμη του πλέον 

ευσυγκίνητου ανθρωπισμού. ιγά-σιγά όμως απλοποιούσε τη γλώσσα, βάζοντας περισσότερα λαϊκά στοιχεία, 

και λίγο πριν το θάνατο του έγραψε και διηγήματα στη δημοτική γλώσσα. Σον διακρίνει ποιητικό ύφος και 

γόνιμη φαντασία. κορπάει στις σελίδες του το απόθεμα της θρησκευτικής του κατάνυξης, που τον 

συγκλόνισε από την παιδική του ηλικία. Δεν περιορίζεται στην περιγραφική γοητεία, αλλά εισχωρεί στο δράμα 

της ανθρώπινης ψυχής. τις εικόνες του, πού έχουν την ίδια ζωγραφική γοητεία, είτε αναφέρονται στο 

ηλιοπλημμυρισμένο Αιγαίο είτε στη φτωχογειτονιά της Αθήνας, εμφυσά την πνοή της λυρικής του έξαρσης, 

ενσταλάζει το βυζαντινό ημίφως του μυστικισμού του και αποθέτει την τρυφερότητα της χριστιανικής του 

αγάπης. Εκτός από τα διηγήματα και τις νουβέλες έγραψε και ποιήματα θρησκευτικής έμπνευσης, που 

εξυμνούν τη μητέρα του και την Μητέρα του Κόσμου όλου, την Παναγία. Κι όμως, ο Παπαδιαμάντης που ήταν 

υπερήφανος για το διηγηματικό του έργο, του οποίου γνώριζε την πραγματική αξία, δεν θεώρησε ποτέ του ότι 

ήταν και ποιητής, αν και η ποιητική πνοή αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό και του πεζού του λόγου. Γι' αυτόν 

η ποίηση υπήρξε ένα μυστικό σάλεμα της βασανισμένης του μυστικοπάθειας, χωρίς να ενδιαφέρεται για ρίμες 

και στολίδια κι έτσι πέτυχε μια λιτότητα ελεύθερου στίχου, που αρκετά χρόνια αργότερα έγινε, σχεδόν, μόνιμο 

μοτίβο της νεοελληνικής ποίησης. Αν η πεζογραφία του έχει τη δυνατότητα να αντικειμενοποιεί και τα 

προσωπικά του βιώματα, η ποίηση του αντίθετα, δεν εκφράζει παρά την προσωπική του εξομολόγηση. 

 

.   

 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης -  Γενικά χαρακτηριστικά 
 

 Hθογραφία3: Κυριότερος εκπρόσωπος του ηθογραφικού διηγήματος στην Ελλάδα. Ο Παπαδιαμάντης 

στρέφεται προς την ύπαιθρο με στόχο την περιγραφή και την απεικόνιση των ηθών και των εθίμων του 

                                                
3
 Ειδυλλιακή ηθογραφία : εξιδανικευμένη παρουσίαση της αγροτοποιμενικής ζωής. ημαντικές είναι και οι επιδράσεις 

απ’ τον ρομαντισμό. Πλησιάζει την ηθογραφία στη λυρική πεζογραφία. Φαρακτηρίζεται από πλούτο λυρισμού και από 
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ελληνικού λαού. Η καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων γίνεται πεδίο μελέτης για τον Παπαδιαμάντη. ’ 

ένα κλίμα γενικής αισιοδοξίας για τη διεύρυνση των ελληνικών συνόρων λόγω της καλλιέργειας μιας 

ιδεολογίας αλυτρωτισμού και της ταυτόχρονης αναζήτησης της ελληνικής ταυτότητας, σημείο αναφοράς ήταν 

η ανίχνευση της φύσης του ελληνικού πολιτισμού. Οι συγγραφείς της περιόδου εμμένουν στην καταγραφή των 

ελληνικών ηθών ως λαογράφοι και πολλά απ’ αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούν στα δικά τους πεζογραφήματα.  

Ο Παπαδιαμάντης στρέφει την προσοχή του στο αγροτικό και το νησιωτικό στοιχείο της Ελλάδας, προσεγγίζει 

τον απλό άνθρωπο και προσαρμόζει τη γλώσσα του έτσι, ώστε να γίνεται αντιληπτός, έστω κι αν μιλά σε 

καθαρεύουσα. Μπαίνει στην ουσία της επαρχίας και την παρουσιάζει όπως ακριβώς είναι: αυθεντική, χωρίς 

προσπάθειες εξωραϊσμού. Έντονο είναι το λαογραφικό στοιχείο, που πηγάζει από την αγάπη του 

Παπαδιαμάντη για την ύπαιθρο και τούς ανθρώπους της, την αγάπη του για τη θάλασσα και τους θησαυρούς 

της. Γενικότερα, η ηθογραφία του Παπαδιαμάντη είναι ιδιότυπη, πρωτότυπη και αποκλειστικά δικό του 

δημιούργημα. Όπως παρατηρεί ο Κώστας τεργιόπουλος, «η ηθογραφία, ωστόσο, ανοίγεται προς πολλές 

κατευθύνσεις, ανακατεύοντας τα ηθογραφικά στοιχεία άλλοτε με στοιχεία κοινωνικά, άλλοτε ψυχογραφικά, 

δημιουργώντας ένα θαυμαστό κράμα, όπου οι λυρικές και οι ποιητικές προεκτάσεις εναλλάσσονται με τους 

ρεαλιστικούς τόνους». 

Ηθογραφικό ονομάζεται το διήγημα που απεικονίζει με τρόπο ρεαλιστικό τα ήθη, τα έθιμα, τους 

ανθρώπινους χαρακτήρες και τις καταστάσεις της καθημερινής ζωής της υπαίθρου. Βέβαια, υπάρχουν και 

ηθογραφικά διηγήματα στα οποία παρουσιάζεται μια τάση ωραιοποίησης της πραγματικότητας, όπως και 

ορισμένα που ακολουθούν την τεχνοτροπία του νατουραλισμού4, μιαν ακραία έκφραση του ρεαλισμού, που 

επιμένει στις άσχημες πλευρές της πραγματικότητας. 

“Κειμενοποίηση” του χώρου. την ευρωπαϊκή και νεοελληνική ηθογραφία, πάντοτε τα κείμενα 

τοποθετούνται σε συγκροτημένο επαρχιακό ή αστικό χώρο, που συνδέεται άμεσα με τα πρόσωπα του 

κειμένου. Εδώ, χώροι : κιάθος (ανοιχτός, φυσικός χώρος, όπως τον έπλασε ο Θεός) / Αθήνα 

(κατασκευασμένος, κλειστός χώρος).  

Σα διηγήματα του Παπαδιαμάντη παρουσιάζουν έντονα τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού 

ρομαντισμού. το διήγημα παρουσιάζονται δύο θεματικά μοτίβα που είναι θεμελιώδη στο έργο της 

ευρωπαϊκής ρομαντικής εποχής: ο προέχων ρόλος της φύσης και ο ανέφικτος έρωτας.  

                                                                                                                                                     
συμβολικές προεκτάσεις. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης μαζί με το Γεώργιο Βιζυηνό θεωρούνται οι κατεξοχήν πατέρες 

του διηγήματος, κυρίως του ηθογραφικού. Βάση λοιπόν των διηγημάτων του Παπαδιαμάντη αποτελεί η ηθογραφία, η 

οποία όμως συνδυάζεται με στοιχεία ψυχογραφικά και ρεαλιστικά.  
 
4 Ο παπαδιαμαντικός νατουραλισμός: «Η άντληση του περιεχομένου των διηγημάτων του από την πραγματικότητα, την 

οποία γνώριζε καλά ως αυτόπτης μάρτυρας, η πιστή αναπαράστασή της ύστερα από προσεκτική και εκ του σύνεγγυς 

παρατήρηση, οι υποθέσεις- σκηνές από τη ζωή του χωριού και της υπαίθρου, οι ήρωές του, ‚ένας λαός από δουλευτάδες και 

χασομέρηδες‛ (σύμφωνα με τον Παλαμά) με τα ήθη, τα έθιμα, τις δοξασίες και τη θυμοσοφία τους —υπόστρωμα 

πλούσιολαογραφίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας— όλα αυτά συνέβαλαν ώστε ο Παπαδιαμάντης να χαρακτηριστεί 

αμέσως από τους συγχρόνους του ‚ηθογράφος‛ και να εξακολουθεί και σήμερα να θεωρείται, μαζί με τον Καρκαβίτσα, 

‚κορυφαίος εκπρόσωπος του ηθογραφικού διηγήματος‛. Ήδη όμως από το 1898 ο Παλαμάς επισημαίνει με οξυδέρκεια ότι η 

ηθογραφική δύναμη χρησιμοποιείται από τον Παπαδιαμάντη ‚για ξετύλιγμα κοινωνικών θεμάτων και καυτηρίασμα της 

ανθρώπινης ασχήμιας‛, διακρίνοντας έτσι τον κριτικό ρεαλισμό της παπαδιαμαντικής διηγηματογραφίας από τον ήπιο 

ρεαλισμό της μετά το 1883 ηθογραφίας, με την οποία υπηρετήθηκε τελικά μια ιδεολογία ρομαντική προς ενίσχυση και 

υπογράμμιση της εθιμικής συνέχειας και ταυτότητας. Η προφανής αυτή κριτική ρεαλιστική πλευρά του παπαδιαμαντικού 

έργου τού προσδίδει χαρακτήρα, με τον οποίο υπερβαίνει και την ηθογραφία ως ελληνική εκδοχή του Ρεαλισμού, αλλά και 

τον ίδιο τον Ρεαλισμό, ως ρεύμα, και φτάνει ως τον Νατουραλισμό, τη ριζοσπαστική δηλαδή και ακραία μετεξέλιξη του 

Ρεαλισμού στη σχολή του Ζολά».(Πολίτου-Μαρμαρινού, ό.π., σελ. 136-137) 
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 ς ποιητικές περιγραφές της φύσης, όπου επιβιώνουν πολλά μοτίβα ρομαντικά 

  μαγεία, συγκίνηση, νοσταλγία  

 

την «ουρά της λαμπράς αλουργίδος».  

 βολισμός και η μεταφυσική διάσταση.  

 -πραγματικότητα, φύση -άστυ, ωριμότητα -εφηβεία, ευτυχία - 

δυστυχία, παρελθόν - παρόν).  

 Ο Παπαδιαμάντης δεν έμεινε στην απλή ηθογράφηση, αλλά με βάση την ηθογραφία ανοίγεται σε 

πολλές κατευθύνσεις, αναμειγνύοντας τα ηθογραφικά στοιχεία άλλοτε με κοινωνικά κι άλλοτε με 

ψυχογραφικά, συχνά μάλιστα με έκδηλο λυρισμό. τη βάση του όμως είναι ένας ρεαλιστής ηθογράφος που δεν 

εξωραΐζει, δεν εξιδανικεύει, δεν υπερβάλλει. Αναζητά την ομορφιά σε κάθε εκδήλωση της ζωής και γίνεται 

υμνητής της.  

 

 

 Xριστιανική παράδοση – θρησκευτικότητα : η στενή σχέση του  με την Εκκλησία ( παιδί ιερέα , πήγε στο 

Άγιο Όρος να γίνει καλόγερος , ψάλτης) περνάει στα διηγήματά του , που είναι γεμάτα εκκλησιαστικά χωρία, 

θρησκευτικά θέματα. Η γλώσσα του είναι επηρεασμένη από τη βυζαντινή υμνογραφία ενώ όλο το έργο του 

αποπνέει τη βαθιά και αγνή θρησκευτικότητα των απλών ανθρώπων. Βαθιά θρησκευόμενος5 περνά την 

αγάπη του για το Θεό μέσα στα έργα του. Γράφει προσκολλημένος στο ορθόδοξο τυπικό και συνεπαρμένος 

από ένα διαρκές θρησκευτικό συναίσθημα. Η πίστη του δεν τον οδηγεί στο να γίνει θεωρητικός, δογματικός 

της Ορθόδοξης Πίστης ούτε εκτρέπεται στη θρησκοληψία. Δεν αναζητεί το Θεό στην περιοχή του θαύματος, 

αλλά διαρκώς αναζητεί την ηθική τελειότητα, αφού πιστεύει ότι ο Θεός βρίσκεται μέσα στις καρδιές των 

ανθρώπων και τους καθοδηγεί με τη Θεία Πρόνοια. 

 

                                                
5 Θρησκευτικότητα.→ στοιχείο πειρασμού και αμαρτίας = σύνηθες στο παπαδιαμαντικό έργο. Έτσι, στο περιστατικό 

που βίωσε ο αφηγητής στο ‘‘όνειρο στο κύμα’’, κατά την εφηβική ηλικία, αποδίδονται μεγάλες διαστάσεις. Όταν, στο τέλος, ο 

ώριμος αφηγητής το αξιολογεί, θεωρεί πως ήταν η αιτία που τον απέτρεψε  από το ιερατικό σχήμα και τον ώθησε να επιλέξει 

την κοσμική ζωή, επειδή, εξαιτίας του περιστατικού, αντιλήφθηκε το αδύναμο του χαρακτήρα του. Ο ερωτισμός λειτουργεί 

ανασταλτικά προς την ιεροσύνη, ως επιλογή(αναλογία προς το δάσκαλο του αφηγητή, όταν ήταν νεαρός βοσκός, τον 

πατέρα-ισώη). 

Θρησκευτικότητα :  

 ριστιανική πίστη.  

  

 

του ανθρώπου και διευκολύνει την επικοινωνία του με το Θεό.  

 επιρροές από εκκλησιαστικά κείμενα (Άσμα Ασμάτων για την 

περιγραφή της κόρης, χωρία της Π. Διαθήκης κ.ά.)  

  

  

 (εγκαταβίωσεν, κωλυόμενος να ιερατεύση, φραγγέλιον κ.ά.).  

 Η γλώσσα του είναι επηρεασμένη από τη βυζαντινή υμνογραφία ενώ όλο το έργο του αποπνέει τη βαθιά και αγνή 

θρησκευτικότητα των απλών ανθρώπων.  
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Οι αρχές της οικογένειας του και γενικότερα η χριστιανική του συνείδηση διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον 

οποίο έβλεπε τα πράγματα. Η πρώτη καλλιτεχνική του έκφραση ήταν η αγιογραφία. Ο ίδιος σε ένα 

αυτοβιογραφικό σημείωμα γράφει* «Μικρός εζωγράφιζα Αγίους». Παρότι πέρασε ανεπιτυχώς από το 

μοναστικό σχήμα στο Άγιο Όρος, έμεινε εντούτοις πάντοτε ένας κοσμοκαλόγερος, αποφεύγοντας ό,τι 

απομακρύνεται από τις χριστιανικές ηθικές αξίες. Διάβαζε διαρκώς εκκλησιαστικά βιβλία, βυζαντινή μουσική 

και υμνολόγια. Ο Σέλος Άγρας λέει: «Σι κείμενα αρχαία και τι κείμενα ξένα, τι κείμενα βυζαντινά, 

εκκλησιαστικά συναξάρια, τροπάρια, ψαλμούς δεν ξέρει αυτός ο άνθρωπος». Αυτή η παιδεία του πέρασε και στο 

έργο του, καθώς μέσα στα κείμενα του πάντοτε υπάρχουν θρησκευτικές καταβολές, περισσότερο ή λιγότερο 

άμεσες. Αυτά τα στοιχεία, άλλωστε, έκαναν τους μελετητές να τον χαρακτηρίζουν «τέλειο τύπο του 

Βυζαντινού ανθρώπου», «κοσμοκαλόγερο των ελληνικών γραμμάτων», «Βυζαντινό αγιογράφο». ε ολόκληρο 

το έργο του αναζητά την ηθική τελειότητα, χωρίς όμως να αδιαφορεί για τις ομορφιές της ζωής και τις χαρές 

της. Βλέπει παντού να υπάρχει ο Θεός: στην τελειότητα γύρω και κυρίως στις καρδιές των ανθρώπων. Η 

αμαρτία είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση δεν την επικρίνει, δεν την απορρίπτει. Ξέρει πως σε όλες τις 

ανθρώπινες πράξεις υπάρχουν δύο δίδυμες, αντίπαλες δυνάμεις, του καλού και του κακού, που άλλοτε 

στρέφουν τους ανθρώπους στον ορθό κι άλλοτε στο λανθασμένο δρόμο. 

«... βάση του χριστιανισμού του αποτελούν η βίωση της αμαρτίας και η πάλη με το κακό και τους πειρασμούς της 

ζωής. Γιατί ο χριστιανός αυτός είναι ένας χριστιανός "πειραζόμενος"... Ο ηθικός του κόσμος δοκιμάζεται... από τα 

πάθη του, από τις εισβολές του πονηρού. Γι' αυτό και ο χριστιανισμός του παραμένει, απ' την αρχή ως το τέλος, 

"εμπράγματος" · δε χάνεται στη σφαίρα της θεωρίας και των αφηρημένων αναζητήσεων. Περνάει μέσα απ' τη 

δοκιμασία» . 

 

 

 Γλώσσα 6: η γλώσσα του Π. είναι η καθαρεύουσα, το όργανο της τότε ελληνικής πεζογραφίας. Ση 

χρησιμοποιεί για την ακριβολογία της και για το πλούσιο λεξιλόγιό της. Όμως ο Παπαδιαμάντης δεν 

                                                
6
 ΓΛΨΑ 

Κατά τους μελετητές κινείται σε τρία επίπεδα (τρεις αναβαθμοί, η γλώσσα του αποτελεί κράμα τριών γλωσσικών 

κωδίκων, κατά τους μελετητές). Ο γλωσσικός του κώδικας χαρακτηρίζεται ιδιότυπος.  

     Διάλογοι: Φρησιμοποιείται η δημοτική της εποχής του (ομιλουμένη λαϊκή γλώσσα που χρησιμοποιεί και 

μεταχειρίζεται ο λός και στην οποία μπορεί να εκφράσει τις σκέψεις του, τους ψυχικούς του κραδασμούς) με σκιαθίτικους 

ιδιωματισμούς. Πλεονέκτημα: ζωντάνια, αμεσότητα, παραστατικότητα, προφορικότητα, αληθοφάνεια, η οποία 

σχετίζεται με το ρεαλισμό και το ηθογραφικό στοιχείο. Οι λαϊκοί τύποι μιλούν τη μητρική τους γλώσσα → περισσότερο 

αρμόζον. Η δημοτική του πάλι συνδέεται κατευθείαν με τους συντοπίτες του παρακάμπτοντας τους δημοτικιστές. 

     Αφήγηση: Φρησιμοποιείται καθαρεύουσα με στοιχεία δημοτικής→ δημιουργεί το προσωπικό του ύφος. Ιδιότυπη 

γλώσσα, όπου η καθαρεύουσα παραπέμπει περισσότερο στην Αγία Γραφή και λιγότερο στους «καθαρολόγους» της 

εποχής του. πάνια η καθαρεύουσα γίνεται δυσνόητη, γιατί διαπνέεται από τη ρώμη και τη θέρμη του πλέον 

ευσυγκίνητου ανθρωπισμού, την οποία μάλιστα εμπλουτίζει και με πολλά στοιχεία της δημοτικής τόσο στις λέξεις και τις 

καταλήξεις όσο και στην επιλογή της σύνταξης.  

     Περιγραφές – λυρικές παρεκβάσεις: Γίνεται χρήση  αυστηρής και επιμελημένης καθαρεύουσας, σύμφωνα με τα 

πρότυπα των παλαιότερων πεζογράφων.  

 

Παρατήρηση: 

Ακολουθεί την τεχνική του προφορικού λόγου(φυσικότητα στην αφήγηση), γι’ αυτό και συχνά ο αφηγητής παρεμβαίνει 

και διακόπτει τη ροή της αφήγησης, πραγματοποιεί αναδρομές ή σχολιάζει τα τεκταινόμενα, σα να παρακολουθεί τον 

εαυτό του, καθώς διηγείται το συμβάν της νεότητάς του. Δίνει την εντύπωση ότι απευθύνεται σε κάποιον ακροατή. Με 

αυτό τον τρόπο τονίζει την παρουσία του και κρατά αδιάσπαστο το ενδιαφέρον του αναγνώστη, ο οποίος έχει την 

εντύπωση ότι παρακολουθεί μια ζωντανή αφήγηση από έναν υπαρκτό και παρόντα αφηγητή. Αυτό συνδέεται με την 

πειστικότητά του και την αληθοφάνεια. 
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απομακρύνεται τελείως από τη γλώσσα του λαού του. Οι διάλογοι των απλών ανθρώπων αποτυπώνονται στη 

δημοτική  και μάλιστα στην τοπική διάλεκτο. Ενώ και  στην αφήγηση περνούν λέξεις δανεισμένες από τη 

δημοτική. 

Η γλώσσα στις ιστορίες του Παπαδιαμάντη είναι μια ιδιαίτερη καθαρεύουσα, ένα μωσαϊκό γλωσσικών 

εκφράσεων και τύπων, «δείκτης της πολυσήμαντης τούτης παρουσίας του είναι η γλώσσα του: ένα μωσαϊκό 

από λόγιες εκφράσεις, αρχαϊσμούς, τύπους από συναξάρια, ανακατεμένα όλα με  βαρβαρισμούς και με λέξεις 

της χυδαΐζουσας και υφασμένα πάνω στο τυπικό της καθαρεύουσας.7 Η προσφορά του, εκτός απ' την αξία τη 

λογοτεχνική, έχει γενικότερη σημασία. Είναι το παρόν ενός έθνους, που έχει αρχίσει να ξαναζεί, και φέρνει 

απάνω της όλα τα σημάδια της ιστορικής του περιπέτειας. Γι' αυτό, μένει πάνω απ' όλα ελληνικός, 

αμετάφραστος, αποκλειστικά δικός μας». 

Ο Λίνος Πολίτης γράφει για τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Παπαδιαμάντης: «τη γλώσσα ο Παπαδιαμάντης 

δεν έκανε το αποφασιστικό βήμα από την καθαρεύουσα προς τη δημοτική, όπως πολλοί άλλοι της γενιάς του. Η 

καθαρεύουσα του όμως είναι εντελώς προσωπική και ιδιότυπη* ακόμα και ανόμοια. Όσα συνήθως λέγονται, πως η 

γλώσσα του Παπαδιαμάντη είναι επηρεασμένη από τη γλώσσα της Εκκλησίας, είναι ανεύθυνα και ατεκμηρίωτα. 

Θα έλεγα πως υπάρχουν στη γλώσσα του τρεις αναβαθμοί: ατούς διάλογους του χρησιμοποιεί, σχεδόν 

φωτογραφικά αποτυπωμένη, την ομιλούμενη λαϊκή γλώσσα, πολλές φορές και με τους σκιαθίτικους 

ιδιωματισμούς υπάρχει μια άλλη γλώσσα για την αφήγηση, με βάση βέβαια την καθαρεύουσα, άλλα με πρόσμειξη 

πολλών στοιχείων της δημοτικής, και αυτό αποτελεί ίσως το πιο προσωπικό του ύφος και τέλος μια προσεγμένη 

και αυστηρή καθαρεύουσα, η παραδομένη από την παλαιότερη γενιά γλώσσα της πεζογραφίας, που ο 

Παπαδιαμάντης την επιφυλάσσει στις περιγραφές καθώς και στις λυρικές του παρεκβάσεις». 

 

«Η γλώσσα του Παπαδιαμάντη είναι, κατά τον Άγρα, ‚η τελευταία άνθηση της καθαρεύουσας στα ελληνικά 

γράμματα‛. Θησαυρισμένη από ‚απανωτά στρώματα παιδείας‛ (κατά τον Ελύτη) —τον Όμηρο και τους αρχαίους 

συγγραφείς, τα Ιερά Γράμματα, τους Πατέρες και τους υμνογράφους της Εκκλησίας, το δημοτικό τραγούδι— και 

δοκιμασμένη στη μετάφραση Ευρωπαίων κλασικών, του δίνει τη δυνατότητα να ακριβολογεί και να κυριολεκτεί, 

γιατί πολύ απεχθανόταν ‚χυδαίαν ακυριολεξίαν γυναίων τινών του αθηναϊκού όχλου‛. Ο λεξιλογικός του 

πλούτος του επιτρέπει να επιλέγει κάθε φορά την καταλληλότερη λέξη. *...+ Σην ακριβολογία του επίσης 

εξυπηρετεί, και μαζί μ’ αυτήν και την αληθοφάνεια και την πειστικότητα των ιστοριών του, και η βαθιά γνώση του 

φυσικού λαϊκού προφορικού λόγου, όπως φανερώνεται στην αποτύπωση των διαλόγων, τη σχεδόν φωνογραφική, 

με τον επιτονισμό, τις παύσεις και τους δισταγμούς τους *...+, στην υιοθέτηση της ‚οικείας φράσης‛ των αφηγητών 

*...+, στη χρήση σκιαθίτικων ιδιωματισμών *...+, στη φυσική, τέλος, ενσωμάτωση της ιδιολέκτου της εργασίας». 

(Πολίτου-Μαρμαρινού Ελ., 1997, «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης», Η παλαιότερη πεζογραφία μας. Από τις αρχές 

ως τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο, Αθήνα: οκόλης, τόμος Σ΄, σελ. 135-136) 

 

κιάθος. Σο υλικό των διηγημάτων του το παίρνει από τη ζωή του στο αγαπημένο του νησί. Σα παραμύθια, τις 

ιστορίες που άκουσε από τους μεγαλύτερους, τα  δικά του βιώματα, αυτά νοσταλγεί και αυτά μεταπλάθει σε 

αφηγηματικό υλικό. 

 

Υυσιολατρία. Φαρακτηριστικές είναι οι εικόνες φυσικού κάλλους, οι λυρικές περιγραφές φυσικών τοπίων, η 

αίσθηση της ελευθερίας και της ευδαιμονίας που χαρίζει η ελληνική φύση. Γενικά, η αγάπη για τη φύση και η 

                                                                                                                                                     
 

7
 Ο Παπαδιαμάντης εναλλάσσει τα δύο αυτά γλωσσικά ιδιώματα με ένα τρόπο ποιητικό, ώστε το ένα να αναδεικνύει το 

άλλο αντί να το υπονομεύει. Τπερβαίνει έτσι το γνωστό μοτίβο της εποχής, την αντιπαλότητα δημοτικισμού και 

καθαρεύουσας. 
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λατρεία για τη φυσική ισορροπία διαπνέουν το έργο του Παπαδιαμάντη. Η λεπτολογία του στις περιγραφές 

και η ειδυλλιακή αναπαράσταση όλων των λεπτομερειών του φυσικού τοπίου της ιδιαίτερης πατρίδας του, της 

κιάθου, φανερώνουν την έντονη αγάπη που ένιωθε γι’ αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο και μια ρομαντική νοσταλγία 

για όλες τις φυσικές ομορφιές του νησιώτικου τοπίου κατά τα χρόνια της παραμονής του, του «εγκλεισμού» 

του στη σκληρή ατμόσφαιρα της Αθήνας, μακριά από τον επίγειο παράδεισο των παιδικών του χρόνων. Η 

αγάπη του αυτή για τη φύση μετουσιώνεται στο έργο του σε ποιητική ατμόσφαιρα και διάθεση λυρική. Είναι 

γι’ αυτόν ο φυσικός χώρος όπου ο άνθρωπος ζει κι αναπτύσσεται με αθωότητα και βιώνει την πραγματική 

αξία της ζωής. Βρίσκεται σε διαρκή διάλογο μαζί της κι επικοινωνεί με το Θεό. Η απομάκρυνσή του από αυτήν 

συνεπάγεται αλλοτρίωση και φθορά, απομάκρυνση από το Θεό και το περιβάλλον που Εκείνος έπλασε για τον 

άνθρωπο. Γι’ αυτό ο Παπαδιαμάντης στα έργα του νοσταλγεί το «κατά φύσιν», το αρχαίο κάλλος και την 

παρθενικότητα, την επικοινωνία με τον πλάστη και το δημιουργό του. Ψς αξία αναλλοίωτη, η φύση αποτελεί 

τον καθρέπτη της ψυχής του ή η ψυχή του γίνεται το ανάλογο της φύσης, που υπάρχει γύρω του, εξωτερικά. Κι 

επειδή η φύση είναι το μόνο στοιχείο που δεν μεταβάλλεται από τον πειρασμό, εκείνος ξαναγυρίζει σ’ αυτή, 

σαν να αναζητά να αποκαταστήσει ό,τι έχει αλλοιωθεί μέσα του. Έτσι πια η φύση συμβολοποιείται, γίνεται 

ύλη και μυστήριο μαζί, συγκερασμός και συμφιλίωση του χριστιανικού με το παγανιστικό.   Αναφέρεται 

μάλιστα από τις μελετητές του παπαδιαμαντικού έργου το διήγημα Τπό την βασιλικήν δρυν ως το πρώτο 

οικολογικό διήγημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, το οποίο θίγει για πρώτη φορά το πρόβλημα της  

καταστροφής του περιβάλλοντος. Πέρα, λοιπόν, από τη γνωστή αγάπη του Παπαδιαμάντη για την Εκκλησία 

και τη χριστιανοπρεπή του ιδεολογία, υπάρχει και μια δεύτερη σύνδεση ανθρώπου και Θεού, με σημείο 

αναφοράς αυτή τη φορά το φυσικό περιβάλλον. Ο «κοσμοκαλόγερος» των ελληνικών γραμμάτων βλέπει τη 

φύση και τον άνθρωπο στα πλαίσια του χριστιανικού ανθρωπισμού του και πιστεύει ότι αποτελούν 

«κτίσματα» του Θεού που βρίσκονται σε απόλυτη εξάρτηση το ένα από το άλλο. Έτσι, για το συγγραφέα, η 

σχέση με τη φύση δε γίνεται μόνο αισθητική αλλά και ηθική, η νοσταλγία του δεν απορρέει μόνο από την 

αγάπη για το περιβάλλον αλλά και ως μια προσπάθεια ερμηνείας των μυστικών της φύσης που αποτελεί με τη 

σειρά της και μια απόπειρα αποκωδικοποίησης των θεϊκών προθέσεων. Η φύση, εξάλλου, επαναφέρει τον 

άνθρωπο στην παλιά του αθωότητα και είναι εκείνη που φέρνει σε επαφή τα δημιουργήματα με το δημιουργό 

τους.  

 

Η έλλειψη φανερής κι έντονης δράσης: Η σύνθεση των διηγημάτων του Παπαδιαμάντη είναι αρκετά απλή, 

ενώ η δράση δεν είναι έντονη, καθώς  ο μύθος είναι ασήμαντος ή ανύπαρκτος, αφού το ενδιαφέρον του 

λογοτέχνη εστιάζεται στην προβολή μιας άλλης παράλληλης δράσης, της «εσωτερικής», όπως αυτή γίνεται 

φανερή με τη διαγραφή των χαρακτήρων και του ψυχισμού των ηρώων του. Επιπλέον, τα πρόσωπα που 

πρωταγωνιστούν είναι ελάχιστα αλλά και οι εκτεταμένες περιγραφές του βοηθούν στη διαγραφή ενός 

σκηνικού που αναστέλλει την ένταση της δράσης.     

 

 Χυχογραφία. Ο Π. δεν μένει μόνο στην ηθογραφία. Αναζητά τα βαθύτερα κίνητρα στις πράξεις των ηρώων 

του, ανιχνεύει τους χαρακτήρες , παρουσιάζει γλαφυρά τους πόθους του, τις αδυναμίες τους , τα 

συναισθήματα τους. 

Ο Παπαδιαμάντης δεν φωτογραφίζει τους χαρακτήρες των έργων του, προσπαθεί να μπει στην ψυχή τους, 

«δεν ζωγραφίζει απλώς, αλλά δημιουργεί ανθρώπους, κοινωνίες, χώρους», σύμφωνα με τον Ν. Σωμαδάκη. 

Γενικότερα, ο Παπαδιαμάντης λειτουργεί σε δύο επίπεδα καταγραφής: 

- το ρεαλιστικό, οπότε γίνεται άριστος ηθογράφος 

- το ποιητικό, οπότε γίνεται ψυχογράφος και αναζητά την ανατομία της ανθρώπινης ψυχής. 

 

Ρεαλισμός- Ρομαντισμός:   δυο αντίθετα σχεδόν ρεύματα ,στοιχεία των οποίων διακρίνουμε στο έργο του Π. Η 

πιστή απεικόνιση της πραγματικότητας της υπαίθρου αποτελεί στόχο του και για την επίτευξή του στηρίζεται 
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στις προσωπικές του εμπειρίες ,στη λαογραφία, στις ψυχογραφικές του γνώσεις αλλά και στη χρήση της 

γλώσσας του ίδιου του λαού. Απ’ την άλλη μεριά βαθιά επηρεασμένος από τον ευρωπαϊκό ρομαντισμό δίνει 

πρωτεύοντα ρόλο στη φύση, προβάλλει πολλές φορές τον ανέφικτο έρωτα, νοσταλγεί το παρελθόν και 

απεχθάνεται τον πολιτισμό των πόλεων. 

Σα γεγονότα, οι ήρωες, οι καταστάσεις, ο τόπος και συχνά ο χρόνος έχουν σχεδόν πάντοτε ένα έντονο 

ρεαλιστικό χαρακτήρα. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι απουσιάζει ο υποκειμενισμός από τα στοιχεία των 

διηγημάτων του ούτε ότι η χρονικότητα στο κείμενο του είναι ξεκάθαρη. «Η κατάργηση της χρονικότητας: Σα 

χρονικά επίπεδα διαπλέκονται και συμφύρονται, με αποτέλεσμα να μη γίνεται συχνά σαφές ούτε τι ανήκει 

στο παρελθόν, τι στο παρόν και τι στο μέλλον» ούτε και βάσει ποιων λογικών σχέσεων μνημονεύονται 

συγχρόνως στο κείμενο γεγονότα και πράξεις που διαφέρουν τόσο μεταξύ τους ως προς το χρόνο που 

πραγματοποιήθηκαν. Η διάσταση του χρόνου ως γραμμικής διαδοχής καταργείται και τη θέση της παίρνει ένα 

"αιώνιο παρόν", στο οποίο ακινητοποιείται σε αχρονικές μορφές το όλο κίνηση και δυναμισμό γίγνεσθαι». 

 

 Νοσταλγία για το παρελθόν- αρνητική στάση απέναντι στην εξέλιξη 

Αθεράπευτα ρομαντικός, επηρεασμένος και από τα εκκλησιαστικά διαβάσματά του( Αθ. Πάριος, Κολυβάδες) 

τίθεται αντίθετος σε κάθε ξενόφερτο στοιχείο που φοβάται ότι θα αλλάξει το χαρακτήρα της ζωής μας. Η ζωή 

στην πόλη τον πνίγει και επιθυμεί την επιστροφή του στο νησί. 

 

Η ποιητικότητα: Ο Παπαδιαμάντης αρνείται να συμβιβαστεί με τα δεδομένα της κοινής εμπειρίας. Κι ενώ 

στην αρχή έλκεται από την αναπαραστατική γραφή, στη συνέχεια αφήνει το έργο του να κατακλυστεί από 

λυρική ορμή. «Η ποιητικότητα του Παπαδιαμάντη συνίσταται σ' αυτόν τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο 

θεάται τον κόσμο, τρόπο που κάνει ώστε στο έργο του "τα πάντα να συμβαίνουν σαν να επρόκειτο η 

πραγματικότητα να αναδυθεί ως νέα κατηγορία"». Υύσημα του λόγου του, οι παρηχήσεις και η μουσική κίνηση 

της φράσης, οι νοσταλγικές αναδρομές καταλήγουν να δίνουν σε πολλά διηγήματα του, και όταν ακόμα 

υπάρχουν ρεαλιστικά στοιχεία, χαρακτήρα ποιητικό». 

 

Σο δαιμονικό κι αβυσσαλέο  και η πάλη με το κακό: «…Σο κακό εμφανίζεται με ποικίλες μορφές, 

δηλητηριάζει τα πάντα με την παρουσία του και δημιουργεί μια αδιάκοπη ηθική κρίση, μολύνοντας την ψυχή. Γι’ 

αυτό κι εκείνος (ο Παπαδιαμάντης) στρέφεται κάθε τόσο στις παιδικές του αναμνήσεις, στη φύση του νησιού του 

και ξαναζεί μέσα από την αγιάτρευτη νοσταλγία του αγνότερες και παρθενικότερες καταστάσεις, σα να γυρεύει 

να εξαγνιστεί».  (Κ. τεργιόπουλος). Πράγματι, οι ήρωες του μεγάλου διηγηματογράφου, όπου κι αν αυτοί 

ζουν, είτε στην κοινωνία της κιάθου είτε στις φτωχικές συνοικίες της Αθήνας, είναι συνεχώς αντιμέτωποι με 

το κακό σε όλες του τις διαστάσεις. Όλοι οι ήρωές του, οι άνθρωποι που η ζωή τους ώθησε στο περιθώριο, οι 

φτωχοί και απλοϊκοί τύποι, οι απανταχού κατατρεγμένοι, οι πλούσιοι και νοικοκυραίοι, όλοι αυτοί οι 

ανθρώπινοι χαρακτήρες δοκιμάζονται καθημερινά, έρχονται αντιμέτωποι με το κακό σε κάθε έκφανσή του, 

παλεύουν διαρκώς για να ξεφύγουν από την εξάρτησή του, καθώς το κακό υπάρχει και κυριεύει τα πάντα, 

δηλητηριάζει τις ανθρώπινες σχέσεις, τα ήθη, αλλά συχνά η επιλογή του κακού από τους ήρωές του 

συνυφαίνεται με την αίσθηση του καλού και θολώνει το νου τους και τις πράξεις τους. Από την άλλη μεριά, και 

για τον ίδιο τον Παπαδιαμάντη η πάλη με το κακό και την αμαρτία αλλά και η αντιπαράθεσή του στους 

πειρασμούς της ζωής είναι έντονη. Ο ίδιος βασανίζεται από έναν ανικανοποίητο ερωτισμό, έρχεται σε επαφή 

με τον πειρασμό και την αμαρτία και βιώνει μια έντονη εσωτερική κρίση, φτάνοντας συχνά στην κατάρρευση, 

δεδομένου του χριστιανοπρεπούς τρόπου ζωής του. Με το πέρασμα των χρόνων και σε συνδυασμό με τις 

οικογενειακές του ταλαιπωρίες, αυτή η πάλη γίνεται πιο έντονη, γίνεται διαρκής και βασανιστική κι έτσι 

αναδύεται κι από το χαρακτήρα των ηρώων του, ως μια συνεχής περιπέτεια και σύγκρουση με το κακό και την 

αμαρτία και σε πολλές περιπτώσεις ως μια τελική νίκη και ηθικής έναντι του κακού, που προκύπτει όμως μέσα 

από έναν έντονο ψυχικό και ηθικό βασανισμό. Πέρα, όμως, από την ηθική διάσταση του κακού, οφείλουμε να 
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μην παραλείψουμε και την κοινωνική διάσταση που ο Παπαδιαμάντης δίνει στο κακό με τη μορφή της αδικίας 

εις βάρος των κατώτερων τάξεων, της κοινωνικής ανισορροπίας και της εκμετάλλευσης των πτωχών από τους 

πλουσίους. Όποια, πάντως, διάσταση κι αν δίνει ο Παπαδιαμάντης στο κακό, στο «δαιμόνιο και αβυσσαλέο» , 

το σίγουρο είναι ότι παρουσιάζει μια ηθική πάλη μεγαλειώδη, με εσωτερικές συγκρούσεις βασανιστικές κι 

ανυπέρβλητες, που φέρουν μέσα τους τα ψήγματα της κάθαρσης, θυμίζοντας αυτό που ο Ελύτης έγραφε στο 

«Άξιον Εστί» : «Όπου και να σας βρίσκει το κακό, αδελφοί, / όπου και να θολώνει ο νου σας / μνημονεύετε Διονύσιο 

ολωμό / και μνημονεύεται Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη».   

 

Σο αφηγηματικό υλικό: Σο υλικό που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για τη συγγραφή των διηγημάτων είναι 

παρμένο από τα κείμενα της αρχαιότητας, της εκκλησιαστικής και βυζαντινής παράδοσης, τα ξένα κείμενα 

αλλά κι από την καθημερινή παρατήρηση κι εστίαση στο χαρακτήρα, τα ήθη κι έθιμα, τις παραδόσεις και τον 

τρόπο ζωής των καθημερινών ανθρώπων της ιδιαίτερης πατρίδας του, της κιάθου. Τπάρχει, όμως, και το 

βιωματικό υπόστρωμα της πεζογραφίας του, το αυτοβιογραφικό στοιχείο που αναπλάθεται συχνά αυτούσιο κι 

αφορμάται από τις προσωπικές του εμπειρίες τόσο στη κιάθο όσο και στην Αθήνα. 

  Σο αφηγηματικό υλικό των έργων του το αντλεί από:  

 Έμμεσες γνώσεις (αρχαιοελληνικά, εκκλησιαστικά και βυζαντινά κείμενα, ξένα κείμενα, μυθολογία).  

  Άμεσες, «ζωντανές» γνώσεις (π.χ. ήθη και έθιμα, ιστορίες από απλούς ανθρώπους της κιάθου και της 

Αθήνας, ανέκδοτα, παραμύθια, παραδόσεις, μάγια, ξόρκια, προλήψεις, δεισιδαιμονίες, τραγούδια κ.λπ.)  

 Αυτοβιογραφικά στοιχεία – βιώματα (η φυσική ζωή στη κιάθο, οι εικόνες του βοσκόπουλου, η σχέση 

με τη θάλασσα, το μοναστήρι του Ευαγγελισμού και οι καλόγεροι, οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του 

νησιού, οι νοοτροπίες και οι συμπεριφορές των ανθρώπων κ.α.).  

 

Οι ήρωες του Παπαδιαμάντη: Όλοι σχεδόν οι ήρωές του είναι ταπεινοί και περιφρονημένοι: γυναίκες, παιδιά, 

γέροι βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής λόγω της κοινωνικής απομόνωσής τους. Τπάρχουν επιπλέον 

ανθρώπινοι τύποι που αναφέρονται με την επαγγελματική τους ιδιότητα στο παπαδιαμαντικό έργο: 

καφετζήδες, αχθοφόροι, ασβεστάδες, φουρνάρηδες<, επαγγέλματα με τα οποία ο Παπαδιαμάντης είχε 

ασχοληθεί με προσοχή και ιδιαίτερη επιμέλεια , δε λείπει εξάλλου και η αναφορά του στους κρατικούς 

λειτουργούς, όπως ο λιμενάρχης, ο νομίατρος< τους αστικούς του ήρωες περιλαμβάνονται η μαμή, η 

προξενήτρα, ο τοκογλύφος. Για τον ντόπιο πληθυσμό της κιάθου, οι ήρωές του είναι  οι πένητες και οι 

ναυτικοί, ο πληθυσμός των αρχόντων, οι φορείς της εξουσίας αλλά και οι γυναίκες, που είναι η κοινωνική 

μερίδα η οποία κυριαρχεί στο παπαδιαμαντικό έργο και το σφραγίζει με την παρουσία της. Οι ηλικιωμένες: « Η 

θεία Φαδούλα, η Υραγκογιαννού, η γριά υνοδιά< Οι μεσόκοπες: η θεία Μαθηνώ, η Ανούδα< Και τα 

κορίτσια: η Μοσχούλα, η Πούλια< Μαζί τους διαλέγεται κι αποκαλύπτει έναν ολόκληρο κόσμο, αλλά κι ο ίδιος 

ο κόσμος του Παπαδιαμάντη μοιάζει ακατανόητος χωρίς τη δυναμική παρουσία του γυναικείου φύλου. 

Αναφέρεται σε γραίες, χήρες, ορφανά κορίτσια, οι περισσότερε από τις οποίες διασώζουν, συντηρούν τη ζωή, 

δοκιμάζονται σκληρά, βιώνουν το θάνατο, την ερημιά, την οδύνη, συντρίβονται από τα πάθη που κουβαλούν, 

αναμένουν αγαπημένα πρόσωπα που δεν επιστρέφουν, άλλες πάλι συμβιβάζονται στο γάμο και στον έρωτα, 

ζουν μια ζωή άχρωμη και πικρή συναισθανόμενες τη ματαιότητά της. την περιγραφή των ηρώων του υπάρχει 

μια οξύτατη ψυχολογική εστίαση, μια διείσδυση με εύστοχο τρόπο στα μύχια της ψυχής τους.   

υμβολικός χαρακτήρας των ηρώων του: Οι ήρωές του δεν είναι χαρακτήρες μονοδιάστατοι και η δράση 

τους δεν εντοπίζεται μόνο σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, άμεσα συνδεδεμένη με τα γεγονότα που τους 

χαρακτηρίζουν. Αντίθετα, έχουν έκταση ως πρόσωπα, η δράση τους επεκτείνεται στο χωροχρόνο κι αποκτούν 

συμβολική διάσταση, γίνονται πρότυπα, εμπνέουν με τον τρόπο συμπεριφοράς τους.   
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Γενική αποτίμηση: «Ας καθορίσουμε την προσφορά του Παπαδιαμάντη. Με τάξη, μάλιστα, και με καθαρότητα 

που σπανιότατα ανέχονται οι κόσμοι των λογοτεχνικών έργων: 

 Έδωσε τον Έλληνα στην πιο απροσποίητη έκφρασή του. Και από την πλευρά αυτή, το έργο του, ανεξάρτητ’ 

από κάθε άλλο περιεχόμενό του, έχει την αξία ιστορικής μαρτυρίας. Διαβάζεις Παπαδιαμάντη κι γνωρίζεις την 

Ελλάδα ως τους Βαλκανικούς πολέμους.  

 Έδειξε στον πεζό μας λόγο το δρόμο της αληθινής δημιουργίας, που είναι η πορεία του λυρικού ανθρώπου. 

Και την πορεία αυτή, που δεν την υποπτεύτηκε η Ελλάδα του τέλματος, γυρίζει τώρα ολόκληρη και καταφεύγει σ’ 

αυτήν η Ελλάδα των αναζητήσεων, - μεγάλο μέρος της τελευταίας και προτελευταίας λογοτεχνικής γενεάς.  

 Καλεί πενήντα τόσα χρόνια κάθε Έλληνα να του χαρίσει μιαν αισθητική χαρά. Οι πρακτικοί ας μην πουν το 

λόγο τους. Η προσφορά αυτή είναι το καλύτερο και το χρησιμότερο, που μπορεί να δώσει ένας πνευματικός 

άνθρωπος. Κι όπου πνευματική χαρά, εκεί και μεγάλη ζωή κι εθνική προκοπή». (Π. Φάρης).  

 

Βιζυηνός και Παπαδιαμάντης: Κάνοντας ένα συσχετισμό των δύο μεγάλων διηγηματογράφων, το 

Παπαδιαμάντη και του Βιζυηνού, ο Κ. τεργιόπουλος γράφει: «Αντίθετα απ’ ό,τι συμβαίνει με τον Βιζυηνό, στον 

Παπαδιαμάντη το κέντρο βάρους μοιάζει να πέφτει περισσότερο στον εξωτερικό κόσμο παρά στον εσωτερικό. Ο 

εσωτερικός κόσμος εδώ φανερώνεται μέσω του εξωτερικού. Ο Παπαδιαμάντης τη φύση τη βλέπει με το μάτι του 

έμπειρου, του ανθρώπου της υπαίθρου. Και οι τύποι του μας γίνονται πιο γνώριμοι από τα εσωτερικά τους 

γνωρίσματα. τον Βιζυηνό ο μύθος κι η πλοκή γίνονται ο κεντρικός μοχλός. τον Παπαδιαμάντη ο μύθος 

συχνότερα εμφανίζεται συμπτωματικός, επεισοδιακός. Ο Βιζυηνός παρουσιάζεται πιο φιλολογικός, πιο 

αναλυτικός, με στερεότυπα συνθετικά οικοδομήματα, κι η περιγραφή του είναι υποταγμένη στις απαιτήσεις του 

μύθου. Ο Παπαδιαμάντης πιο γραφικός, περιγραφικός, κι η περιγραφή του υπάρχει και «καθ’ εαυτήν». Γι’ αυτό η 

κλασική δομή, η πλοκή, η σύνθεση κι η αρχιτεκτονική του Βιζυηνού δείχνουν κάπως δυσκίνητη την πεζογραφία 

του πλάι στην αυτοσχεδιαστική ευχέρεια του Παπαδιαμάντη».   

 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 

 

Κατ’ εξοχήν διηγηματογράφος, ο Παπαδιαμάντης αντλεί τα θέματά του από τη σύγχρονή του πραγματικότητα. Η 

παραγωγή της δεύτερης περιόδου, όπως σημειώνει η Γ. Υαρίνου-Μαλαματάρη, είναι περισσότερο ηθογραφική, ενώ αυτή 

της τρίτης περιόδου διακρίνεται κυρίως από κριτική ρεαλιστική προσέγγιση των θεμάτων και από μια στροφή προς 

αυτοβιογραφικά αφηγήματα στα οποία ο «χαμένος» εαυτός ή παράδεισος αναδημιουργούνται μέσω της γραφής (π.χ. 

«Δαιμόνια στο ρέμα», «Όνειρο στο κύμα», κ.ά.). 

 

Η κριτική για το έργο του 

 

Σο «ελεύθερο σκιτσάρισμα» του Παπαδιαμάντη 

«Η νοσταλγία είναι το βασικό και το μόνιμο στοιχείο στον Παπαδιαμάντη, είναι η δύναμη και η αδυναμία του. Σο έργο του, από 

την εποχή που ζούσε ακόμα ως τις μέρες μας, έγινε πολλές φορές στόχος της κριτικής, που έφτασε άλλοτε ως το υπερβολικό 

εγκώμιο και το θαυμασμό και άλλοτε ως την υποτίμηση και την άρνηση. Η αρνητική κριτική επισήμανε τη χαλαρή σύνθεση 

των διηγημάτων του, την απουσία ενός σχεδίου, την έλλειψη βούλησης καλλιτεχνικής. το μεγαλύτερο μέρος τους οι 

παρατηρήσεις αυτές είναι σωστές. Η έλλειψη όμως της συνθέσεως οφείλεται τις περισσότερες φορές στο χαρακτήρα της 

νοσταλγίας και του στοχασμού. Οι ιδέες, αδέσμευτες από ένα προκαθορισμένο σχέδιο, ακολουθούν την πορεία του ρεμβασμού 

— και η έλλειψη αυτή της δέσμευσης αποτελεί μιαν αρετή και μια γοητεία. Όπως στα σκίτσα πολλών ζωγράφων, η δύναμη του 

Παπαδιαμάντη υπάρχει σ’ αυτό το ελεύθερο σκιτσάρισμα. Από την άλλη μεριά αναμφισβήτητο είναι πως ο Παπαδιαμάντης, 

πέρα από το ‚ηθογραφικό‛ υπόβαθρο, έχει συλλάβει μερικά βασικά και όχι τόσο ευκολοσύλληπτα χαρακτηριστικά του 

νεοελληνικού χαρακτήρα, έχει δεσμεύσει μες στα διηγήματά του κάτι από αυτό που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε 

νεοελληνική λαϊκή μυθολογία. Σα παιδιάτικα χρόνια του στο νησί, ο σύνδεσμος που είχε από τον πατέρα του τον παπά με τον 

κόσμο της ορθοδοξίας (ο ίδιος ήταν ψάλτης και του άρεσε να παίρνει μέρος σε κατανυκτικές αγρυπνίες), ο απόκοσμος βίος του 

στην Αθήνα και οι συντροφιές με ταπεινούς ανθρώπους του λαού, όλα αυτά δίνουν μια εγκυρότητα στις αποτυπώσεις του —
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κάτι που οδηγεί βαθύτερα και μακρύτερα από την απλή ‚ηθογραφική‛ περιέργεια ή το ‚λαογραφικό‛ επιστημονικό 

ενδιαφέρον. Και αυτό το πολύτιμο εγγράφουν στο ενεργητικό του οι θαυμαστές του». 

(Πολίτης Λ., 1980, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Σ., σελ. 204-205) 

 

 

 

Σο απροσδόκητο βάθος της παπαδιαμαντικής γραφής 

«Πραγματικά, ό,τι αποτελεί την ιδιαίτερη γοητεία του είναι η λυρική και η μυστική δόνηση από το μεταφυσικό του υπόβαθρο. 

Αν και η πεζογραφία του κινείται κατά το μεγαλύτερο μέρος της σε ηθογραφικά πλαίσια, και μολονότι δε λείπουν οι 

κουραστικές επαναλήψεις των ίδιων μοτίβων και τα ελαττώματα στη σύνθεση και στη δομή, καταφέρνει να τα εξουδετερώνει 

συνήθως όλα τούτα, νομοθετώντας δικά του αξιολογικά κριτήρια με το μέτρο που μετρά ο ίδιος τον κόσμο, πράμα που δε 

μπόρεσαν ή δε θέλησαν να διαγνώσουν οι επικριτές του. Κάτω απ’ το ηθογραφικό του πλαίσιο, κρύβει έναν βαθύ ψυχογράφο, 

έναν ηθολόγο κι έναν άριστο κοινωνικό παρατηρητή. Η ειρωνεία και το χιούμορ του, εξάλλου, οι ποιητικές του παρεκβάσεις, το 

ταραγμένο του υπόστρωμα παρουσιάζουν διαρκώς εκπλήξεις, δημιουργούν κυματισμούς κι ανοίγονται σε απροσδόκητο βάθος 

και σε προεκτάσεις, που δε μας αφήνουν με την πρώτη ματιά να υποψιαστούμε η φαινομενική του απλότητα και η ηθογραφική 

του επιφάνεια» 

 

Οι περίοδοι του έργου του 

Α’ περίοδος (1879 – 1885) Σρία ιστορικά μυθιστορήματα:  

- Η Μετανάστις 

- Οι Έμποροι των Εθνών 

- Η Γυφτοπούλα  

Και το διήγημα: Φρήστος Μηλιώτης 

Β’ περίοδος (1887 – 1896) Διηγήματα: Σο Φριστόψωμο, Τπηρέτρα, Ο ημαδιακός, Ο Υτωχός Άγιος, Η 

ταχομαζώχτρα, Όνειρο το Κύμα, Φωρίς τεφάνι, κ.τ.λ. (περίπου 180 διηγήματα) 

Γ’ περίοδος (1898 – 1910):  – Γουτού - Γουπατού  

– Αντίκτυπος του Νου 

– Υόνισσα 

 τη Β’ περίοδο, ο Παπαδιαμάντης γράφει πιο ηθογραφικά, καθώς προβάλλει τα γνήσια ελληνικά ήθη, 

την Ορθοδοξία και την ελληνική φύση, με κέντρο αναφοράς κυρίως το νησί του. Η Γ’ περίοδος, χωρίς να χάσει 

τα γνωρίσματα της προηγούμενης, χαρακτηρίζεται από κριτικότερη ρεαλιστική ματιά, αλλά και μια στροφή 

προς τον αυτο-βιογραφικό τύπο διηγήματος. 

  

 

 

 Σο διήγημα «Όνειρο στο Κύμα» δημοσιεύτηκε το 1900 στο περιοδικό Παναθήναια, στο πρώτο τεύχος του 

Οκτωβρίου, την εποχή που ο συγγραφέας του εργαζόταν στο συγκεκριμένο περιοδικό ως συντάκτης κι ανήκει 

στα ‘‘αυτοβιογραφικά’’ διηγήματα 8 του Παπαδιαμάντη και σ’ εκείνα της ωριμότητάς του. ε πολλά διηγήματά 

                                                
8
 Αυτοβιογραφικό στοιχείο.→ αυτό φαίνεται από τις αναφορές σε χώρους, ανθρώπους και περιστατικά που αντλεί από την 

ιδιαίτερη πατρίδα του, τη κιάθο. Αλλά τα αυτοβιογραφικά στοιχεία επισημαίνονται μόνο κατ’ αναλογία προς τα όσα 

γνωρίζουμε για τη ζωή του και δεν προσδιορίζονται με ακρίβεια. Τπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στον ίδιο και στον 

προλύτη, που ζει στο άστυ. Η  νοσταλγία για τη ζωή στην ύπαιθρο, η εκκλησιαστική παιδεία του συγγραφέα και του νεαρού 

βοσκού καθώς και η χρήση τοπωνυμίων μπορούν να θεωρηθούν αυτοβιογραφικά στοιχεία. 

«Ότι ο Παπαδιαμάντης έκλεισε μες τις ‘αναμνήσεις’ του ένα υπολογίσιμο τμήμα της ζωής του, δε χωρεί αμφιβολία. Αρκεί μια 

πρώτη, θάλεγα οριζόντια, ανάγνωση για να δείξει πως τα διηγήματα αυτά αποτελούν, ανάμεσα στα άλλα, και μιαν 

αναντικατάστατη βιογραφική πηγή. Έχουμε να κάνουμε με ένα χρονικό, όπου όχι μόνο τα παιδικά χρόνια στη κιάθο, αλλά και η 
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του μπορούμε να βρούμε τον ίδιο το συγγραφέα να καταθέτει προσωπικά βιώματα κι εμπειρίες, να κλείνει 

μέσα στην προσωπικότητα των ηρώων του ένα υπολογίσιμο τμήμα της ίδιας του της ζωής. Σα πεζογραφήματά 

του αποτελούν ένα χρονικό και μια προσωπική ανάδυση στην παιδική του ζωή στη κιάθο αλλά και στα 

βιώματά του και στα αδιέξοδα που γνώρισε αργότερα με την κάθοδό του στην Αθήνα. Μερικά ενδεικτικά 

παραδείγματα θα μπορούσε να είναι τα ακόλουθα:  

 Πολλοί από τους ήρωές του έχουν την ίδια απαισιόδοξη, μηδενιστική βιοθεωρία με τον Παπαδιαμάντη 

και βλέπουν τον κόσμο υπό το πρίσμα της ματαιότητάς του. 

 Ο καταπιεσμένος ερωτισμός του, όπως σε πολλά διηγήματά του παρουσιάζεται, απηχεί την ίδια την 

κοινωνική πραγματικότητα της σκιαθίτικης κοινωνίας της εποχής του αλλά και στην ατομική του δυσχέρεια, 

όταν σύμφωνα με τον άγραφο νόμο του τόπου και της εποχής του, όσο δε βρισκόταν γαμπρός για τις άπροικες 

αδελφές του, ο ίδιος ήταν υποχρεωμένος να μείνει «εργένης» καταπιέζοντας, ταυτόχρονα, κάθε επιθυμία του 

για μια νόμιμη σχέση με το άλλο φύλο.  

 τα πεζά του έργα που έχουν ως θέμα τους τη ζωή στην Αθήνα και κάνουν λόγο για τη σκληρότητα των 

εργοδοτών, τον κυνικό υπολογισμό των ανθρώπινων σχέσεων και τις ανύπαρκτες φιλίες, ο Παπαδιαμάντης 

βρίσκεται ο ίδιος στη θέση των ηρώων του. Έζησε στην Αθήνα με την αίσθηση ότι αποτελεί «ξένο σώμα» σε 

μια πόλη εχθρική, έχοντας βιώσει την οικονομική εξαθλίωση, την έλλειψη φίλων, τη σκληρότητα των 

ανθρώπινων επαφών.  

  Γράφτηκε, λοιπόν,  το 1900, όταν πια ο Παπαδιαμάντης βρισκόταν σε ηλικία 49 χρόνων και είχε ήδη 

αναγνωριστεί ως ο κορυφαίος Έλληνας διηγηματογράφος. Έχει προηγηθεί μια παρατεταμένη παραμονή του 

στη κιάθο (ενάμισης περίπου χρόνος), από όπου επιστρέφει και βιοπορίζεται ασκώντας το επαχθές και 

φειδωλό σε απολαβές επάγγελμα του μεταφραστή άρθρων για την εφημερίδα «Έθνος». Θέατρο του 

διηγήματος είναι η υπαρκτή περιοχή της Πλατάνας και του Ξάρμενου, στα ψηλά υπάρχει ακόμα και σήμερα 

ερειπωμένη η Μονή του Ευαγγελισμού. Σο λιμανάκι με τον υπερκείμενο βράχο όπου εξελίσσεται η τελευταία 

σκηνή της διάσωσης υπάρχει κι αυτό, για να επιβεβαιώνει αυτό που συχνά επαναλαμβάνει ο Παπαδιαμάντης, 

ότι τα ανθρώπινα περνούν αλλά η Υύση-μάρτυρας εγγυάται ότι δε θα χαθούν ποτέ. Οι παπαδιαμαντικοί 

μελετητές κατατάσσουν το διήγημα στα αυτοβιογραφικά, ενώ είναι φανεροί και οι συμβολισμοί που υπάρχουν 

στο έργο. Υανερές και οι επιδράσεις του κυρίαρχου τότε ρομαντισμού, που κήρυσσε την επιστροφή στη Υύση, 

στην αγνότητα μέσω του καθαρού έρωτα και χρησιμοποιούσε γι’ αυτά μια γλώσσα φορτισμένη αισθητικά και 

συναισθηματικά, τόσο που λίγο διέφερε από την ποιητική. 

Σο κείμενο θεωρείται από τους μελετητές ερωτικό, επειδή η υπόθεση πλέκεται γύρω από την εξαίσια ομορφιά 

του γυμνού κορμιού ενός κοριτσιού κι από την ερωτική επιθυμία ενός νεαρού βοσκού. Ψστόσο, δεν πρέπει να 

παραγνωρίζεται το περιεχόμενο της πρώτης ενότητας κι ο στοχαστικός χαρακτήρας της επιλογικής ενότητας, 

                                                                                                                                                     
αθηναϊκή περίοδος του συγγραφέα μας, και τα βιώματα και τα οράματα και τα αδιέξοδά του, προσφέρονται πλουσιοπάροχα. 

Κάποτε, η εντύπωση πως στο διήγημα ενσωματώνονται σελίδες από ένα προσωπικό ημερολόγιο είναι κυριαρχική. Ο αφηγητής 

εμφανίζεται με την πραγματική ταυτότητά του ή κρύβεται πίσω από ψευδώνυμα». (Π. Μουλλάς)  
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όπου ο συγγραφές εκφράζει – με λογοτεχνικό τρόπο – απόψεις για τη γυναίκα, για τη μόρφωση, για την 

κοσμική, τη μοναστική και τη φυσική ζωή (την οποία και νοσταλγεί), κι όλα αυτά κάτω από το πρίσμα της 

σωτηρίας της ψυχής.  Ίσως επειδή, λοιπόν,  το κείμενο είναι ερωτικό και κινδύνευε να θεωρηθεί τολμηρό, ο 

συγγραφέας δεν το υπογράφει ως έργο του, αλλά γράφει αριστερά της υπογραφής του το παραπλανητικό ‘‘Δια 

την αντιγραφήν’’ αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν το έγραψε ο ίδιος, αλλά το αντέγραψε από κάποιον άλλο. 

Πέρα απ’ το ερωτικό και στοχαστικό στοιχείο, στο διήγημα διακρίνεται η θρησκευτικότητα του συγγραφέα και 

η αγάπη του για τη φύση, ενώ τα γεγονότα της ιστορίας διαδραματίζονται μέσα σε ένα εξιδανικευμένο φυσικό 

περιβάλλον και σε κλίμα ποιμενικό· έτσι το έργο παίρνει το χαρακτήρα του ποιμενικού ειδυλλίου. 

 Σο διήγημα κινείται σε δυο χρονικά επίπεδα: στο παρόν και στο παρελθόν. Επίσης διακρίνονται δύο 

πλάνα: το εξωτερικό, όπου δρουν τα πρόσωπα, και το εσωτερικό, όπου διαγράφεται η ψυχολογική κατάσταση 

του ήρωα, ενώ οι ιδέες που προκύπτουν συνιστούν το ιδεολογικό υπόστρωμα του διηγήματος. 

 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 Ο ήρωας – αφηγητής είναι ένας ώριμος δικηγόρος που εργάζεται στην Αθήνα. Η μίζερη ζωή του στην 

πόλη τον οδηγεί στην αναπόληση ενός περιστατικού της εφηβικής του ζωής, όταν ήταν ακόμη βοσκόπουλο στο 

νησί του. Σο καλοκαίρι του 187... έβοσκε τις κατσίκες του μπροστά στο περιτειχισμένο κτήμα του κυρ – Μόσχου, 

ενός άρχοντα της περιοχής που ζούσε στην εξοχή μαζί με την υιοθετημένη ανιψιά του τη Μοσχούλα. Ένα 

αυγουστιάτικο απόγευμα αφήνει τα γίδια του να βοσκήσουν και βρίσκει ευκαιρία να κολυμπήσει. Βγαίνοντας 

όμως από τη θάλασσα, και πηγαίνοντας να λύσει τη μι-κρή του κατσίκα, τη Μοσχούλα, ακούει το 

πλατάγιασμα ενός σώματος να πέφτει στο κύμα. Επρόκειτο για τη γυμνή Μοσχούλα – κορίτσι. Σο βοσκόπουλο 

ακινητοποιείται για να μην τρομάξει την κοπέλα και μετά από κάποιους δισταγμούς και ρτόπους διαφυγής, 

παραμένει στη θέση του και παρασύρεται από την περιέργειά του, απολαμβάνοντας το θέαμα της γυμνής 

κοπέλας που κολυμπά. Σο θαυμασμό του διακόπτει το βέλασμα της κατσίκας του, που τρομάζει την κοπέλα, η 

οποία θορυβείται ακόμα πε-ρισσότερο από την εμφάνιση μιας αλιευτικής βάρκας. Φάνοντας τον έλεγχο της η 

κο-πέλα αρχίζει να βυθίζεται κι ο νεαρός βοσκός πέφτει στη θάλασσα για να τη σώσει. Η αίσθηση της επαφής 

με το γυμνό σώμα της κοπέλας τον αναστατώνει. Η κοπέλα σώζε-ται, αλλά η κατσίκα του πνίγεται με το 

σκοινί που την έχει δεμένη. Ο αφηγητής τελει-ώνει την αφήγησή του εκφράζοντας τη νοσταλγία του για τα 

αμέριμνα χρόνια της εφηβικής του ηλικίας. 

 

ΔΟΜΗ – ΔΙΑΡΘΡΨΗ ΕΝΟΣΗΣΨΝ 

 

1η ενότητα: «Ήμην πτωχόν… προϊσταμένου μου»: Από βοσκόπουλο βοηθός δικηγόρου – Κατατόπιση του 

αναγνώστη κι ένταξη της αφήγησης στο χώρο και το χρόνο, η ιστορία του ισώη και η παρουσίαση της τωρινής 

κατάστασης του πρωταγωνιστή. 

2η ενότητα: «Η τελευταία χρονιά… πετμέζι»: Ο κόσμος του νεαρού βοσκού -  Η Μοσχούλα και η γνωριμία της 

με το βοσκό – Παρουσίαση του ειδυλλιακού περιβάλλοντος του νησιου. 

3η ενότητα: «Μίαν εσπέραν…ελούετο»: Η πρόκληση της θάλασσας κι η γυμνή Μοσχούλα – Σο μπάνιο του 

βοσκού και της Μοσχούλας και η παρουσίαση του χώρου στον οποίο θα διαδραματιστεί το κύριο επεισόδιο του 

διηγήματος. 

4η ενότητα: «Σην ανεγνώρισα…τα επίγεια»: Σα διλήμματα του βοσκού και η απόλαυση του ονείρου – Έκσταση 

του αγοριού στη θέα του γυμνού κοριτσιού και η ανάπτυξη της διλημματικής κατάστασης την οποία 

αντιμετωπίζει ο ήρωας.  

5η ενότητα: «Δεν δύναμαι…ταλαίπωρον ζώον»: Σο βέλασμα της κατσίκας – Η επάνοδος του βοσκού από την 

ονειρώδη κατάσταση στην πραγματικότητα με το βέλασμα της κατσίκας και η αγωνία για την τύχη του ζώου.  
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6η ενότητα: «Δεν ηξεύρω…όνειρόν του»: Η διάσωση της Μοσχούλας – Η πραγματικότητα του κινδύνου για τη 

Μοσχούλα – κόρη, η σωτηρία της από το νεαρό έφηβο και η παγίδευσή του στη θέα της γυναικείας ομορφιάς 

της. 

7η ενότητα: «Η Μοσχούλα έζησε…εις τα όρη!» Η ανεξίτηλη ανάμνηση της γυμνής κοπέλας στη μνήμη του 

ώριμου πλέον άντρα – Σο «σχοίνιασμα» του ίδιου με τον εγκλωβισμό του στο δυσάρεστο παρόν της σκληρής 

καθημερινότητάς του.  

 

Πρόσωπα του έργου: Κύριο πρόσωπο του διηγήματος είναι ο αφηγητής, νεαρός βοσκός. Πλάι του, με 

μικρότερο αλλά σημαντικό ρόλο στην ιστορία, εμφανίζεται η νεαρή Μοσχούλα. ημαντική είναι η παρουσία 

του πατέρα ισώη. Αναφέρεται, αλλά δεν παρουσιάζεται παρά ελάχιστα, ο κυρ Μόσχος. Αναφέρονται, χωρίς 

να λαμβάνουν μέρος στα δρώμενα, η χήρα, οι μισθωτοί αγροφύλακες, ο παπα – Γρηγόριος, ο μη αναφερόμενος 

αλλά εννοούμενος βαρκάρης, ο ευεργέτης του αφηγητή.    

 

ΑΥΗΓΗΜΑΣΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ 
 ύνθεση  

  

 

χαρακτήρων, εσωτερικές αντιφάσεις και συγκρούσεις.  

 υσία ελάχιστων προσώπων.  

  

 Εστίαση:  

 εσωτερική εστίαση: καθώς διηγείται την εμπειρία του νεαρού βοσκού, που εκτυλίσσεται στο χρονικό 

επίπεδο του παρελθόντος, διατηρώντας την οπτική γωνία του βοσκού, τη βιωματική προσέγγιση των 

γεγονότων.  

 μηδενική εστίαση: Ο αφηγητής ταυτίζεται με τον προλύτη, κυρίως στον πρόλογο και τον επίλογο του 

έργου, αλλά και στην ενδιάμεση αφήγηση, με κάποια σχόλια που παρεμβάλλει. το παρόν, λοιπόν, καθώς 

διηγείται από τη χρονική οπτική γωνία της ωριμότητάς του, η εστίαση είναι μηδενική. Αυτό συμβαίνει στο 

χρονικό επίπεδο του παρόντος, όπου ο ώριμος αφηγητής διηγείται ένα επεισόδιο της νεότητάς του. Εδώ 

αποστασιοποιείται από τον παρελθοντικό εαυτό του, τον κρίνει, τον ερμηνεύει. Η προσέγγιση είναι 

εννοιολογική και όχι βιωματική.  

 

δηλαδή η αλλαγή της εστίασης που παρατηρούμε στα διάφορα σημεία του διηγήματος, αναδεικνύει την 

αλλαγή οπτικής γωνίας που συμβαίνει κατά τις δυο περιόδους της ζωή του, δηλαδή την αντίθεση, η οποία 

αποτελεί άξονα ολόκληρου του διηγήματος.  

 Σο τέχνασμα της πλαστοπροσωπίας: Με τα εισαγωγικά στα οποία περικλείεται το διήγημα, με το 

παρενθετικό σχόλιο «δια την αντιγραφήν» και την υπογραφή του στο τέλος ο Παπαδιαμάντης φαίνεται να 

αποποιείται της συμμετοχής του στο διήγημα. Ψστόσο δε χωρεί αμφιβολία ότι έκλεισε μέσα στις αναμνήσεις 

του ένα υπολογίσιμο τμήμα της ζωής του.  

 

 Σεχνική αντιθέσεων: Σο Όνειρο στο κύμα στηρίζεται πάνω σε μια σειρά αντιθέσεις.  

 (διαχρονική). Σο «τότε» συνδέεται με 

την εφηβεία, την ελευθερία, την ευτυχία, την ανεμελιά, την αγραμματοσύνη, τη φύση, το όνειρο, ενώ το 

«τώρα» με την ωριμότητα, τη δυστυχία, την καταπίεση, την εργασία, τον περιορισμό, τα γράμματα, το αστικό 

περιβάλλον, την πραγματικότητα. Ο βοσκός και ο δικηγόρος.  

Πέρα από αυτή τη βασική αντίθεση , αντιμέτωποι έρχονται και άλλα πρόσωπα με τον ήρωα, ο ισώης, ο 

Μόσχος, αλλά και η Μοσχούλα (συγχρονικές αντιθέσεις).  
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Μόσχος σε αντίθεση με το βοσκό κατέχει μεγάλη έκταση γης, αλλά αυτοπαγιδεύεται στον περίκλειστο χώρο 

του. Η αλαζονεία του πλούτου του στερεί την πλήρη ελευθερία που αισθάνεται ο βοσκός.  

 ούλα του 

παρόντος είναι και αυτή ένα θλιβερό δείγμα της ωριμότητας, του συμβιβασμού, του αποπνικτικού κοσμικού 

περιβάλλοντος το οποίο αποστρέφεται ο αφηγητής.  

 Η αφηγηματική προοπτική  

 

χήμα κύκλου υπάρχει ανάμεσα στην αρχή και στο τέλος του διηγήματος. Σο διήγημα αρχίζει και κλείνει με 

τη νοσταλγία για τη για τη ζωή κοντά στη φύση.  

 Αφηγηματική οργάνωση του χρόνου  

 

α) ως προς την τάξη ή σειρά  

Αναδρομές: Ολόκληρο το διήγημα είναι μια αναδρομική αφήγηση. Ο αφηγητής κοιτάζει πίσω και βλέπει τα 

γεγονότα της προηγούμενης ζωής του αναδρομικά. Από τη χρονική διαφορά προκύπτει η διπλή υπόσταση 

του αφηγητή :  

 1. Σο «εγώ» της ιστορίας που βιώνει τα γεγονότα δηλ. ο έφηβος βοσκός και  

 

 2. Σο «εγώ» της αφήγησης που διηγείται τα γεγονότα τα κρίνει ,τα αξιολογεί και τα σχολιάζει δηλ ο 

ώριμος δικηγόρος.  

Περιγράφει ένα συμβάν που πιστεύει ότι επηρέασε τη μετέπειτα ζωή του και εκφέρει κρίσεις και απόψεις, 

παίρνει θέση, πράγμα που δίνει στην αφήγηση τα χαρακτηριστικά της εξομολόγησης. Η αφήγηση γίνεται από 

την προοπτική του ώριμου αφηγητή, που έχοντας ζήσει ο ίδιος τα γεγονότα, τα χρωματίζει με την εμπειρία του 

ανθρώπου που κοιτάζει πλέον από μεγάλη απόσταση χρόνου αυτό που του συνέβη στο παρελθόν., Ο 

αφηγητής στο κύριο μέρος του διηγήματος υιοθετεί την προοπτική του ήρωα-βοσκού, χωρίς υποτίθεται να 

γνωρίζει περισσότερα από όσα η κατοπινή εμπειρία τον προμήθευσε. Η διαφορά αυτή γίνεται φανερή, όταν, 

ενώ η αφήγηση εστιάζει κάποτε στον ήρωα βοσκό, ο αφηγητής-προλύτης παρεμβάλλει και τη δική του 

αφηγηματική φωνή, προσπαθώντας να φωτίσει ενέργειες κι αντιδράσεις του ήρωα. Αλλού πάλι ο αφηγητής 

αποσιωπά σκόπιμα λεπτομέρειες και προβάλλει μόνο την προοπτική του βοσκού, αυξάνοντας έτσι την αγωνία 

και την ένταση για τη συνέχεια. Η εναλλαγή αυτή της εστίασης είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα για την 

ανάδειξη των διλημμάτων του ήρωα-βοσκού.  

Αναδρομή επίσης είναι η εγκιβωτισμένη αφήγηση με την ιστορία του ισώη που δίνεται με κυκλικό σχήμα. Η 

ιστορία του ισώη ξενίζει και με το περιεχόμενό της και με την έκταση που παίρνει και με τη θέση της στην 

αρχή του διηγήματος. Η ιστορία όμως αυτή έχει λειτουργική θέση στο κείμενο. Αποτελεί μια παράλληλη 

πορεία που έρχεται σε σύγκριση με αυτή του ήρωα. Ο ισώης ήταν μοναχός, εξαιτίας ενός έρωτα παράτησε τη 

μοναστική ζωή, έγινε δάσκαλος (ξέπεσε), αργότερα όμως επέστρεψε στο δρόμο του, μετάνιωσε και γύρισε σε 

αυτό που του ταίριαζε. Ο ήρωάς μας ήταν ευτυχής ζώντας στη φύση, ξέπεσε στην αστική ζωή αλλά δεν 

μπόρεσε να γυρίσει πίσω, να λυτρωθεί όπως ο ισώης. Έτσι η ιστορία του μοναχού τονίζει περισσότερο τη 

δυστυχία του ήρωα.  

  

 

Προλήψεις: σελ. 161, «την τελευταίαν φοράν ὁπού έγεύθην τήν εύτυχίαν ἦτον το θέρος έκεῖνο <», σελ. 162, 

«καθώς ὁ σκύλος, ὁ δεμένος μέ πολύ κοντόν σχοινίον <» το σχοίνιασμα της Μοσχούλας  
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β) ως προς τη διάρκεια (=η σχέση ανάμεσα στη χρονική διάρκεια των γεγονότων και στην έκταση που 

καταλαμβάνει η αφήγησή τους μέσα στο κείμενο). Διακρίνουμε τέσσερις κατηγορίες αφηγηματικού ρυθμού (ή 

ταχύτητας): τη σκηνή, την έλλειψη, την περίληψη ή σύνοψη και την παύση.  

 1. Η σκηνή χαρακτηρίζεται από την ισοχρονία ανάμεσα στην ιστορία και την αφήγηση. Ο χρόνος της 

αφήγησης συμπίπτει με το χρόνο της ιστορίας, όταν έχουμε διάλογο μεταξύ προσώπων και όταν έχουμε 

εσωτερικό μονόλογο.  

 2. Η έλλειψη συνιστά μορφή ανισοχρονίας που χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη δυνατή επιτάχυνση: 

ένα τμήμα της ιστορίας, που οπωσδήποτε έχει κάποια διάρκεια, αποσιωπάται εντελώς από την αφήγηση, π.χ. 

στη σελ. 162 υπάρχει έλλειψη (αφηγηματικό κενό) ανάμεσα στο τέλος των σπουδών του αφηγητή και στο 

επαγγελματικό του παρόν.  

 3. Η περίληψη ή σύνοψη αποτελεί μορφή ανισοχρονίας που και αυτή χαρακτηρίζεται από ρυθμούς 

επιτάχυνσης, λιγότερου γοργούς όμως από αυτούς της έλλειψης. π.χ. στη σελ. 162 οι σπουδές του αφηγητή.  

 4. την παύση ένα τμήμα της αφήγησης, που οπωσδήποτε έχει κάποια διάρκεια (έστω και ως 

αναγνωστικός χρόνος), δεν έχει αντίστοιχό του στην ιστορία. Η αφήγηση, δηλαδή, συνεχίζεται, ενώ η ιστορία 

έχει χαθεί απ’ τα μάτια μας. Η συνέχιση της αφήγησης μπορεί να πάρει τη μορφή παρεκβάσεων, σκέψεων ή 

σχολίων του αφηγητή ή, πολύ συχνά, περιγραφών. εκτενείς περιγραφές. ε όλο αυτό το τμήμα του 

διηγήματος είναι εμφανής μια σκόπιμη επιβράδυνση, με στόχο αφενός να αποδοθεί παραστατικά η ταύτιση 

με τη φύση και να προκληθεί καθυστέρηση της σκηνής κατά την οποία ο βοσκός βίωσε το ‘‘όνειρο στο κύμα’’-

τίτλος που δηλώνει την τοποθέτηση της συγκλονιστικής εμπειρίας μέσα στο φυσικό χώρο και τη στιγμή, 

μάλιστα, που έχει επέλθει η απόλυτη ένωση του βοσκού με αυτόν.  

 

γ) ως προς τη συχνότητα (= η σχέση ανάμεσα στις φορές που ένα γεγονός συμβαίνει στην ιστορία και στις 

φορές που αυτό αναφέρεται στην αφήγηση). Θαμιστική αφήγηση στις σελ. 163 – 166.  

 Προοικονομία – Προϊδεασμός (προσήμανση)  

 

Η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στην προοικονομία και τον προϊδεασμό είναι η εξής: η προοικονομία 

σχετίζεται πιο πολύ με την πλοκή του μύθου και των γεγονότων. Με την προοικονομία ένα μελλοντικό 

γεγονός του μύθου προετοιμάζεται κατάλληλα, για να το δεχτεί ο αναγνώστης ως κάτι το απόλυτα λογικό και 

φυσικό. Αντίθετα, με τον προϊδεασμό παίρνουμε μια μικρή υποψία, ένα είδος πρόγευσης και διαμορφώνουμε 

μια πρώτη γενική και αόριστη ιδέα για κάτι που θα συμβεί σε επόμενες στιγμές και στη μετέπειτα εξέλιξη του 

μύθου.  

Προοικονομίες:  

 * Ο αφηγητής προοικονομεί τη γνωριμία του βοσκού με τη Μοσχούλα, αφού τα μέρη που φέρνει τα 

κοπάδια του τα έχει τοποθετήσει κοντά στο παράθυρο της Μοσχούλας.  

 * Η περιγραφή του άντρου προοικονομεί την εμφάνιση της Μοσχούλας, καθώς ο αφηγητής αναφέρεται 

στο μονοπάτι που οδηγεί στο σπίτι του κυρ- Μόσχου.  

 

 * Όλες οι κινήσεις του βοσκού (η μεταφορά του κοπαδιού στο γιαλό, η επιθυμία του να κολυμπήσει κ.ά. 

προοικονομούν (=προετοιμάζουν σκηνοθετικά) το κεντρικό επεισόδιο.  

 * Σο δέσιμο της κατσίκας με σχοινί προοικονομεί τον πνιγμό της.  

 

 ΔΡΑΜΑΣΙΚΑ ΑΠΡΟΟΠΣΑ  

Πρόκειται για περιστατικά, τα οποία λειτουργούν απροσδόκητα και αλλάζουν την εξέλιξη των γεγονότων ή 

διαφοροποιούν τους προγραμματισμούς των δρώντων προσώπων  

το συγκεκριμένο διήγημα, ως δραματικά απρόοπτα λειτουργούν τα εξής περιστατικά:  
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την κοπέλα που ονομαζόταν Μοσχούλα.  

 

συμπτωματικά να κολυμπήσει νύχτα, στο ίδιο σημείο που κολυμπούσε και ο βοσκός. Σο συγκεκριμένο 

απροσδόκητο συμβάν ήταν η αιτία να βιώσει το ‘‘όνειρο στο κύμα’’, το οποίο στάθηκε καθοριστικό για την 

πορεία της ζωής του.  

 -Μοσχούλας, που αποτέλεσε την αιτία να προδοθεί η παρουσία του βοσκού.  

 

κοπέλα και παραλίγο να την οδηγήσει στον πνιγμό, αν δεν επενέβαινε ο νεαρός βοσκός.  

 

 ΚΛΙΜΑΚΨΗ  

 

Η σχέση ανθρώπου-φύσης στο συγκεκριμένο διήγημα παρουσιάζεται με κλιμάκωση, η οποία καταλήγει σε 

απόλυτη ταύτιση και ερωτική ένωση του βοσκού με αυτή.  

 

φύση.  

 με αναλυτική περιγραφή του φυσικού χώρου στον οποίο δρούσε τότε, τονίζοντας την 

οικειότητά του προς αυτόν με την επίμονη επανάληψη της κτητικής αντωνυμίας.  

 

η επιθυμία του για απόλυτη ταύτιση με τη φύση, μέσω της επαφής με το υγρό στοιχείο. Με το κολύμπι η 

επιθυμία του εκπληρώνεται.  

 

την ευεργετική επίδραση της φύσης στον άνθρωπο, από την οπτική γωνία αυτού που πλέον ζει μακριά της και 

έχει απολέσει την αίσθηση της ευδαιμονίας που αυτή του προσέφερε στο παρελθόν.  

 

 Λεπτή ειρωνεία – χιουμοριστική διάθεση  

Σο χιούμορ και η ειρωνεία αποτελούν στοιχεία που συμπληρώνουν την ηθοποιία. Ο συγγραφέας επιχειρεί να 

προσεγγίσει αφενός την ελαφρότητα και τη χαρούμενη διάθεση που χαρακτηρίζει τον έφηβο αφηγητή και 

αφετέρου την πικρία του ενήλικα αφηγητή.  

 * την εγκιβωτισμένη αφήγηση για τον πατέρα ισώη, σχολιάζει: «Ἐκεῖ ἔκλαυσε τὸ ἁμάρτημά του, τὸ 

ἔχον γενναίαν ἀγαθοεργίαν ὡς ἐξόχως ἐλαφρυντικὴν περίστασιν, καὶ λέγουν ὅτι ἐσώθη»: το γεγονός ότι ο 

πατέρας ισώης παντρεύτηκε την νεαρή Σουρκάλα το αναφέρει ως γενναία αγαθοεργία, που λειτουργεί 

μάλιστα ως εξόχως ελαφρυντική περίσταση.  

 * Ο ενήλικος – αφηγητής σχολιάζοντας την παρούσα κατάστασή του αναφέρει: «Μεγάλην προκοπήν, 

ἐννοεῖται, δὲν ἔκαμα.», καθιστώντας εμφανή τη διάθεσή του για αυτοσαρκασμό, αλλά και την πικρία που 

αισθάνεται που τον οδηγεί άλλωστε να παρομοιάσει τον εαυτό του μ’ ένα σκύλο που είναι δεμένος με κοντό 

σχοινί.  

 * Ο έφηβος – αφηγητής, μιλώντας για τη συνήθειά του να παίρνει φρούτα από τα χωράφια και τα 

αμπέλια της περιοχής, αναφέρεται στους ανταγωνιστές του, τους αγροφύλακες, οι οποίοι: «Αὐτοὶ πράγματι 

δὲν μοῦ ἤθελαν τὸ καλόν μου».  

 * Ο έφηβος – αφηγητής αναφερόμενος στην περίεργη εξαφάνιση της Μοσχούλας – κατσίκας, σχολιάζει 

ότι οι αετοί δεν καταδέχονταν να κατεβαίνουν στα χαμηλότερα μέρη του νησιού, σκέφτεται όμως ότι: «Ἀλλὰ 

δὲν μοῦ ἐφαίνετο ὅλως παράδοξον ἢ ἀνήκουστον πρᾶγμα, ὁ ἀετὸς νὰ κατῆλθεν ἐκτάκτως, τρωθείς ἀπὸ τὰ 

κάλλη τῆς Μοσχούλας, τῆς μικρᾶς κατσίκας μου».  
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 Σο διήγημα ανήκει στις αυτοδιηγητικές αφηγήσεις, κατά τις οποίες ο αφηγητής, πέρα από το ότι είναι 

πρωτοπρόσωπος και μετέχει σ’ αυτήν (ομοδιηγητικός αφηγητής), είναι επιπλέον και ο πρωταγωνιστής της. 

Περιγράφει ένα συμβάν που πιστεύει ότι επηρέασε τη μετέπειτα ζωή του και εκφέρει κρίσεις και απόψεις, 

παίρνει θέση, πράγμα που δίνει στην αφήγηση τα χαρακτηριστικά της εξομολόγησης. τον πρόλογο και στον 

επίλογο, στα δύο δηλαδή σημεία του διηγήματος που αναφέρεται στο παρόν της αφήγησης, η εστίαση είναι 

μηδενική, γιατί η αφήγηση γίνεται από έναν παντογνώστη αφηγητή. Και στο κύριο μέρος του διηγήματος, η 

αφήγηση γίνεται και πάλι κάτω από την προοπτική του ώριμου αφηγητή, που έχοντας ζήσει ο ίδιος τα 

γεγονότα, τα χρωματίζει με την εμπειρία του ανθρώπου που κοιτάζει πλέον από μεγάλη απόσταση χρόνου 

αυτό που του συνέβη στο παρελθόν. Για να μη μειωθεί όμως η αγωνία για την έκβαση της ιστορίας, αφού ο 

αφηγητής γνωρίζει το τέλος, ο συγγραφέας εναλλάσσει σε κάποια σημεία του κειμένου την εστίαση από 

μηδενική σε εσωτερική, πράγμα που σημαίνει ότι ο αφηγητής υιοθετεί την προοπτική του ήρωα-βοσκού, χωρίς 

υποτίθεται να γνωρίζει περισσότερα από όσα η κατοπινή εμπειρία τον προμήθευσε. Η διαφορά αυτή γίνεται 

φανερή, όταν, ενώ η αφήγηση εστιάζει κάποτε στον ήρωα βοσκό, ο αφηγητής-προλύτης παρεμβάλλει και τη 

δική του αφηγηματική φωνή, προσπαθώντας να φωτίσει ενέργειες κι αντιδράσεις του ήρωα. Αλλού πάλι ο 

αφηγητής αποσιωπά σκόπιμα λεπτομέρειες και προβάλλει μόνο την προοπτική του βοσκού, αυξάνοντας έτσι 

την αγωνία και την ένταση για τη συνέχεια. Η εναλλαγή αυτή της εστίασης είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα 

για την ανάδειξη των διλημμάτων του ήρωα-βοσκού. 

 

Τν «Όλεηξν…» ζεσξείηαη έλα από ηα απηνβηνγξαθηθά δηεγήκαηα ηνπ Παπαδηακάληε θαη κάιηζηα ηεο εθεβηθήο ειηθίαο. 
Σεκαληηθό ξόιν ζην λα επηιεγεί ην Όνειρο στο Κύμα αλάκεζα ζε απηά πνπ ζεσξνύληαη απηνβηνγξαθηθά θείκελα ηνπ 

Παπαδηακάληε έπαιξε η ππυηοππόζυπη αθήγηζη και μάλιζηα η ιζσςπά αςηοδιηγηηική. Έρεη άιισζηε γξαθεί όηη ηο 

διήγημα ηοποθεηείηαι ανάμεζα ζηα πλαζηά απομνημονεύμαηα και ζηιρ πλαζηέρ εξομολογήζειρ ή όηι δίνει ηην ενηύπυζη 

όηι αποηελεί ζελίδερ από ένα πποζυπικό  ημεπολόγιο. Ο ίδηνο ν ζπγγξαθέαο πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη ηα βηώκαηα θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπ δηαιέγεη δύο διαδοσικά πποζυπεία: απηό ηνπ έθεβνπ ήξσα πνπ δεη ηα γεγνλόηα θαη ηνπ ελήιηθνπ πνπ ηα 

ζπκάηαη θαη ηα ζρνιηάδεη 

(1) Ο αθεγεηήο είλαη έλαο ομοδιηγηηικόρ αθηγηηήρ. Επεηδή κάιηζηα πξσηαγσληζηεί, είλαη ην θεληξηθό πξόζσπν ζηελ ηζηνξία 

πνπ αθεγείηαη –θαη όρη έλα δεπηεξεύνλ πξόζσπν, έλαο πεξαζηηθόο- έρεη πξνηαζεί ν όξνο αςηοδιηγηηικόρ αθηγηηήρ. Τν 
δηήγεκα παξνπζηάδεηαη σο ήδε γξακκέλν θείκελν (λα πξνζερζεί ην Δια την αντιγραυήν ηνπ ηέινπο) θαη αλήθεη ζε απηό ην 

επξύηεξν είδνο αθεγεκάησλ πνπ ε αθεγεκαηνινγία νλνκάδεη πιαζκαηηθά απνκλεκνλεύκαηα, εκεξνιόγηα θαη επηζηνιηθά 

κπζηζηνξήκαηα. Τν Όνειρο στο κύμα κπνξεί λα θαηαηαρζεί ζηηο αλακλήζεηο πνπ κνηάδνπλ κε πιαζκαηηθά απνκλεκνλεύκαηα θαη 

πεξηνξίδνληαη ζε νξηζκέλεο ζηηγκέο ηεο πξνζσπηθήο ηζηνξίαο ηνπ αθεγεηή. 

Το πεπιζηαηικό ζηο οποίο εζηιάζεηαι η αθήγηζη είναι πεπιζζόηεπο μία εζυηεπική πεπιπέηεια, παπά ένα ανηικειμενικό 

εξυηεπικό γεγονόρ. Από αςηή ηην άποτη ηο διήγημα αποκηά ένα εξομολογηηικό ηόνο.  

Ήδε από ηελ αξρή ηνπ δηεγήκαηνο γίλεηαη ζαθέο όηη ν Παπαδηακάληεο επηιέγεη δύν ρξνληθέο ζηηγκέο απνκαθξπζκέλεο κεηαμύ 

ηνπο: 

→ η ππώηη αναθέπεηαι ζηην παιδική ηλικία ηος ήπυα 

→ η δεύηεπη ζηην υπιμόηηηά ηος. 

(2). Ο αθεγεηήο – πξσηαγσληζηήο θνηηάδεη πίζσ ζην ρξόλν θαη βιέπεη ηα γεγνλόηα ηεο δσήο ηνπ αναδπομικά. Τν εγώ ηνπ έρεη 

δύν ππνζηάζεηο: 
→ ηο εγώ ηηρ ιζηοπίαρ→ν εαπηόο πνπ βηώλεη, ν ήξσαο – λεαξόο βνζθόο 

→ ηο εγώ ηηρ αθήγηζηρ→ν εαπηόο πνπ αθεγείηαη, ν ελήιηθνο –δηθεγόξνο 

Απηόο πνπ έδεζε ην παξειζόλ θαη απηόο πνπ ην αθεγείηαη είλαη θαη δελ είλαη ην ίδην πξόζσπν. Έηζη ε θσλή κπνξεί λα είλαη κία, 

αιιά κπνξεί λα ππάξρεη δηαθνξά πξννπηηθήο αλάκεζα ζηα δύν εγώ . 

(3). Ο σπόνορ ηηρ ιζηοπίαρ είλαη αζαθήο. Τνπνζεηείηαη ζηα 187… θάπνπ δειαδή ζην 19ν αηώλα θαη από απηή ηελ άπνςε είλαη 

ζύγσπονορ ηνπ ζπγγξαθέα. Από εθεί θαη πέξα νη ρξνληθέο πιεξνθνξίεο είλαη κεδακηλέο ο σπόνορ οπίζεηαι από ηη θςζική ηος 

διάζηαζη (εποσέρ, μέπα-νύσηα, ήλιορ - θεγγάπι) και ηιρ αγποηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (ζποπά – θεπιζμόρ). 
Ο σπόνορ ηηρ αθήγηζηρ είλαη αλαδξνκηθόο, ν ελήιηθνο αθεγεηήο εθθηλεί από ην παξόλ ηνπ γηα λα επηζηξέςεη κεξηθά ρξόληα 

πίζσ, ζην θέρος τοσ 187… Η ρξνληθή απόζηαζε κεηαμύ ηνπ ελήιηθνπ ήξσα πνπ αθεγείηαη θαη ηνπ ήξσα πνπ βηώλεη ηελ ηζηνξία 

εμεγεί θαη ηε δηαθνξά ζηελ πξννπηηθή, ηε δηαθνξά ηεο θσλήο. 
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(4). Η πινθή αλειίζζεηαη θπξίσο κε ηελ αθήγεζε ηνπ πξσηαγσληζηή, είλαη επομένυρ έναρ δπαμαηοποιημένορ αθηγηηήρ, 
μίμηζη. Κςπιαπσεί ο εζυηεπικόρ μονόλογορ, νη ζθέςεηο ηνπ ήξσα. Σ’ απηέο ν ελήιηθνο αθεγεηήο πηνζεηεί ηελ πξννπηηθή ηνπ 

έθεβνπ εαπηνύ ηνπ. 

Υπάξρεη θαη κία ζύληνκε ζθελή, ν δηάινγνο ηνπ ήξσα κε ηελ θνπέια, ε θξαπγή ηνπ πνπ πξνζπαζεί λα ηεο δώζεη ζάξξνο. 

 

Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΟ ΚΤΜΑ 

Οι περιγραφές του Παπαδιαμάντη, πλούσιες, είναι γεμάτες από λεπτομέρειες που ξαφνιάζουν τον αναγνώστη 

για τη δύναμη που έχει η μνήμη του. Καμία περιγραφή δε μοιάζει με την άλλη, καθεμία έχει το δικό της χρώμα 

κι εδώ ο συγγραφέας γίνεται ποιητής. Εκτός από τα τοπία περιγράφει ανθρώπους, τρόπους, ήθη και έθιμα με 

πολλή ζωντάνια. τη δύναμη και την ποιητική των περιγραφών του υπάρχει και η σφραγίδα του ρομαντισμού, 

καθώς αυτή η τάση εισήγαγε την περιγραφή στη λογοτεχνία. Η Παπαδιαμαντική περιγραφή δεν περιορίζεται 

στη μετάδοση ρεαλιστικών μόνο πληροφοριών, δεν εξυπηρετεί απλώς τη σκηνογραφία, αλλά συχνά βρίσκεται 

σε αντιστοιχία με τη συναισθηματική κατάσταση των ηρώων. 

το Όνειρο στο κύμα δεσπόζουν οι περιγραφές. Φαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κορυφαία στιγμή που η 

Μοσχούλα κινδυνεύει από πνιγμό και η διήγηση διακόπτεται και περιγράφεται η εμφάνιση και η θέση της 

βάρκας, η απόσταση του αφηγητή από την κόρη που κινδυνεύει, ο θαλάσσιος βυθός, η δίνη που σχηματίζει στη 

θάλασσα η απελπισμένη προσπάθεια της Μοσχούλας να αναδυθεί, να επιπλεύσει. υντελείται, λοιπόν, η 

επιβράδυνση, ο συγγραφέας «παίζει» με την αγωνία του αναγνώστη. Η σκηνή της διάσωσης επιμηκύνεται, η 

δράση αναστέλλεται. Παρά την ένταση της στιγμής το τοπίο του ενδεχόμενου πνιγμού περιγράφεται λυρικά: 

«είδα το εύμορφον σώμα να παραδέρνη κάτω, πλησιέστερον εις τον βυθόν του πόντου ή εις τον αφρόν του 

κύματος, εγγύτερον του θανάτου ή της ζωής<». Γενικότερα, λοιπόν, με τις περιγραφές, στις οποίες ο 

Παπαδιαμάντης είναι ιδιαίτερα λεπτολόγος, επιτυγχάνεται η επιβράδυνση της δράσης. 

 

ΣΟ ΒΙΨΜΑΣΙΚΟ ΣΟΙΦΕΙΟ ΣΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΟ ΚΤΜΑ 

την όψιμη πεζογραφία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη υπάρχει ένας αριθμός διηγημάτων που θεωρούνται 

ότι εμπεριέχουν αυτοβιογραφικά στοιχεία για τον ίδιο τον πεζογράφο. Καλό είναι εδώ να διευκρινιστεί ότι 

λέγοντας αυτοβιογραφικά στοιχεία δεν εννοούμε ατόφια συμβάντα της ζωής του συγγραφέα αλλά αλήθειες, 

βιώματα, εμπειρίες, βιωμένες καταστάσεις και ψυχικές ανάγκες. Όπως λέει ο Γ. Ιωάννου «Ο Παπαδιαμάντης 

αυτοβιογραφείται όπως όλοι οι γνήσιοι συγγραφείς αυτοβιογραφούνται». ». Ο Π. Μουλλάς σημειώνει : «ε τι 

ποσοστό μεταφέρονται εδώ πραγματικά βιώματα του Παπαδιαμάντη, θα ήταν δύσκολο να καθορίσουμε με 

ακρίβεια». Ο συγγραφέας άλλωστε υπογράφοντας στο τέλος του διηγήματος με το όνομά του αποποιείται 

κάθε ταύτισή του με τον αφηγητή. Σο ποσοστό των πραγματικών και των επινοημένων εμπειριών στο Όνειρο 

δεν μπορούμε να το διακρίνουμε με ακρίβεια. Ψστόσο μπορούμε με σχετική ασφάλεια να θεωρήσουμε 

πραγματικές εμπειρίες διάφορα περιστατικά ή διεργασίες που αντιμετωπίζει ο ήρωας στο διήγημα. 

Πρώτο στοιχείο είναι η ζωή στη κιάθο, η αμεριμνησία και η αθωότητα της νεότητας και η νοσταλγική 

αναβίωση / ανάπλαση από τον ώριμο άνθρωπο όσων οριστικά τελείωσαν. Η φύση, η θάλασσα, τα τοπωνύμια, 

οι δραστηριότητες των κατοίκων του νησιού ανήκουν το δίχως άλλο σε βιώματα του ίδιου του συγγραφέα. Από 

τα πρώτα αυτά χρόνια της ζωής στη κιάθο σφυρηλατείται η θρησκευτικότητα του Παπαδιαμάντη ανάλογη 

με τη θρησκευτικότητα του ήρωα στο «Όνειρο…»… 

Επόμενο αυτοβιογραφικό στοιχείο είναι η δυστυχισμένη ωριμότητα με την άρνηση να συμφιλιωθεί ο 

ενήλικος και μορφωμένος άνθρωπος με την αστική ζωή, άρνηση τόσο γνωστή του ίδιου του Παπαδιαμάντη 

ώστε να του προσδώσει και τον προσδιορισμό «κοσμοκαλόγερος» των ελληνικών γραμμάτων.  

Παράλληλα, η επαγγελματική αποτυχία (άσχετα αν στο διήγημα ο αποτυχημένος είναι δικηγόρος ενώ ο 

συγγραφέας ήταν φιλόλογος, οι ατελέσφορες σπουδές, η οικονομική δυσπραγία και η εξάρτηση από τους 

εργοδότες είναι αναμφίβολα αυτοβιογραφικά στοιχεία.  
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Εκείνο, όμως, που κυρίως απηχεί τη ζωή του Παπαδιαμάντη είναι η αποτυχία και η άρνηση του αστικού, του 

σύγχρονου τρόπου ζωής και η μάταιη (η ρομαντική και ουτοπική) αναζήτηση ενός άλλου διαφορετικού 

σκηνικού, την επιστροφή και την κατά φύση ζωή σε μία οριστικά χαμένη για τον ίδιο αθωότητα. 

Επιστροφή που πρόσκαιρα και οδυνηρά επιτυγχάνει με τη λογοτεχνική γραφή. 

 

 

Ο αυτοβιογραφικός χαρακτήρας του διηγήματος: «Σο Όνειρο στο κύμα είναι ένα από τα διηγήματα του 

Παπαδιαμάντη που καταχωρίζεται στα «αυτοβιογραφικά», γεγονός όμως που έχει δημιουργήσει πολλές 

ενστάσεις και αντιπαραθέσεις για την έκταση και το βαθμό κατάθεσης πραγματικών βιωμάτων του ίδιου του 

συγγραφέα. Τπάρχουν πολλά στοιχεία του κειμένου που θα επιβεβαίωναν τον αυτοβιογραφικό 

χαρακτήρα του έργου:  

 1. Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση.  

 2. Ο εξομολογητικός χαρακτήρας του έργου.  

 3. Η βαθιά θρησκευτικότητα και η χριστιανική αγωγή που διακατέχει τον ήρωα- αφηγητή, μας 

παραπέμπει στη σχέση που είχε ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης με τη θρησκεία.  

 4. Οι χώροι της κιάθου και της Αθήνας που αναφέρονται είναι αυτοί που πραγματικά έζησε ο 

Παπαδιαμάντης τη ζωή του.  

 5. Η νοσταλγία του ήρωα για τη ζωή κοντά στη φύση και η ασφυκτική ζωή του στην πρωτεύουσα, 

αντικατοπτρίζει τη κοσμοθεωρία του ίδιου του Παπαδιαμάντη· σύμφωνα μ’ αυτήν στα αστικά κέντρα ο 

άνθρωπος ασφυκτιά, χάνει τη φυσική του αγνότητα και οδηγείται στη δυστυχία. Έτσι συντελείται η οριστική 

έκπτωση από τον παράδεισό του και η οριστική απώλεια της αθωότητας. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα της διάψευσης 

και της χαμένης Εδέμ εντάσσεται και η ισοπεδωτική και απαξιωτική αναφορά του αφηγητή για τις «θυγατέρες 

της Εύας», όπως χαρακτηρίζει τις γυναίκες, αλλά και για τη μισθωτή εργασία που του δημιουργεί αίσθημα 

εξάρτησης και ανελευθερίας.  

 6. Ο Παπαδιαμάντης παράλληλα γνωρίζουμε πως δεν ανεχόταν τον κόσμο των συμβάσεων και της 

υποκρισίας, ενώ καταδίκαζε τις επιφανειακές και ανούσιες σχέσεις,( κατηγορήθηκε για «μισογυνική» διάθεση, 

και μετά βίας ανεχόταν την αναγκαστική- για βιοποριστικούς λόγους-εργασία του στη Αθήνα , που θεωρούσε 

έκφραση υποτέλειας και αισθητοποίηση της ανελεύθερης ζωής στη πόλη).  

Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν στοιχεία που θέτουν υπό αμφισβήτηση την αυτοβιογραφική 

«αποτύπωση» του Παπαδιαμάντη στο έργο:  

 1. Σα εισαγωγικά που υπάρχουν στην αρχή και το τέλος του διηγήματος.  

 2. Η υπογραφή στο τέλος του: «Δια την αντιγραφήν» Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Η εισαγωγή του 

σχολικού μας βιβλίου άλλωστε λέει πως « ο συγγραφέας με την υπογραφή του στο τέλος αποποιείται κάθε 

ταύτισή του με τον αφηγητή.  

 3. Σα αναφερόμενα στοιχεία από τη ζωή του αφηγητή που δεν ταυτίζονται με πραγματικά βιογραφικά 

στοιχεία του ίδιου του Παπαδιαμάντη ( π.χ. ο ίδιος δεν εργάστηκε ποτέ ως δικηγόρος).  

 Είναι επίσης πιθανό -και αυτό συμβαίνει συχνά στον Παπαδιαμάντη- καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η 

υπόθεση ενός λογοτεχνικού έργου, ο συγγραφέας να κάνει σύντομη παρεμβολή ενός δικού του 

αυτοβιογραφικού στοιχείου, όχι μόνο γιατί «δένει» με την όλη αφήγηση, αλλά κυρίως γιατί του δίνεται η 

ευκαιρία να ενσταλάξει τη δική του προσωπική πικρία, τον δικό του προσωπικό πόνο, και αυτό δρα λυτρωτικά 

για τον ίδιο. Αν τώρα συμβεί το συγκεκριμένο στοιχείο να μνημονεύεται από τους βιογράφους του, 

παρασύρεται κανείς εύκολα, γενικεύει και, με αφορμή τη μικρή αυτή αυτοβιογραφική παρεμβολή, θεωρεί 

αυτοβιογραφικό το σενάριο στο σύνολο του. *<+.  

 Σο ίδιο συμβαίνει με το «όνειρο στο κύμα». Ο Παπαδιαμάντης «ακουμπά» στο διήγημα σκέψεις, όνειρα, 

εμπειρίες και αντιλήψεις του για τη ζωή και τον κόσμο χωρίς να εγκλωβίζει το έργο του στα στενά πλαίσια της 

αυτοβιογραφίας. Περιπλέκει το αυτοβιογραφικό στοιχείο μέσα σε μυθοπλαστικές κατασκευές ηρώων και 
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βέβαια επιτυγχάνει ,με την πειστικότητα που τον διακρίνει, να συμπαρασύρει τον αναγνώστη στην « πλάνη 

της αυτοβιογραφικότητας». Είναι ο λεγόμενος « συγγραφικός δόλος». Αυτή η τεχνική είναι , σύμφωνα με τον Γ. 

Παγανό, μια τεχνική σκηνοθεσίας της αφήγησης, ένας φυσικός τρόπος αφήγησης απέναντι σ’ ένα υποθετικό 

ακροατή-αναγνώστη.  

 Ο Παπαδιαμάντης με σπουδαία «σκηνογραφική» ικανότητα, δημιουργεί την εντύπωση μέσα από τα 

διηγήματά του, ότι τα έζησε όλα αυτά που γράφει, ακόμη κι όταν καταλαβαίνουμε ότι τούτο είναι λογικά 

αδύνατο. Αυτές οι αλλότριες ιστορίες γίνονται αφορμή για να αναπλάσει τη ζωή όπως εκείνος την αγάπησε ή 

την φαντάστηκε. Αυτό απέχει πολύ από την «ενσωμάτωση στο διήγημα των σελίδων από το προσωπικό 

ημερολόγιο του συγγραφέα», άποψη που υποστηρίζεται από τον Παναγιώτη Μουλλά. Βέβαια ο ίδιος 

υποστηρίζει κάπου αλλού πως « δύσκολα θα μπορούσαμε να καθορίσουμε με ακρίβεια σε τι ποσοστό 

μεταφέρονται εδώ πραγματικά βιώματα του Παπαδιαμάντη».  

 Αντίθετα πιο κοντά μας νομίζω πως βρίσκεται η άποψη του Γ. Ιωάννου: «ο Παπαδιαμάντης είναι πιο 

πολύ βιωματικός παρά αυτοβιογραφικός συγγραφέας». «Οι ιστορίες του δεν είναι αυτοβιογραφικές αλλά 

αποτελούν αφορμές για ανάπλαση ζωής». Πάντως το βέβαιο είναι πως ο διαχωρισμός αυτός χαρακτηρίζει 

γενικότερα στη Λογοτεχνία τη σχέση συγγραφέα- αφηγητή: ο συγγραφέας είναι ένα πραγματικό πρόσωπο με 

αληθινή ζωή και υπάρχει έξω από το κείμενο, ενώ αντίθετα ο αφηγητής είναι ένα πρόσωπο του κειμένου, ένα 

κατασκεύασμα από λέξεις.  

 Σελικά ίσως αυτό που μένει από το « Όνειρο στο κύμα» δεν είναι η αγωνία του αναγνώστη για το βαθμό 

μετάδοσης των προσωπικών βιωμάτων του Παπαδιαμάντη σ’ αυτό, αλλά η βεβαιότητα πως το διήγημα « 

κραυγάζει» την ψυχή του περισσότερο και όχι τόσο πραγματικές εμπειρίες.... Απογοήτευση, μεταμέλεια, 

ηττημένη διάθεση, αίσθηση αποτυχίας, έλλειψη προσαρμογής στις πρακτικές μέριμνες του βίου, απουσία 

αυθεντικής ζωής, ρομαντική νοσταλγία...»  

  

Η σκιαγράφηση των κοινωνικών ανισοτήτων της εποχής: Δυο αναφορές αναδεικνύουν τους κοινωνικούς 

προβληματισμούς του Παπαδιαμάντη. την πρώτη περίπτωση ο συγγραφέας στηλιτεύει τους ανθρώπους της 

εξουσίας τους απλούς υπαλλήλους της που εκμεταλλεύονται τη θέση τους για να καρπώνονται τους κόπους 

των πολιτών. τη δεύτερη περίπτωση ο κυρ Μόσχος γίνεται ο εκπρόσωπος της τάξης των πλουσίων με το 

απέραντο κτήμα του, τον πύργο του, προσπαθεί να κρατήσει μακριά του τους φτωχούς ανθρώπους του χωριού 

με τον περίβολό του αλλά για τον Παπαδιαμάντη ο περίβολος αυτός γίνεται σύμβολο της απομόνωσής του και 

του περιορισμού και της ανελευθερίας του. 

 

Η περιορισμένη δράση: Η δράση του διηγήματος είναι περιορισμένη, όπως και η πλοκή του με την ύπαρξη 

λίγων επεισοδίων, παρόλο που η διήγηση της ιστορίας είναι εκτενής. Σα πρόσωπα που δρουν είναι ουσιαστικά 

δύο και οι δευτερεύοντες χαρακτήρες έχουν περιορισμένο, σχεδόν ανύπαρκτο ρόλο, εστιάζεται δηλαδή το 

ενδιαφέρον μόνο στα δύο κύρια πρωταγωνιστικά πρόσωπα. Σο διήγημα έχει ως άξονα δράσης και διάρκειας το 

ζήτημα της χαμένης αθωότητας κι ευτυχίας  του μικρού βοσκού κατά τη νεανική του ηλικία. Παρόλο που η 

δράση του είναι περιορισμένη, υπάρχει εσωτερική δράση πλούσια, που εκφράζεται μέσα από την καταγραφή 

του ψυχικού κόσμου και των εσωτερικών συγκρούσεων κι αντινομιών που χαρακτηρίζουν τους ήρωές του, 

βοηθώντας μ’ αυτόν τον τρόπο σε μια λυρική και ποιητική ενατένιση των πραγμάτων εκ μέρους του ποιητή. Η 

περιορισμένη εξωτερική του δράση δεν είναι ανεξάρτητη από την ιδιομορφία που έχει το διήγημα και ως προς 

το «μύθο» (την υπόθεση): η διήγηση, παρόλο που είναι εκτενής, αναπτύσσει ένα μόνο περιστατικό, ένα μόνο 

επεισόδιο (μονοεπεισοδιακός μύθος).  

 

Σο ποιμενικό στοιχείο: Σο διήγημα έχει πολλά από τα στοιχεία των έργων της ποιμενικής λογοτεχνίας, του 

λογοτεχνικού είδους που αντλεί τα θέματά του από τη ζωή των βοσκών στο ειδυλλιακό περιβάλλον της φύσης, 

του βουνού και του κάμπου. το διήγημα υπάρχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του ποιμενικού είδους: 
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 Η «δράση» ξετυλίγεται μέσα σ’ ένα ειδυλλιακό τοπίο. 

 Ο πρωταγωνιστής είναι βοσκός (παίζει και φλογέρα). 

 Ο βοσκός βρίσκεται σε αρμονική σχέση με τη φύση. 

 Ο κόσμος του διηγήματος είναι μακριά από τον πολιτισμό.  

 Η ατμόσφαιρα είναι αισθησιακή και το θέμα ο ερωτικός πειρασμός και η ερωτική συγκίνηση. 

 Σο φυσικό περιβάλλον παρουσιάζεται εξιδανικευμένο, ενώ το τοπίο μέσα στο οποίο ξεδιπλώνεται το 

κεντρικό επεισόδιο είναι ειδυλλιακό και παρουσιάζεται λεπτομερειακά και με λυρισμό. 

 Οι ενδείξεις του ερωτισμού θα παραμείνουν στο επίπεδο της αγνότητας.  

 

 Σο στοιχείο της νοσταλγίας: Σο διήγημα έχει έκδηλα τα στοιχεία της νοσταλγίας, μιας ενατένισης του 

παρελθόντος με έντονη νοσταλγική διάθεση και με μια απογοήτευση για το χαμένο παράδεισο των παιδικών 

χρόνων του ήρωα, τη χαμένη απλή ζωή, τν ξεγνοιασιά της παιδικής ηλικίας, τον έρωτα δίπλα στο ειδυλλιακό 

φυσικό τοπίο. «*<+ Πρόκειται για ένα κείμενο ποιητικό στην ουσία του, που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί 

γραφή της απουσίας, της στέρησης, της οριστικά χαμένης ευτυχίας ή, ακόμη, και της ουτοπικής νοσταλγίας. Όλα 

αυτά τα στοιχεία, με ποικίλες εντάσεις και αποχρώσεις, χαρακτηρίζουν συνολικά την αφηγηματική γραφή και 

συναθροίζονται με πυκνό και ποιητικό τρόπο στην καταληκτική φράση του κειμένου ΄΄Ω! ας ήμην ακόμη βοσκός εις 

τα όρη!...΄΄ με την οποία κλείνει κυκλικά το νήμα της αφήγησης. Η τυπική λογική της γλώσσας θα χαρακτήριζε 

αυτή τη φράση ως ένα είδος ανεκπλήρωτης ευχής: δηλαδή ως μια νοσταλγία που δεν περιέχει μόνο την οδύνη μιας  

ψυχής, αλλά, κυρίως, κάτι που είναι οριστικά ματαιωμένο και λειτουργεί μόνο στο επίπεδο της ποιητικής 

ουτοπίας. Γι’ αυτό, από την άποψη αυτή, το Όνειρο στο κύμα  εντάσσεται στην ευρύχωρη έννοια και τη λειτουργία 

της παπαδιαμαντικής νοσταλγίας. Πιο πολύ εκφράζει τον ενδόμυχο πόθο του ανθρώπου – αφηγητή να υπερβεί το 

ασφυκτικό παρόν και να βρει καταφυγή και παραμυθία στη θαλπωρή των παιδικών αναμνήσεων και των πρώτων 

ερωτικών σκιρτημάτων. *…+ Αυτή η έντονη νοσταλγία και η τάση επιστροφής στο φυσικώς ζην δεν ακυρώνει μόνο 

τη δυνατότητα να συμφιλιωθεί ο αφηγητής με το ΄΄τώρα΄΄ της ζωής του. Παράλληλα, καθώς στην ουσία η 

επιστροφή στο παρελθόν είναι ανέφικτη, περιέχει και στοιχεία ουτοπικού ρομαντισμού. Κανείς δεν επιστρέφει σε 

κάτι που είναι οριστικά χαμένο. Η επαναβίωση μιας κατάστασης ονειρικής ευτυχίας, που ανήκει στο απώτερο κι 

ανεπίστροφο παρελθόν, ισοδυναμεί και ταυτίζεται με ένα είδος ρομαντικής νοσταλγίας κι εκτροπής. Αυτή, 

ακριβώς, η αναζήτηση, μέσω της μνημονικής επαναβίωσης, μιας χαμένης φυσικής και παραδείσιας ζωής, όπως 

αυτή δηλώνεται στο Όνειρο στο κύμα, ταυτίστηκε με το μύχιο πόθο του ανθρώπου να επανεύρει στη ζωή του μια 

χαμένη ΄΄Αρκαδία΄΄: δηλαδή τον απλοϊκό βουκολικό βίο, την ξεγνοιασιά, την αμεριμνησία και τον έρωτα κοντά και 

μέσα στη φύση» (Ν. Παρίσης)    

 

O διττός χαρακτήρας του διηγήματος: Σο Όνειρο στο κύμα εκπληρώνει ένα διττό στόχο του συγγραφέα. 

Πρώτον την ανάγκη του ήρωα να ξεφύγει από τη φορτική κι ασφυκτική ζωή της πόλης, που του θυμίζει τον 

καθημερινό «στραγγαλισμό» της ψυχής του, αναπολώντας ένα περιστατικό της εφηβικής του ηλικίας, όταν 

ζούσε σε απόλυτη αρμονία με τη φύση, και κυρίως παρουσιάζει καίρια  και ξεκάθαρα την αντίθεση ανάμεσα 

στο φυσικό και στον αστικό τρόπο ζωής προκρίνοντας τον πρώτο ως ιδανικό. Ο δεύτερος στόχος του είναι η 

παρουσίαση των συναισθημάτων της εφηβικής ψυχής στο πρώτο της ερωτικό σκίρτημα, όταν αντικρίζει την 

ομορφιά του κόσμου μέσα από μια ειδυλλιακή και ρομαντική ενατένιση.  

 

Η πολυσημία του διηγήματος: Σο Όνειρο στο κύμα είναι ένα διήγημα που επιδέχεται πολλές ερμηνευτικές 

αναγνώσεις (ερμηνευτικές εκδοχές). Μπορεί να προσεγγιστεί με πολλούς τρόπους, αλλά η τελική ερμηνεία θα 

εξαρτηθεί κι από την προσωπική οπτική κάθε αναγνώστη. Ο Δημήτρης Σζιόβας, στο βιβλίο του Σο παλίμψηστο 

της ελληνικής αφήγησης, κάνει λόγο για «ερμηνευτική απροσδιοριστία» στο Όνειρο στο κύμα γιατί «δεν 

υπάρχει  κάποια ξεκάθαρη λύση αλλά υπεκφυγή». Σο διήγημα λοιπόν είναι πολυσημικό και προσφέρεται για 

διάφορες ερμηνείες, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες:  
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 Η θρησκευτική – ηθική του διάσταση: η ιστορία μπορεί να ερμηνευτεί ως παρουσίαση της έκπτωσης του 

ανθρώπου από τον αρχικό του παράδεισο, από μια ευδαιμονική ηρεμία κι απόλαυση (που περιγράφεται με 

αναφορές στο Άσμα Ασμάτων ) σε μια άθλια και σκληρή καθημερινότητα που αφαιρεί από τον ήρωα και την 

τελευταία αισιόδοξη σκέψη για το μέλλον του λόγω της επιλογής από τον ήρωα να συμπράξει με την 

«αμαρτία» και να παρακάμψει την αγνότητά του. Η κατάσταση ευδαιμονίας είναι ο παράδεισος των 

ξέγνοιαστων νεανικών χρόνων και η δυστυχία είναι η μίζερη καθημερινότητα της επαγγελματικής ζωής του 

ήρωα. Με την ερμηνεία αυτή μπορούμε να εξηγήσουμε την εκτενή αναφορά στην ιστορία του μοναχού ισώη 

(γιατί αλλιώς η ιστορία δεν έχει λειτουργικό ρόλο στην πλοκή). Κάθε απόλαυση έχει κι ένα τίμημα. Ο ισώης 

ήταν μοναχός, αμάρτησε και για να λυτρωθεί εγκατέλειψε τα εγκόσμια. Όμως ο αφηγητής δεν επεδίωξε τέτοια 

λύτρωση και γι’ αυτό δεν έχει βρει την εσωτερική του γαλήνη. 

 Η αντινομία – αντίθεση φύσης και πολιτισμού: μια άλλη ερμηνεία μας κατευθύνει να δούμε το διήγημα 

ως αντιπαράθεση δύο ξεχωριστών κόσμων: του φυσικού ποιμενικού κόσμου (πληρότητα φυσικής ζωής), που 

ταυτίζεται με την ξένοιαστη ζωή στην εξοχή, και του πολιτισμένου «τεχνητού κόσμου» (σκληρότητα ζωής στο 

αστικό κέντρο), που ταυτίζεται με τον περιορισμένο αστικό τρόπο ζωής. Η «απολίτιστη» φύση αντιπροσωπεύει 

την ευτυχισμένη εφηβική ηλικία του αφηγητή, ενώ ο πολιτισμός την ώριμη ηλικία του αφηγητή. τον πρώτο 

κόσμο η ζωή είναι όμορφη κι ελεύθερη, ενώ στο δεύτερο άχαρη, γεμάτη απαγορεύσεις και καταναγκασμούς. Η 

φράση, η οποία κλείνει το διήγημα (Ω! ας ήμην ακόμη βοσκός εις τα όρη!...) δείχνει ότι ο αφηγητής προτιμάει τη 

φυσική ζωή. «Μια δεύτερη ερμηνεία που συνδέεται στενά με την προηγούμενη είναι να ιδωθεί το διήγημα ως μια 

εκδήλωση της αντίθεσης φύσης και πολιτισμού. Η φύση αντιπροσωπεύει την εφηβική ηλικία του αφηγητή, όταν 

είναι ωραίος κι ευτυχισμένος έφηβος αλλά και «φυσικός άνθρωπος», ενώ ο πολιτισμός ταυτίζεται με την ώριμη 

ηλικία, όταν εργάζεται στο γραφείο ενός δικηγόρου κι αισθάνεται δέσμιος και καταπιεσμένος» (Δ. Σζιόβας) 

 Η αντιπαράθεση εφηβείας κι ωριμότητας: η ερμηνεία αυτή θα μπορούσε να είναι η προσπάθεια να 

ειδωθεί το διήγημα ως μια ιστορία κατά την οποία η ευτυχισμένη εφηβεία δίνει τη θέση της στη δυστυχισμένη 

ώριμη ηλικία του ήρωα, που χαρακτηρίζεται από τη φθορά και την αίσθηση της ματαιότητας της ζωής του. 

Είναι μια ερμηνεία  του μετασχηματισμού ενός ανθρώπου από βοσκό σε δικηγόρο, από έφηβο σε ενήλικο, από 

άπειρο σε έμπειρο, από ευτυχή σε δυστυχή.  

 Η αμφιταλάντευση ανάμεσα στο υψηλό και το αισθησιακό: είναι η ερμηνεία που ο Δ. Σζιόβας δίνει 

αντιλαμβανόμενος το διήγημα από την αισθητική του πλευρά ως μια αντινομία ανάμεσα στην επιλογή του 

υψηλού, της διατήρησης της αγνότητας, και του αισθησιακού, της επιλογής του πειρασμού, της αδυναμίας να 

ξεφύγει ο ήρωας του έργου από τη βίωση έστω και για λίγο της ερωτικής διάθεσης. Είναι η σύγκρουση που 

λαμβάνει χώρα ως προϊόν διχασμού ανάμεσα στην ερωτική επιθυμία και στην ανάγκη για αγνότητα, που 

πηγάζει από τις χριστιανικές διδαχές.  

 Η καταστολή της εφηβικής φαντασίωσης: είναι η ερμηνεία του διηγήματος που θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως ψυχαναλυτική κι ερμηνεύει το διήγημα ως μια τραυματική εμπειρία από έναν ανεκπλήρωτο 

έρωτα, μια επιθυμία και φαντασίωση που επήλθε το τέλος της χωρίς να αφήσει τη γλυκιά γεύση της 

ολοκλήρωσής της, ως μια αμφιταλάντευση τέλος ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα, ανάμεσα στην 

ερωτική φαντασίωση και την ονειρική ατμόσφαιρα και το στραγγαλισμό της επιθυμίας με την πικρή γεύση του 

ανεκπλήρωτου. 

 Η τάση φυγής στη φύση: ο αφηγητής, βιώνοντας τη σκληρή πραγματικότητα της βιοτικής μέριμνας του 

παρόντος (δικηγόρος στην πόλη), αναπολεί το ευτυχισμένο παρελθόν των εφηβικών του χρόνων (βοσκός στα 

βουνά). Αυτή η αναπόληση, που αποτελεί το κύριο αφηγηματικό υλικό, υποδηλώνει μία τάση φυγής από το 

καταθλιπτικό παρόν. Η καθημερινή ζωή (ο αφηγητής την περιορίζει στη μιζέρια του επαγγέλματός του) είναι 

καταπιεστική. Βρίσκει όμως ένα τρόπο φυγής που του αναπληρώνει τις συναισθηματικές ανάγκες: την 

ανάμνηση της ευτυχισμένης εφηβείας.  

 Η ερωτική διάσταση της θάλασσας: μια άλλη ερμηνευτική εκδοχή (με πολύ περιορισμένη όμως οπτική) 

βασίζεται στην ερωτική διάσταση της θάλασσας. ύμφωνα με αυτήν την εκδοχή η θάλασσα σε μια στιγμή 
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κινδύνου ενώνει στιγμιαία τον άντρα με τη γυναίκα, βοηθώντας τον άτολμο νέο να αποδεσμευτεί για λίγο από 

τις προσωπικές του αναστολές και να νιώσει μια φευγαλέα ικανοποίηση της επιθυμίας του. 

Η γραμματολογική ένταξή του: Αν και ποικίλες ερμηνείες έχουν δοθεί για το χαρακτήρα του διηγήματος, 

αυτό εντάσσεται στα ηθογραφικά διηγήματα του Παπαδιαμάντη συγκεντρώνοντας πολλά από τα 

χαρακτηριστικά της ηθογραφίας: τη ρεαλιστική απεικόνιση της ζωής των απλών ανθρώπων της επαρχίας, τη 

συνειδητή καταγραφή του λαογραφικού υλικού, την ειδυλλιακή αναπαράσταση του παρελθόντος και την 

αντινομία του προς την αστική ζωή σε συνδυασμό με τη χρήση των νέων τρόπων γραφής.   

 

Η τεχνοτροπία του Παπαδιαμάντη: Σο Όνειρο στο κύμα , όπως και το σύνολο της παραγωγής του μεγάλου 

κιαθίτη πεζογράφου, εντάσσεται στο κλίμα της Β’  Αθηναϊκής χολής, που αντιπροσωπεύει η γενιά του 1880.    




 

Ο ΣΙΣΛΟ ΣΟΤ ΔΙΗΓΗΜΑΣΟ 

Ο τίτλος του διηγήματος παραπέμπει σε κάτι άπιαστο ή ανέφικτο. Έχει μάλιστα αμφίσημη ερμηνεία: 

Α) όνειρο =αυτό που δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα 

Β) όνειρο =να ζει κάποιος κάτι το ονειρώδες 

 

ΒΟΤΚΟΛΙΚΟ ΕΙΔΟ-ΑΡΚΑΔΙΜΟ 

Η Αρκαδία στην αρχαία τέχνη εθεωρείτο ως φανταστικό βασίλειο του έρωτα και της ομορφιάς, ως το 

ενσαρκωμένο όνειρο ανέκφραστης ευτυχίας, περιβεβλημένο όμως με το φωτοστέφανο μιας γλυκιάς και 

μελαγχολικής εγκαρτέρησης. Η μυθολογική αντίληψη δημιούργησε τον Πάνα, με σύμβολό του τον αυλό, 

εθνικό θεό της προϊστορικής Αρκαδίας με τη σπουδαιότερη δικαιοδοσία πάνω στην ποιμενική και τη γεωργική 

ζωή. Η Αρκαδία ,λοιπόν, ριζώθηκε στη συνείδηση των πνευματικών ανθρώπων της Δύσης του 16ου αιώνα σαν 

ένας τόπος ιδανικός, ειρηνικός κι ευτυχισμένος, τόπος νοσταλγίας κάθε φορά που η ανθρώπινη φύση 

δοκιμάζεται από ένα οδυνηρό παρόν. Η Αρκαδία εκφράζει την αναγωγή σ ένα χρόνο απαλλαγμένο από 

κοινωνικούς περιορισμούς, αποτελεί την εξιδανικευμένη διάσταση μιας διαφορετικής πραγματικότητας, στην 

οποία το άτομο κυριαρχεί ως προσωπική ύπαρξη και η ζωή του τείνει να εναρμονιστεί με τον ρυθμό της 

φυσικής-κοσμικής μεταβολής. 

Η Αρκαδία εκφράζει την επιστροφή στη φύση, σε μια φύση όμως που δεν έχει υποστεί καμία αλλοίωση από 

την αστική ανάπτυξη. Αντιπροσωπεύει τη διάθεση απομάκρυνσης του ατόμου από την πόλη και υποδηλώνει 

έμμεσα την απόρριψη της κοινωνικής οργάνωσης που στερεί την ατομική ελευθερία της πρωτόγονης ζωής του 

ανθρώπου μέσα στη φύση. 

Σο λογοτεχνικό ρεύμα που επικεντρώνεται στο αρκαδικό τοπίο ευτυχίας ονομάζεται αρκαδισμός. Ψς 

βάση του έχει την αρχαία βουκολική ποίηση, η οποία αντλεί τα θέματά της από τους έρωτες των 

βοσκών. 

το Όνειρο στο κύμα εντοπίζονται τα εξής βουκολικά στοιχεία: 

2. οι περιγραφές της φύσης-η φυσιολατρία 

3. οι θαλάσσιες θεότητες, οι σατυρίσκοι του βουνού 

4. οι αναφορές στις συνήθειες του βοσκού 

5. ο ερωτισμός 

 

ΣΑ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΓΑΝΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ 

Α. ΣΑ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ: 
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1.Η γνώση διάκρισης μοναχού-διακόνου, των εκκλησιαστικών κανόνων για τα κωλύματα της ιεροσύνης, των 

συνηθειών των καλογέρων 

2.Η αναφορά στον πατέρα ισώη 

3.Η αναφορά στο Δευτερονόμιο 

4.Η αναφορά σε εκκλησιαστικά ιδρύματα (κοινόβιον Ευαγγελισμού), ιερατικές σχολές, στη Ριζάρειο 

5.Η αναφορά στο Άσμα Ασμάτων, στο κατά Λουκά ευαγγέλιο 

6.Σο εκκλησιαστικό λεξιλόγιο και οι παροιμίες της Γραφής 

7.Η έναρξη των εργασιών με προσευχή. 

Β. ΣΑ ΠΑΓΑΝΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ: 

1. Θεότητες της θάλασσας 

2.Μοσχούλα=σειρήνα 

3.Βοσκός=σατυρίσκος 

4.Προχριστιανικός κόσμος αρκαδικού τοπίου 

 

Η ΟΜΨΝΤΜΙΑ ΚΟΡΙΣΙΟΤ(ΜΟΦΟΤΛΑ) ΚΑΙ ΚΑΣΙΚΑ 

Η ομωνυμία (δύο διαφορετικά νοήματα αντιστοιχούν σε ενιαία φωνητική πραγματικότητα) κοριτσιού και 

κατσίκας περιπλέκει τη σχετικά απλή υπόθεση του διηγήματος. Επειδή όμως η ομωνυμία πηγάζει από τον ίδιο 

τον ήρωα (δηλ. ο ήρωας «βαφτίζει» την κατσίκα με το όνομα της κοπέλας) και βασίζεται στην κατά τη γνώμη 

του εξωτερική ομοιότητα των δύο αντικειμένων αναφοράς, οδηγεί σε μια – κατά κάποιο τρόπο- συνωνυμία: η 

Μοσχούλα- κόρη και η Μοσχούλα- κατσίκα συμφύρονται στη συνείδηση του βοσκού και η μια 

υποκαθιστά την άλλη. Επειδή γι’ αυτόν η Μοσχούλα- κόρη αποτελεί «άπιαστο» όνειρο, την υποκαθιστά με 

την κατσίκα που γίνεται όμως δέκτης της αγάπης, της στοργής και της φροντίδας του. Η απώλεια της 

κατσίκας, στην αρχή του διηγήματος, γίνεται αφορμή για την πρώτη συνομιλία των δύο νέων: πίσω από τα 

λόγια της Μοσχούλας κρύβεται η πρόκληση και η γυναικεία πονηριά, ενώ τα λόγια του βοσκού δηλώνουν μια 

καλυμμένη ερωτική επιθυμία, επιθυμία που δεν εξωτερικεύεται – τουλάχιστον στην αρχή – λόγω του 

εγωισμού αλλά και της εφηβικής αμηχανίας και αιδημοσύνης του νέου. Η υποκατάσταση όμως είναι 

ανέφικτη, αφού, μάλλον, οι διαφορές είναι περισσότερες από τις ομοιότητες. Αυτό που ξεκίνησε ως 

ανώδυνη υποκατάσταση προχωρεί σε αντικατάσταση που γίνεται όλο και πιο επίπονη μιας και 

προβάλλει επιτακτικά το αίτημα της επιλογής. 

 

Η ΦΕΗ ΣΟΤ ΑΥΗΓΗΣΗ ΜΕ ΣΗ ΥΤΗ 

Η σχέση που αναπτύσσει ο αφηγητής με τη φύση είναι ρομαντικής υφής, η φύση δηλαδή δεν είναι απλώς 

αντικείμενο θαυμασμού, αλλά αποκτάει διαστάσεις συμβόλου, συμβόλου ελευθερίας και ευτυχίας, 

αγνότητας και καλοσύνης. Ο αφηγητής όταν ήταν ακόμη «φυσικός» άνθρωπος, προτού αλλοιωθεί από τις 

συμβάσεις της οργανωμένης κοινωνίας, ένιωθε, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει (τότε τουλάχιστον) το γιατί, 

ευτυχισμένος και πλήρης («χωρίς να το ηξεύρω, ήμην ευτυχής»). Θα λέγαμε πως ο αφηγητής φτάνει στο σημείο 

να ταυτιστεί, να ενωθεί με το φυσικό κόσμο («εφαινόμην κ’ εγώ ως να είχα μεγάλην συγγένειαν με τους δύο 

τούτους ανέμους, οι οποίοι ανέμιζαν τα μαλλιά μου, και τα έκαμναν να είναι σγουρά όπως οι θάμνοι κ’ οι 

αγριελαίαι» «ησθανόμην γλύκαν, μαγείαν άφατον, εφανταζόμην τον εαυτόν μου ως να ήμην εν με το κύμα, ως να 

μετείχον της φύσεως αυτού»). Η ταύτιση, η «ερωτική» ένωση με τη φύση δηλώνεται εμφαντικά με την επίμονη 

χρήση της κτητικής αντωνυμίας («το κατάμερον…ήτον ιδικόν μου…η ακτή μου…όλα εκείνα ήσαν ιδικά μου, ο 

βράχος ο δικός μου… , τα βουνά μου»). τα παραπάνω παραδείγματα η κτητική αντωνυμία δε δηλώνει 

κτήση, αλλά περιγράφει τη σχέση του ήρωα με τα πράγματα του κόσμου, επιτείνει τη συνάφεια και την 

ενότητα του ήρωα με τη φύση, όχι μέσω νομικών διαδικασιών, αλλά μέσω του συναισθήματος. Η 

συναισθηματική σχέση μεταξύ του νέου ανθρώπου και της φύσης σ’ έναν ενιαίο κόσμο που αγνοεί τη χρονική 



Υροντιστήριο Μ.Ε. 

Υιλολογικό & Οικονομικό 

Ιωαννίδης Άρης 

Ντανοπούλου – Ιωαννίδου Όλγα 

  

Α. Παπαδιαμάντης 

«Όνειρο στο κύμα» 

 --  4444  --  

φθορά, συνυποδηλώνει την αλλοτινή χωρίς όρια ελευθερία. Η παιδική ηλικία παρουσιάζεται ως σύμβολο της 

ευτυχίας και η συνάφεια ανθρώπου-ήρωα ως σύμβολο της προπτωτικής κατάστασης του ανθρώπου. Με λίγα 

λόγια βρισκόμαστε σ’ ένα παραδεισένιο περιβάλλον (ουτοπικό / ρομαντικό) που γίνεται ρεαλιστικό, επειδή 

αντιπαρατίθεται πρώτα με το νόμο (αγροφύλακες) και ύστερα με την ιδιοκτησία (κτήμα του κυρ Μόσχου). Ο 

νόμος της πόλης αποτιμάται ειρωνικά από το δικηγόρο-αφηγητή ως πρόφαση προκειμένου να επιβληθεί η 

προσωπική βούληση και το δίκαιο του ισχυρότερου. Εξάλλου, η περίπτωση του κυρ Μόσχου συμβολοποιεί τη 

διαφορά ανάμεσα στην προπτωτική κυριαρχία και τη μεταπτωτική ιδιοκτησία. Η πρώτη προϋποθέτει 

ελευθερία, αυτάρκεια και ποιμενική ησυχία, ενώ η δεύτερη υποσημαίνει περιουσία, περίφραξη, 

«χωριστόν< βασίλειον». 

 

ΣΟ ΘΕΜΑ ΣΟΤ ΚΟΙΝΙΟΤ 

Η ευκαιριακή και στιγμιαία επαφή του βοσκού με το αγαπημένο σώμα της Μοσχούλας , που για χρόνια μετά 

ταλαιπωρεί τη μνήμη του, έχει για το νεαρό βοσκό και το τίμημά της. Η αγαπημένη του κατσίκα, όσο αυτός 

βρισκόταν στη θάλασσα, πνίγηκε με το σκοινί που ήταν δεμένη. Σο σκοινί αυτό σαν μίτος της Αριάδνης μοιάζει 

να διαπερνά όλη την ιστορία, δηλαδή το σκοινί ως περιορισμός, ως καταναγκασμός και ως όριο ελευθερίας 

επανέρχεται τουλάχιστον τρεις φορές στο ίδιο διήγημα. Ο συγγραφέας παρομοιάζει τον εαυτό του με τη μίζερη 

ζωή που διάγει ως υπάλληλος στην Αθήνα, σαν σκυλί δεμένο με κοντό σκοινί στην αυλή του αφέντη του που 

δεν μπορεί να κινηθεί έξω από τη μικρή ακτίνα που διαγράφει το σκοινί. 

 

ΓΛΨΑ ΚΑΙ ΤΥΟ ΣΟΤ ΔΙΗΓΗΜΑΣΟ 

Η χρήση της γλώσσας διαμορφώνει και το ύφος του διηγήματος, που χαρακτηρίζεται από την αμεσότητα, την 

ακρίβεια, την απροσποίητη έκφραση και τη φυσικότητα, τη ρεαλιστική απόδοση καταστάσεων και 

χαρακτήρων, την αληθοφάνεια και την πειστικότητα, αλλά και την υπαινικτικότητα (παρασιωπήσεις), το 

χιούμορ και την ειρωνεία. Αφηγηματική άνεση λοιπόν, περιγραφική δεινότητα, ρεαλιστική απεικόνιση, αλλά 

και ποιητική ατμόσφαιρα είναι τα βασικά γνωρίσματα του ύφους στο συγκεκριμένο διήγημα. 

Η γλώσσα του Παπαδιαμάντη είναι εντελώς προσωπική. Αποτελείται από ένα κράμα καθαρεύουσας-

εκκλησιαστικής (στα κείμενά του υπάρχουν ακόμη και αυτούσια εκκλησιαστικά ρητά) δημοτικής και 

ιδιωματισμών (της κιάθου 1. ο γλωσσικός πλούτος των διηγημάτων με αθησαύριστες ή επινοημένες λέξεις 

2. η περίεργη τοποθέτηση του επιθέτου μετά το ουσιαστικό 

3. το αίσθημα της ακριβολογίας (κυρίως με τη χρήση της καθαρεύουσας) 

4. η επίδραση των συντακτικών προτύπων της Αρχαίας Ελληνικής και της Γαλλικής γλώσσας. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣΨΝ ΑΥΗΓΗΗ 

Σα γεγονότα της αφήγησης καλύπτουν μια περίοδο πάνω από δώδεκα χρόνια. Σο καλοκαίρι ο ήρωας ήταν 18 

χρονών και τώρα που μας εξιστορεί τα γεγονότα είναι πάνω από 30 χρονών « εξήλθα τριακοντούτης» άρα 

λοιπόν η αφήγηση διακρίνεται γενικά από επιτάχυνση. Φρησιμοποιείται τόσο η παύση. Από τη μια μέρα 

περνάμε σε μια άλλη χωρίς να αναφέρονται τα ενδιάμεσα γεγονότα. Αλλά και η περίληψη. Σα γεγονότα 

μεταξύ του 18ου έτους και του 30ου εξιστορούνται περιληπτικά. Πέρα από τη γενική επιτάχυνση υπάρχουν στο 

διήγημα σκηνές επιβράδυνσης. Αυτές είναι οι περιγραφές( του γιαλού- του άντρου) και οι ψυχογραφικές 

αναλύσεις του ήρωα πριν από κάθε ενέργειά του. 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΗΓΗΜΑΣΟ 

Α. Από ηθικοθρησκευτική σκοπιά : 

Η έκπτωση του ανθρώπου από μια αρχικά ευδαιμονική κατάσταση 
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Η αντίθεση φύσης - πολιτισμού 

Η αντίθεση υψηλής στάσης (αγνός έρωτας) με αισθησιακό στοιχείο (πειρασμός) 

Η αντίθεση ευτυχισμένης εφηβείας - φθοράς ωριμότητας 

Β. Από ψυχαναλυτική άποψη : 

Η καταστολή της επιθυμίας 

Η αμφιταλάντευση ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα. 

 

«ΜΙΑ ΗΜΕΙΨΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΨΗ ΣΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΟ ΚΤΜΑ» (του Απόστολου Μπενάτση, επίκουρου 

καθηγητή θεωρίας της λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) 

Διαβάζοντας κανείς Παπαδιαμάντη και προστρέχοντας στην κριτική που ασχολήθηκε με το έργο του, έχει την 

εντύπωση ότι πολλά θέματα έχουν θιγεί, αλλά πάντοτε υπάρχει χώρος για περαιτέρω διερεύνηση. Η γλώσσα, 

η φύση, το ερωτικό στοιχείο και το αυτοβιογραφικό υπόβαθρο είναι στοιχεία που τράβηξαν την προσοχή των 

μελετητών. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις αφηγηματικές τεχνικές του σκιαθίτη συγγραφέα. Η ενασχόληση 

ωστόσο με τα ίδια τα κείμενα του Παπαδιαμάντη μπορεί να οδηγήσει σε μια πληρέστερη ερμηνεία του έργου 

του. Έχει συζητηθεί βέβαια η ηθογραφική πλευρά των διηγημάτων του, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ο 

«Άγιος των ελληνικών γραμμάτων» δεν ασχολήθηκε μόνο με τα ήθη και τα έθιμα της ελληνικής 

υπαίθρου, αλλά και με τα ανθρώπινα πάθη. Απ' αυτή λοιπόν την οπτική γωνία θα ερμηνεύσουμε το 

«Όνειρο στο κύμα». 

Από χρονική σκοπιά το έργο μπορεί να διακριθεί σε δυο μεγάλες κατηγορίες, το πριν και το μετά. Σο πριν 

αναφέρεται σε γεγονότα που αρχίζουν από «το θέρος εκείνο του έτους 187...», συνεχίζονται το «χειμώνα που 

ήρχισ' ευθύς κατόπιν» και φτάνουν ως τη στιγμή που ο ήρωας εξέρχεται του Πανεπιστημίου: «δικηγόρος με 

δίπλωμα προλύτου», χωρίς ωστόσο να έχει πετύχει κάτι σημαντικό στη ζωή του. Όσα ακολουθούν μετά απ' 

αυτά τα συμβάντα αναφέρονται στη δράση του ήρωα που τοποθετείται στη χρονική στιγμή που ορίζεται με το 

λέξημα «σήμερον». 

Σο αφήγημα ξεκινάει με μια αρχική κατάσταση στην οποία εμφανίζεται ο μελλοντικός ήρωας με τις ιδιαίτερες 

ιδιότητές του «Ήμην ωραίος έφηβος, κ’ έβλεπα το πρωίμως στρυφνόν, ηλιοκαές πρόσωπόν μου να γυαλίζεται 

εις τα ρυάκια και τας βρύσεις, κ’ εγύμναζα το ευλύγιστον, υψηλόν ανάστημά μου ανά τους βράχους και τα 

βουνά». τις ιδιότητες αυτές θα πρέπει να προστεθεί και το «καστανόμαλλος», που βρίσκεται μερικές 

παραγράφους πιο κάτω. Πρόκειται για στερεότυπα γνωρίσματα της ανδρικής ομορφιάς που όλα αναφέρονται 

στο σώμα του ήρωα. Μπορούμε όμως να τονίσουμε εδώ προκαταβολικά ότι όλα αυτά συγκροτούν το στοιχείο 

της έλξης, πράγμα που υπονοεί ότι ο ήρωας θα γίνει το αντικείμενο παρατήρησης κάποιου άλλου δρώντος 

προσώπου στη συνέχεια. 

Ο αφηγητής περιγράφει αρχικά το χώρο στον οποίο τοποθετείται η δράση του: < έβοσκα τας αίγας της Μονής 

του Ευαγγελισμού εις τα όρη τα παραθαλάσσια, τ' ανερχόμενα αποτόμως δια κρημνώδους ακτής, ύπερθεν του 

κράτους του Βορρά και του πελάγους. Όλον το κατάμερον εκείνο, το καλούμενον Ξάρμενο, από τα πλοία τα 

οποία κατέπλεον ξάρμενα ή ξυλάρμενα, εξωθούμενα από τας τρικυμίας, ήτον ιδικόν μου. Η πετρώδης, 

απότομος ακτή μου, η Πλατάνα, ο Μέγας Γιαλός, το Κλήμα, έβλεπε προς τον Καικίαν, και ήτον αναπεπταμένη 

προς τον Βορράν. Εφαινόμην κ' εγώ ως να είχα μεγάλην συγγένειαν με τους δύο τούτους ανέμους, οι οποίοι 

ανέμιζαν τα μαλλιά μου, και τα έκαμναν να είναι σγουρά όπως οι θάμνοι κ' αι αγριελαίαι, τας οποίας 

εκύρτωναν με το ακούραστον φύσημά των, με το αιώνιον της πνοής των φραγγέλιον. Όλα εκείνα ήσαν ιδικά 

μου. Οι λόγγοι, αι φάραγγες, αι κοιλάδες, όλος ο αιγιαλός, και τα βουνά. Σο χωράφι ήτον του γεωργού μόνον 

εις τας ημέρας που ήρχετο να οργώση ή να σπείρη, κ' έκαμνε τρις το σημείον του ταυρού, κ' έλεγεν: «Εις το 

όνομα του Πατρός και του Τιού και του Αγίου Πνεύματος, σπέρνω αυτό το χωράφι, για να φάνε όλ’ οι ξένοι κ’ 

οι διαβάτες, και τα πετεινά τ' ουρανού, και να πάρω κ' εγώ τον κόπο μου!» Εγώ, χωρίς ποτέ να οργώσω ή να 

σπείρω, το εθέριζα εν μέρει. Εμιμούμην τους πεινασμένους μαθητάς του ωτήρος, κ' έβαλλα εις εφαρμογήν 

τας διατάξεις του Δευτερονομίου χωρίς να τας γνωρί ζω. Σης πτωχής χήρας ήτον η άμπελος μόνον εις τας 
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ώρας που ήρχετο η ιδία δια να θειαφίση, ν' αργολογήση, να γεμίση ένα καλάθι σταφύλια, ή να τρυγήση, αν 

έμενε τίποτε δια τρύγημα. Όλον τον άλλον καιρόν ήτον κτήμα ιδικόν μου. Μόνους αντιζήλους εις την νομήν 

και την κάρπωσιν ταύτην είχα τους μισθωτούς της δημαρχίας, τους αγροφύλακας, οι οποίοι επί τη προφάσει, 

ότι εφύλαγαν τα περιβόλια του κόσμου, εννοούσαν να εκλέγουν αυτοί τας καλυτέρας οπώρας. Αυτοί πράγματι 

δεν μου ήθελαν το καλόν μου. Ήσαν τρομεροί ανταγωνισταί δι' εμέ. 

Σο παράθεμα συνδηλώνει ότι πρόκειται για ένα οικείο χώρο στον οποίο είναι αρμονικά ενταγμένος ο 

αφηγητής. Σο ενδιαφέρον ωστόσο στον Παπαδιαμάντη δεν είναι τόσο οι περιγραφές του, που κάποτε 

ίσως φαίνονται αρκετά εκτεταμένες, αλλά η οπτική γωνία από την οποία βλέπει κάθε φορά το χώρο ο 

ήρωας. Πιστοποιούμε εδώ την αντιληπτική οξύτητα του υποκειμένου που μπορεί να προσλάβει όλες τις 

θετικές εκδηλώσεις του χώρου. Κυριαρχεί σ’ αυτόν και αντιλαμβάνεται πλήρως τα πράγματα. 

Αγκαλιάζει με το βλέμμα του όλο τον περιβάλλοντα χώρο. Βλέπει τη φύση στην ολότητά της. 

Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζουν και τα παρακάτω : «Όλον το κατάμερον εκείνο, το καλούμενον 

Ξάρμενο, < ήτον ιδικόν μου.». «Όλα εκείνα ήσαν ιδικά μου», «για να φάνε όλ’ οι ξένοι κ’ οι διαβάτες», 

«Όλον τον άλλον καιρόν ήτον κτήμα ιδικόν μου.» Αποκαλύπτουν μια έμμονη επανάληψη του «ιδικόν 

μου». Σο γεγονός αυτό πιστοποιεί μια ταύτιση και μια κυριαρχία του ήρωα πάνω στο χώρο. Έχει την 

ελευθερία, μπορεί να βρει δηλαδή ελεύθερα την τροφή του. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η παρέμβαση των 

αγροφυλάκων που παίρνουν αυτοί «τας καλυτέρας οπώρας». Σο χαριτωμένο αυτό παράπονο του βοσκού 

υποδηλώνει ότι βρίσκεται σε μια πολεμική σχέση με τους αγροφύλακες γιατί και τα δυο υποκείμενα 

στοχεύουν το ίδιο αντικείμενο και επομένως  ερίζουν για την απόκτησή του. Η κατάσταση αυτή ενέχει 

το στοιχείο της σύγκρισης. Οι αγροφύλακες ασφαλώς υπερτερούν. Ο ήρωας έχει την αναγκαία γνώση 

ώστε να μην μπλέξει μαζί τους. Αυτός κινείται ανεξάρτητα. Έχει λοιπόν σφαιρική αντίληψη του χώρου 

και τον χρησιμοποιεί κατά βούληση. Σελικά οι εμπειρίες, οι σκέψεις και οι λίγες ιστορικές του γνώσεις 

συνθέτουν το συνδετικό ιστό του χώρου. 

Ο ήρωας έχει μια αίσθηση ανεξαρτησίας και αποδέσμευσης από τους τυπικούς κανόνες της κοινωνίας 

που ορίζουν τα όρια της ιδιοκτησίας. Αυτός ενταγμένος μέσα στη φύση, που ενεργεί ως παραγωγός και 

τροφός, δύναται να ζει σε μια παραδείσια απλότητα παίρνοντας από τη φύση ό,τι χρειάζεται για να 

συμπληρώσει τις παροχές του μοναστηριού. 

Ο χώρος ωστόσο για τον οποίο έγινε λόγος πιο πάνω, αποκτά ιδιαίτερη σημασία από την παρουσία και τα 

δράση των ανθρώπων σ’ αυτόν. Έτσι και στο υπό εξέταση αφήγημα η εμφάνιση του κυρ Μόσχου και της 

ανεψιάς του Μοσχούλας δίνει διαφορετική διάσταση στα πράγματα. Ο κυρ Μόσχος είχεν ως συντροφιάν το 

τσιμπούκι του, το κομβολόγι του, το σκαλιστήρι του και την ανεψιάν του την Μοσχούλαν. Η παιδίσκη θα ήτον 

ως δύο έτη νεωτέρα εμού. Μικρή επήδα από βράχον εις βράχον, έτρεχεν από κολπίσκον εις κολπίσκον, κάτω 

εις τον αιγιαλόν, έβγαζε κοχύλια, κ' εκυνηγούσε τα καβούρια. Ήτον θερμόαιμος και ανήσυχος ως πτηνόν του 

αιγιαλού. Ήτον ωραία μελαχροινή, κ' ενθύμιζε την νύμφην του Άσματος την ηλιοκαυμένην, την οποίαν οι υιοί 

της μητρός της είχαν βάλει να φυλάη τ' αμπέλια· «Ιδού ει καλή, η πλησίον μου, ιδού ει καλή· οφθαλμοί σου 

περιστεραί...» Ο λαιμός της, καθώς έφεγγε και υπέφωσκεν υπό την τραχηλιάν της, ήτον απείρως λευκότερος 

από τον χρώτα του προσώπου της. Ήτον ωχρά, ροδίνη, χρυσαυγίζουσα <. 

Έχουμε εδώ πάλι την περιγραφή ενός δρώντος προσώπου που εκφράζεται με το σώμα του. Η παιδίσκη δε 

μιλάει στον ήρωα, αλλά η ομορφιά της του προκαλεί μια ευχάριστη εντύπωση. Πρόκειται θα λέγαμε για μια 

ανατροπή της κατάστασης, που έχει σχέση με την ψυχική του κατάσταση. Η Μοσχούλα τον ελκύει, αλλά 

αυτό το αίσθημα δεν μπορεί ακόμη να εκφραστεί. Πρόκειται για μια αδιόρατη συγκίνηση, για μια αύξηση 

της έντασης και για μια συναισθηματική αφύπνιση του ήρωα. Εισερχόμαστε στη φάση κατά την οποία ο 

βοσκός «καθίσταται ικανός» να αισθάνεται κάτι. Υυσικά δεν έχουμε ποτέ μια ρητή δήλωση του αφηγητή ότι 

τον ενδιαφέρει η Μοσχούλα. Μπορούμε όμως να το συμπεράνουμε από το γεγονός ότι ονομάζει Μοσχούλα 

την πιο αγαπημένη του κατσίκα. Ο ίδιος βέβαια δικαιολογεί τη στάση του: «μου εφαίνετο να ομοιάζει με την 

μικρήν στέρφαν αίγα, την μικρόσωμον και λεπτοφυή, με κατάστιλπνον τρίχωμα, την οποία εγώ είχα ονομάσει 
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Μοσχούλαν». Πρόκειται ασφαλώς για μια δήλωση που δεν κρύβει κανένα πάθος. Σο ξεχωριστό του όμως 

ενδιαφέρον για την κατσίκα φαίνεται από τη συμπεριφορά του ήρωα όταν κάποτε τη χάνει: «Ετρόμαξα. Σάχα ο 

αετός μου την επήρε;»< «Εφώναζα ως τρελός – Μοσχούλα! πού είν’ η Μοσχούλα;» Πρόκειται ασφαλώς για μια 

ταραχή που του προκαλεί ιδιαίτερη ενόχληση . Σο γεγονός αυτό μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η κατσίκα 

είναι ένα πολύτιμο αντικείμενο. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι ο ήρωας βρίσκεται εδώ σε κατάσταση 

υπονοούμενης στέρησης εφόσον ενδιαφέρεται για ένα ποθητό αντικείμενο που δεν έχει στην κατοχή του. 

Η έντονη ωστόσο αντίδραση του βοσκού για την απώλεια της κατσίκας έχει ένα ευχάριστο αποτέλεσμα. Η 

ανεψιά του κυρ Μόσχου ακούει το όνομά της και ρωτάει τι συμβαίνει. Ο ήρωας δίνει εξηγήσεις, αλλά το 

γεγονός αυτό οδηγεί σε μια πρώτη λεκτική επαφή ανάμεσα στις δυο πρωταγωνιστικές μορφές. Η επαφή είναι 

αναγκαία προϋπόθεση για την αποκατάσταση της επικοινωνίας ανάμεσα σε δυο δρώντα πρόσωπα. Η 

ηρωίδα ωστόσο δεν αντιδρά καθόλου ούτε σχολιάζει τη συμπεριφορά του νέου. Μια άλλη μέρα όμως 

παραπονείται, γιατί ο βοσκός δεν παίζει το σουραύλι του και αυτός «εφιλοτιμήθη» να παίξει προς χάριν της. Η 

αμοιβή του είναι λίγα «ξηρά σύκα κι’ ένα τάσι γεμάτο πετμέζι». Η επικοινωνία αποκαταστάθηκε. 

Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε εδώ για μια δοκιμασία χαρακτηρισμού κατά την οποία ο ήρωας δεν αποκτά ένα 

μαγικό αντικείμενο, αλλά ένα δώρο. Πρόκειται για μια μορφή επικοινωνίας, αλλά και για την απόκτηση της 

γνώσης ότι η παρουσία του δεν περνά απαρατήρητη. Ας μην ξεχνάμε ότι παραπάνω κάναμε λόγο για την έλξη 

του ήρωα. Μια μέρα ο βοσκός κατέβασε τα γίδια του για να «αρμυρίσουν» στη θάλασσα. Είδε την ακρογιαλιά, 

την «ελιμπίστηκε» και αποφάσισε να κολυμπήσει, αφού πρώτα τακτοποίησε το κοπάδι του. Η φύση λοιπόν 

αποτελεί μια πρόκληση και έναν πειρασμό για το υποκείμενο, γιατί του προσφέρει θετικά αντικείμενα 

αξίας που αυτός τα απολαμβάνει με μεγάλη ευχαρίστηση: Επέταξα αμέσως το υποκάμισόν μου, την 

περισκελίδα μου, κ' έπεσα εις την θάλασσαν. Επλύθην, ελούσθην, εκολύμβησα επ' ολίγα λεπτά της ώρας. 

Ησθανόμην γλύκαν, μαγείαν άφατον, εφανταζόμην τον εαυτόν μου ως να ήμην εν με το κύμα, ως να μετείχον 

της φύσεως αυτού, της υγράς και αλμυράς και δροσώδους. 

Έχουμε εδώ μια φύση χειραγωγό που ξεσηκώνει τον ήρωα και τον παρασύρει να κολυμπήσει. Σο γεγονός αυτό 

όμως έχει δυο συνέπειες. Πρώτα ο ήρωας φοβάται και το δηλώνει ρητά: «Δεν θα μου έκανε ποτέ καρδιά να 

έβγω από την θάλασσαν, δεν θα εχόρταινα ποτέ το κολύμβημα, αν δεν είχα την έννοιαν του κοπαδιού μου. 

Όσην υπακοήν και αν είχαν προς εμέ τα ερίφια, και αν ήκουον την φωνήν μου δια να καθίσουν ήσυχα, ερίφια 

ήσαν, δυσάγωγα και άπιστα, όσον και τα μικρά παιδιά. Εφοβούμην μήπως τινά αποσκιρτήσουν και μου 

φύγουν, και τότε έπρεπε να τρέχω να τα ζητώ την νύκτα εις τους λόγγους και τα βουνά οδηγούμενος μόνον 

από τον ήχον των κωδωνίσκων των τράγων.» 

Είναι χαρακτηριστικό ότι και στη σκηνή αυτή έχουμε το φόβο και την ανησυχία του ήρωα που ήδη 

διαπιστώσαμε και σε προηγούμενες σκηνές. Μπορούμε επομένως να μιλάμε για καταστάσεις πο 

λαμβάνουν το συγκινησιακό τους φορτίο από μια αρχική σκηνή, και που μεταθέτουν στη συνέχεια, σε 

κάθε καινούρια περίπτωση, αυτό το ίδιο συναισθηματικό βάρος. Έχει κανείς συγκεκριμένα την εντύπωση 

ότι η πρώτη σκηνή για το φόβο απώλειας της Μοσχούλας μεταφέρεται και στο υπόλοιπο αφήγημα. Ακόμη, η 

οπτική γωνία από την οποία βλέπει το χώρο ο ήρωας αλλάζει. Για να καταλάβουμε αυτή την κατάσταση 

είναι αναγκαίο να διαβάσουμε το παρακάτω απόσπασμα. Σην ώραν εκείνην είχε βασιλέψει ο ήλιος, και το 

φεγγάρι σχεδόν ολόγεμον ήρχισε να λάμπη χαμηλά, ως δύο καλαμιές υψηλότερα από τα βουνά της αντικρινής 

νήσου. Ο βράχος ο δικός μου έτεινε προς βορράν, και πέραν από τον άλλον κάβον προς δυσμάς, αριστερά μου, 

έβλεπα μίαν πτυχήν από την πορφύραν του ηλίου, που είχε βασιλέψει εκείνην την στιγμήν. Ήτον η ουρά της 

λαμπράς αλουργίδος που σύρεται οπίσω, ή ήτον ο τάπης, που του έστρωνε, καθώς λέγουν, η μάννα του, δια να 

καθίση να δειπνήση. Δεξιά από τον μέγαν κυρτόν βράχον μου, εσχηματίζετο μικρόν άντρον θαλάσσιον, 

στρωμένον με άσπρα κρυσταλλοειδή κοχύλια και λαμπρά ποικιλόχρωμα χαλίκια, που εφαίνετο πως το είχον 

ευτρεπίσει και στολίσει αι νύμφαι των θαλασσών.Όλα αυτά τα μέρη που με το τόση γλαφυρότητα περιγράφει 

το ποιητικό υποκείμενο εμπλέκοντας μάλιστα στην περιγραφή του και μυθολογικά στοιχεία, έχουν το 

χαρακτηριστικό της ομορφιάς. Είναι ένας ωραίος τόπος και δικαιολογημένα ο βοσκός δεν άντεξε στην 
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πρόκληση και έπεσε στη θάλασσα για να κολυμπήσει. Ο ένας χώρος παρατίθεται δίπλα στον άλλο 

σχηματίζοντας αυτό το αρμονικό σύνολο και μια συνεχή σειρά. Όμως ένας κρίκος της αλυσίδας είναι 

διαφορετικός. Πρόκειται για το βράχο όπου βρίσκεται το κοπάδι του ήρωα. Αυτός δε συμμετέχει σ’ αυτή 

την ακολουθία ομορφιάς. Αυτός δημιουργεί το φόβο, την ανησυχία και την υποψία. Έχει μεταβληθεί 

λοιπόν σε έναν αντιχώρο, ένα χώρο δηλαδή με αρνητικές συνδηλώσεις. Να λοιπόν πώς αλλάζει η οπτική 

γωνία του ήρωα. ε μια σειρά τόπων ανακαλύπτει την ομορφιά και για ένα συγκεκριμένο σημείο αισθάνεται 

φόβο. 

Σα πράγματα όμως επιδεινώνονται όταν ο ήρωας βγαίνοντας από τη θάλασσα διαπιστώνει ότι η Μοσχούλα 

«είχε πέσει αρτίως εις το κύμα γυμνή, κ’ ελούετο». Ο βοσκός θέλει με κάθε τρόπο να φύγει από κει χωρίς να 

γίνει αντιληπτός, αλλά δεν ξέρει με ποιο τρόπο. Έχουμε εδώ ξανά μια αλλαγή της οπτικής γωνίας σε σχέση με 

το χώρο. Είδαμε αρχικά τον αφηγητή να κυριαρχεί στο περιβάλλον του. Γνώριζε και μιλούσε με λεπτομέρειες 

για ό,τι έβλεπε μπροστά του. 

τη συνέχεια περιέγραφε τα μέρη που του προκαλούσαν ευχαρίστηση ή δυσαρέσκεια. Σώρα έχει κανείς την 

εντύπωση πως είναι ένας μύωψ. Απομονώνει ό,τι βλέπει μπροστά του και βλέπει την ιδιαιτερότητα κάθε 

χώρου: 

Αλλ' η στιγμή καθ' ην θα διηρχόμην δια της κορυφής του βράχου ήρκει δια να με ίδη η Μοσχούλα. Ήτον 

αδύνατον, καθώς εκείνη έβλεπε προς το μέρος μου, να φύγω αόρατος *<+ Η πρώτη ιδέα μου ήτον να βήξω, να 

της δώσω αμέσως είδησιν, και να κράξω: «— Βρέθηκα εδώ, χωρίς να ξέρω... Μην τρομάζης!... φεύγω αμέσως, 

κοπέλα μου!» *<+ 

«Εκ της ιδέας τού να περιμένω δεν υπήρχε άλλο μέσον ή προσφυγή, ειμή ν' αποφασίσω να ριφθώ εις την 

θάλασσαν, με τα ρούχα, όπως ήμην, να κολυμβήσω εις τα βαθέα, άπατα νερά, όλον το προς δυσμάς διάστημα, 

το από της ακτής όπου ευρισκόμην, εντεύθεν του μέρους όπου ελούετο η νεάνις, μέχρι του κυρίως όρμου και 

της άμμου, *<+ 

[<+ Σο σχέδιον τούτο αν το εξετέλουν, θα ήτον μέγας  κόπος, αληθής άθλος. Θα εχρειάζετο δε και μίαν ώραν 

και πλέον. Ουδέ θα ήμην πλέον βέβαιος περί της ασφαλείας του κοπαδιού μου. 

Όλοι αυτοί οι χώροι σημασιοδοτούν ένα αδιέξοδο και μια σύγχυση του ήρωα. Δεν ξέρει πώς να βγει απ’ 

αυτόν το λαβύρινθο. Όλα αυτά συνθέτουν μια κατάσταση σύγχυσης. Από συναισθηματική άποψη το 

υποκείμενο βρίσκεται σε μια κατάσταση ταλάντευσης, δισταγμού και ανησυχίας. Από τη βεβαιότητα ότι 

μπορεί να ξεφύγει απαρατήρητος περνάει στην αβεβαιότητα και τελικά πιστεύει ότι είναι αδύνατον να 

ξεπεράσει το πρόβλημά του τόσο εύκολα. Αλλά ταυτόχρονα η ανησυχία έρχεται να διαταράξει την ψυχική του 

ηρεμία. Θυμάται την ηθική υποχρέωση που έχει προς τον εαυτό και τους άλλους να παραμένει κόσμιος στις 

εκδηλώσεις του και να μη δώσει λαβή για σχόλια σε βάρος του. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον εαυτό του λίγο πριν 

«σατυρίσκο του βουνού», πράγμα που υποδηλώνει μια έντονη ερωτική επιθυμία και μια διάθεση 

αρπαγής του ποθητού αντικειμένου. Οι θρησκευτικοί κώδικες όμως, στους οποίους πιστεύει, επιτάσσουν να 

αποφεύγει τον «γυναικείον πειρασμόν». 

Εδώ ο αφηγητής έχει τη θέληση και τη δύναμη να ξεφύγει, αλλά ο φόβος τον κάνει να μην ξέρει πού να 

πάει. Η περιέργεια όμως τελικά τον κάνει να ξεχάσει τα οφείλω και τους ηθικούς κανόνες. Σο θέλω του 

κυριαρχεί. Αποφασίζει λοιπόν να δει την κοπέλα που κολυμπά: Ήτον απόλαυσις, όνειρον, θαύμα. Είχεν 

απομακρυνθή ως πέντε οργυιάς από το άντρον, και έπλεε, κ' έβλεπε τώρα προς ανατολάς, στρέφουσα τα νώτα 

προς το μέρος μου. Έβλεπα την αμαυράν και όμως χρυσίζουσαν αμυδρώς κόμην της, τον τράχηλόν της τον 

εύγραμμον, τας λευκάς ως γάλα ωμοπλάτας, τους βραχίονας τους τορνευτούς, όλα συγχεόμενα, μελιχρά και 

ονειρώδη εις το φέγγος της σελήνης. Διέβλεπα την οσφύν της την ευλύγιστον, τα ισχία της, τας κνήμας, τους 

πόδας της, μεταξύ σκιάς και φωτός, βαπτιζόμενα εις το κύμα. Εμάντευα το στέρνον της, τους κόλπους της, 

γλαφυρούς, προέχοντας, δεχομένους όλας της αύρας τας ριπάς και της θαλάσσης το θείον άρωμα. Ήτον πνοή, 

ίνδαλμα αφάνταστον, όνειρον επιπλέον εις το κύμα· ήτον νηρηίς, σειρήν, πλέουσα, ως πλέει ναυς μαγική, η 

ναυς των ονείρων... 
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Αν προηγουμένως είχαμε διαπιστώσει την αντιληπτική οξύτητα του ήρωα όσον αφορά στο χώρο, τώρα 

παρατηρούμε το ίδιο πράγμα στη λεπτομερή περιγραφή του γυναικείου σώματος. Η ένταση είναι μεγάλη και 

τη διαδέχεται στο τέλος η συγκίνηση. Η κόρη είναι «νηρηίς, σειρήν» ελκυστική δηλαδή και ταυτόχρονα 

επικίνδυνη. Σότε όμως θα επέλθει μια χαλάρωση που μεταφράζεται σε αφοσίωση του υποκειμένου δηλαδή σε 

μια πλήρη απορρόφησή του από το αντικείμενο. «Είχα μείνει χάσκων, εν εκστάσει, και δεν εσκεπτόμην πλέον 

τα επίγεια.» Οι ηθικοί κανόνες, ο φόβος, και η ταλάντευση υποχωρούν και το σώμα και οι απαιτήσεις του 

προβάλλουν κυρίαρχες. Από την κατάσταση όμως αυτή τον αποσπά η φωνή της κατσίκας του. Ο ήρωας 

νομίζει ότι κινδυνεύει να «σχοινιασθή» και τρέχει να τη σώσει. Γίνεται ωστόσο αντιληπτός από την κόρη, η 

οποία τρομάζει και βυθίζεται στη θάλασσα. Σο υποκείμενο αρχικά ταλαντεύεται για το τι πρέπει να κάνει. Δεν 

ξέρει πού να κατευθυνθεί. Όταν ωστόσο διαπιστώνει ότι η ανεψιά του Κυρ Μόσχου έγινε «άφαντη εις το κύμα» 

ορμάει να τη σώσει, πράγμα που πετυχαίνει τελικά. Σώρα και θέλει και δύναται και γνωρίζει τι να κάνει και 

πετυχαίνει στην κύρια δοκιμασία.Εκείνο όμως που έχει ενδιαφέρον σ’ αυτή την πράξη είναι η στιγμή που το 

υποκείμενο μεταφέρει το σώμα της κοπέλας: 

Επί πόσον ακόμη θα το ενθυμούμαι εκείνο το αβρόν, το απαλόν σώμα της αγνής κόρης, το οποίον ησθάνθην 

ποτέ επάνω  μου επ' ολίγα λεπτά της άλλως ανωφελούς ζωής μου! Ήτο όνειρον, πλάνη, γοητεία. Και οπόσον 

διέφερεν από όλας τας ιδιοτελείς περιπτύξεις, από όλας τας λυκοφιλίας και τους κυνέρωτας του κόσμου η 

εκλεκτή, η αιθέριος εκείνη επαφή! Δεν ήτο βάρος εκείνο, το φορτίον το ευάγκαλον, άλλ' ήτο ανακούφισις και 

αναψυχή. Ποτέ δεν ησθάνθην τον εαυτόν μου ελαφρότερον ή εφ' όσον εβάσταζον το βάρος εκείνο... Ήμην ο 

άνθρωπος, όστις κατώρθωσε να συλλάβη με τας χείρας του προς στιγμήν εν όνειρον, το ίδιον όνειρόν του... 

Ο αντίκτυπος του ενός σώματος πάνω στο άλλο μάς επιτρέπει να μιλάμε εδώ για έντονες ψυχικές 

καταστάσεις. Οι αξίες σωματοποιούνται και ο βοσκός κατορθώνει να τις ψηλαφίσει και να τις συλλάβει 

μέσα από τις αισθήσεις του. Περιγράφεται εδώ μια λεπτή αισθητική συγκίνηση του υποκειμένου που 

βρίσκεται στην πιο ευτυχισμένη του στιγμή. Ο ήρωας ακόμη βρίσκεται σε μια κατάσταση θαυμασμού, 

κατάπληξης και έκστασης: «Ήτο όνειρον, πλάνη, γοητεία». Η κατάπληξη και η έκσταση παρουσιάζονται 

σαν δυο διαφορετικές οπτικές γωνίες, η μια αρχική και η άλλη εξακολουθητική. Έτσι δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για να ερωτευθεί ο βοσκός τη Μοσχούλα. Σο πέρασμα αυτό όμως από μια κατάσταση στην άλλη 

δεν πραγματοποιείται. 

Ο ήρωας αρκείται να μας δώσει τα γεγονότα και να περιγράψει τα αισθήματά του, αλλά δεν κάνει λόγο 

για μια μελλοντική στόχευση. Περνάει μόνο σε μια αξιολόγηση της όλης σκηνής. Πρόκειται για μια 

μοναδική και ξεχωριστή εμπειρία της «άλλως ανωφελούς ζωής» του. 

Σα γεγονότα στη συνέχεια εξελίσσονται γρήγορα. Η Μοσχούλα διασώζεται, αλλά η αγαπημένη μικρή κατσίκα 

του ήρωα «εσχοινιάσθη». Η λύπη του είναι μέτρια. Θα περίμενε κανείς ότι ο ήρωας έχοντας πετύχει στην κύρια 

δοκιμασία που μεταφράζεται σε διάσωση της κόρης και ταυτόχρονα έχοντας εξαλείψει τη στέρηση με την 

επαφή του με το σώμα της κοπέλας θα είχε δικαίωμα στην αναγνώριση. Πουθενά όμως δε γίνεται λόγος για 

την ανταμοιβή του ήρωα. Και το χειρότερο είναι η έκπτωση της ιδανικής γυναίκας. Ο αφηγητής αναφέρει 

«Η Μοσχούλα έζησε, δεν απέθανε. πανίως την είδα έκτοτε, και δεν ηξεύρω τι γίνεται τώρα, οπότε είναι απλή 

θυγάτηρ της Εύας, όπως όλαι.» 

Η Εύα συνδέεται με το προπατορικό αμάρτημα και την έξοδο των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο. Ο 

ώριμος αφηγητής βλέπει με διαφορετικό τρόπο το πολύτιμο αντικείμενο. Η ιδανική γυναίκα 

μετατρέπεται σε κάτι συνηθισμένο. Δεν είναι όνειρο πια. τη συνέχεια ο ήρωας σπουδάζει στο 

Πανεπιστήμιο και γίνεται δικηγόρος. Αντί όμως να περάσουμε σε μια κατάσταση βελτίωσης περνάμε σε μια 

φάση επιδείνωσης που τοποθετείται στο μετά, στο σήμερα δηλαδή. Μισεί τώρα το δικηγόρο, στο γραφείο του 

οποίου εργάζεται. Ο ήρωας έχει πια ενταχθεί στον κόσμο της δράσης. Αξιολογεί όμως αρνητικά τον εαυτό του. 

Γνώρισμά του είναι η μεταμέλεια, για τις σπουδές του και τη μεταγενέστερη ζωή του. Δεν είναι 

ευχαριστημένος με το δρόμο που ακολούθησε. Η επιθυμία του έχει σχέση με το παρελθόν «Ψ! ας ήμην ακόμη 

βοσκός εις τα όρη!...», δηλαδή από τη σκοπιά του σήμερα αξιολογεί και μετράει την αισθητική συγκίνηση που 
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του πρόσφερε η επαφή με την κόρη και τη θεωρεί ως την πιο πολύτιμη εμπειρία της ζωής του. Είναι μάλιστα 

χαρακτηριστική και η έκφραση που χρησιμοποιεί στην αρχή του αφηγήματος «Φωρίς να το ηξεύρω, ήμην 

ευτυχής. Σην τε- λευταίαν φοράν οπού εγεύθην την ευτυχίαν ήτον το θέρος εκείνο του έτους 187...». 

Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει την απόλυτη στέρηση του ήρωα. το αφήγημα ωστόσο εκτός από την ιστορία του 

βοσκού υπάρχει και μια συντομότερη που αναφέρεται στον πατέρα ισώη που του έμαθε γράμματα. Ο ισώης 

ασφαλώς δεν αποτελεί το πρότυπο του ιερέα. Έτσι στην περίπτωσή του οι καταστάσεις πάθους μεταφέρονται 

στο χώρο του ιερού, που την αντιπροσωπεύουν το δόγμα και οι κανόνες της εκκλησίας. Με άλλα λόγια η 

ανθρώπινη δράση κρίνεται με κανόνες που βρίσκονται πάνω από την κοινωνία και απαιτεί τον απόλυτο 

σεβασμό τους. Έχουμε επομένως να κάνουμε με δυο σύμπαντα, ένα πνευματικό σύμπαν, πηγή και αποθήκη 

των αξιών και ένα ανθρώπινο σύμπαν. Η δράση του ισώη μπορεί να τοποθετείται στον κόσμο της δράσης, 

αλλά στοχεύει πάντοτε στο πνευματικό σύμπαν. 

Ο ισώης εμφανίζεται από την αρχή να έχει τον ρόλο του αμαρτωλού. Δεν είναι καθόλου ο προστάτης και ο 

φύλακας του ιερού νόμου. τα χρόνια της επανάστασης κλέβει, όπως λένε, μια Σουρκοπούλα από ένα χαρέμι 

της μύρνης και την παντρεύεται. Έχουμε λοιπόν ένα πρώτο ασυμβίβαστο. Ο ιερέας, ενώ οφείλει να ενεργήσει 

σύμφωνα με τη θέληση του ουράνιου Πομπού, προτιμάει τις επίγειες απολαύσεις και μάλιστα δημιουργεί 

οικογένεια. Επομένως μετά την έκπτωση οφείλει να δράσει σύμφωνα με τους οικογενειακούς κώδικες που 

απαιτούν να γίνει φύλακας της οικογενειακής ζωής. Γίνεται λοιπόν δάσκαλος και όλοι τον σέβονται. Έχουμε 

εδώ μια αντιφατική κατάσταση. Ο σεβαστός δάσκαλος, το προβεβλημένο δηλαδή πρόσωπο στην κοινωνία, 

είναι ταυτόχρονα και ένας αμαρτωλός, ένας άνθρωπος που έχει βεβαρημένο παρελθόν. Η σκηνική του 

παρουσία είναι αρνητική. Ενεργεί ως ένα άτομο που σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και ικανοποιεί μόνο τις 

προσωπικές του επιθυμίες. Η συμπεριφορά του αποτελεί ουσιαστικά μια πρόκληση. Σο υποκείμενο λοιπόν 

οφείλει να 

αποφασίσει για τη στάση που θα κρατήσει στη ζωή. Πραγματικά ο ισώης περνάει σε μια ερμηνευτική 

διαδικασία και διαπιστώνει ότι δεν έχει κάτι άλλο να κάνει στη ζωή του, εφόσον εξασφάλισε την οικογένειά 

του. Σότε επιθυμεί να επιστρέψει στο χώρο του ιερού και να ενεργήσει σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες: «κ’ 

εγκατεβίωσεν εν μετανοία, εις το Κοινόβιον του Ευαγγελισμού. Εκεί έκλαυσε το αμάρτημά του, το έχον 

γενναίαν αγαθοεργίαν ως εξόχως ελαφρυντικήν περίστασιν, και λέγουν ότι εσώθη». 

Έχουμε λοιπόν δυο διαφορετικά μοντέλα ζωής, το ένα του βοσκού και το άλλο του ισώη. Η σύγκριση 

είναι αναγκαία. Σο κοινό τους σημείο είναι η ύπαρξη και στις δυο περιπτώσεις ενός ποθητού 

αντικειμένου. Ο μεν ισώης και τις σωματικές του απαιτήσεις ικανοποιεί και την ψυχή του σώζει. 

Ο ήρωας αγγίζει το σώμα της Μοσχούλας εξιδανικεύοντας τις σωματικές του παρορμήσεις. Δεν καταφέρνει 

όμως να ολοκληρώσει τίποτε. Παραμένει σε κατάσταση στέρησης. Σέλος ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση 

Πολιτισμού/ Υύσης στο διήγημα. Βλέπουμε όμως ότι ο ήρωας αποδέχεται τις φυσικές αξίες και απορρίπτει τους 

πολιτισμικούς κώδικες. 

Σο έργο λοιπόν εκφράζει τον πόθο του υποκείμενου για ζωή και πληρότητα. Πρόκειται για αξίες καθαρά 

ζωικές που υλοποιούνται στη Υύση. Αντίθετα η ένταξή του στον κόσμο της δράσης του δημιουργεί ένα 

αίσθημα αδιεξόδου και μια δυσφορική κατάσταση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι αναγκαία η σύγκριση 

με το παράδειγμα του ισώη. το χώρο του ιερού όλα είναι διευθετημένα σύμφωνα με τους κανόνες και 

υπάρχει λύση και τελικά ελπίδα. το χώρο της δράσης η δυσφορία, το αδιέξοδο και τελικά η στέρηση είναι 

κυρίαρχα. Έχει λοιπόν δίκιο ο ήρωας όταν αναφωνεί: 

Ψ! ας ήμην ακόμη βοσκός εις τα όρη!... 
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Ερμηνευτικά για το «Όνειρο στο Κύμα» (από το βιβλίο καθηγητή)  

1. Σο «Όνειρο στο Κύμα» *... + αποτελεί χωρίς αμφιβολία το χαρακτηριστικότερο 

διήγημα με θέμα την αντιπαράθεση της ευτυχισμένης εφηβείας στη φθορά της 

ωριμότητας.  

Η αντίθεση γίνεται καθαρότερη στο διήγημα αυτό, επειδή ο αυτοδιηγητικός αφηγητής 

δεν παρουσιάζεται ως απλή φωνή, αλλά ως πλήρης βιολογική ύπαρξη που 

διαφοροποιείται σε τέτοιο βαθμό από το συγγραφέα, ώστε είναι δύσκολο να τους 

ταυτίσουμε. Έτσι, μυθοποιώντας τα απαραίτητα στοιχεία, ο Παπαδιαμάντης 

δημιουργεί αυτόν τον τύπο του εξομολογούμενου αφηγητή που αποφασίζει να 

καταγράψει το μετασχηματισμό του από «βοσκού εις τα όρη» σε δικηγόρο με 

«δίπλωμα προλύτου» *...+, που αντιστοιχεί με το πέρασμά του από το βουνό στην Αθήνα, 

από τη εφηβεία στην ωριμότητα και από την παραδεισιακή ελευθερία στην όλο 

μέριμνες δουλεία αυτού του κόσμου (μ' έμφαση στο κοινωνικό στοιχείο).  

Ο πρόλογος στον τύπο της εσωτερικής ομοδιηγητικής πρόληψης μας παρέχει το 

μετασχηματισμό «ιστορικά», δηλαδή ως πέρασμα από τη μια κατάσταση στην άλλη. 

Η μεταβολή είναι το αποτέλεσμα του οποίου αγνοούμε το αίτιο. Πληροφορούμαστε 

ακόμη την κυκλική ιστορία του μοναχού ισώη: μια πορεία από τη σωτηρία στην 

απώλεια και πάλι στη σωτηρία. Η κύρια αφήγηση, που ακολουθεί, περιέχει μ' έναν 

πρωθύστερο τρόπο και την αιτία της ευτυχίας και το αίτιο της μεταβολής στο 

χειρότερο.  

Η ιστορία που μας μεταδίδεται έχει μια εξαιρετικά απλή υπόθεση που θα μπορούσε να 

σκιαγραφηθεί ως εξής: Ο νεαρός βοσκός είναι ευτυχισμένος (κατάσταση ισορροπίας). 

Η εμφάνιση της Μοσχούλας και της ομώνυμης κατσίκας προοιωνίζεται μια 

κατάσταση ανατροπής. Για να κατοχυρωθεί η ισορροπία πρέπει ο βοσκός να διαλέξει 

μια από τις δυο. Η επιλογή γίνεται αρχικά προς την πλευρά της κατσίκας (επιστροφή 

στην αρχική κατάσταση), αλλά τελικά ευνοεί την κοπέλα, πράγμα που οδηγεί σε μια 

κατάσταση μεταμφιεσμένης ισορροπίας, ουσιαστικά όμως ανισορροπίας. Περαιτέρω 

το δίλημμα - παραμονή σε μοναστήρι ή απόκτηση γνώσης-λύνεται υπέρ του δεύτερου 

σκέλους, πράγμα που οδηγεί στην τελεσίδική δυστυχία του ήρωα - αφηγητή.  

Η νοσταλγία για την αρχική κατάσταση περιπλέκει τα πράγματα σ' ένα φαύλο κύκλο, 

πβ. αρχή και τέλος του διηγήματος *...+. Σο πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί, εάν ο 

αφηγητής ακολουθούσε την πορεία του ισώη, του οποίου η ιστορία έχει θεματική 

σχέση με την κυρίως αφήγηση. Η μόνη δυνατότητα -που πάντως δεν επιχειρείται- είναι 

η αντικατάσταση του χαμένου παραδείσου μ' έναν εσωτερικό παράδεισο.  

Η απλή υπόθεση που αναφέραμε περιπλέκεται από την ευφυή ομωνυμία στην οποία 

δυο διαφορετικά νοήματα (της κόρης και της κατσίκας) αντιστοιχούν σε ενιαία 

φωνητική πραγματικότητα. Επειδή όμως η ομωνυμία πηγάζει από τον ίδιο τον ήρωα 

και βασίζεται στην κατά τη γνώμη του εξωτερική ομοιότητα των δυο αντικειμένων 
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αναφοράς, με τη σειρά της κατοχυρώνει τη μερική συνωνυμία. Αυτό σημαίνει πως τα 

δυο παραδείγματα (Μοσχούλα - κόρη και Μοσχούλα - κατσίκα) συμφύρονται με 

τέτοιον τρόπο στη συνείδηση του βοσκού, ώστε το ένα μπορεί να υποκαθιστά το άλλο. 

Η υποκατάσταση όμως είναι σχεδόν αδύνατη, επειδή οι διαφορές είναι περισσότερες 

από τις ομοιότητες. Αυτό που ξεκίνησε ως ανώδυνη υποκατάσταση προχωρεί εκ των 

πραγμάτων σε αντικατάσταση που γίνεται ολοένα και περισσότερο το αποτέλεσμα 

μιας επίμονης επιλογής.  

Σο κείμενο υποβάλλει, όπως ήδη θίξαμε, τέσσερις τέτοιες περιπτώσεις επιλογής: Η 

κατσίκα επιλέγεται αντί για την κοπέλα χωρίς προβληματισμό *...+, η κοπέλα 

επιλέγεται αντί για την κατσίκα, όταν πολύ ειρωνικά η τεχνική του διλήμματος ευνοεί 

την τελευταία *...+. Η κατσίκα επιλέγεται σε σχέση με την κοπέλα, πράγμα που 

αντιστρέφεται, πριν καν πραγματοποιηθεί, οριστικά και τελεσίδικα υπέρ της κοπέλας 

που σώζεται *...+. Επομένως η σωτηρία της μιας συνεπάγεται την θυσία της άλλης. Η 

αγάπη και η φιλοστοργία για τη μια δε συμβιβάζεται με την αγάπη προς την άλλη. 

Ό,τι με την ομωνυμία σήμαινε πιθανόν προσπάθεια ασύνειδης ταύτισης σ' έναν ενιαίο 

κόσμο αποδεικνύεται ανεπίτευκτο. Ο κόσμος φανερώνει τη θραυσματικότητά του.  

Σην ιστορία την αφηγείται, ο ώριμος δικηγόρος. (Άλλωστε η επικοινωνία του ήρωα - 

βοσκού με τον κόσμο είναι σχεδόν αλεκτική). Ο αφηγητής χωρίζεται από τον εαυτό του 

ως ήρωα με μια σεβαστή χρονική διαφορά. Αυτό εκτός από ωρίμανση σημαίνει και 

γνώση, που επιτρέπει στον αφηγητή ν' ανασυλλάβει με το λόγο τα στοιχεία που 

μορφοποιούσαν το παρελθόν του. ε τέτοιες περιπτώσεις, βέβαια, ο αφηγητής κρίνει τις 

σκέψεις και τις πράξεις του εαυτού του ως ήρωα. Επειδή όμως ο αναγνώστης είναι 

υποκείμενο που κρίνει το αντικείμενο, ο αναγνώστης είναι σε θέση να εκτιμήσει την 

ύπαρξη ή μη, την ορθότητα ή μη της κρίσης του αφηγητή και συνακόλουθα να φτάσει 

σε συμπεράσματα για τον αφηγητή ως αφηγητή.* < +.  

Σρία στοιχεία κυριαρχούν στην αφήγηση της ευτυχισμένης ζωής, της παιδικής και 

εφηβικής ηλικίας, του ήρωα: α) η χρήση της θαμιστικής αφήγησης *συνόψιση 

επαναλαμβανόμενων καταστάσεων+, β) οι παρομοιώσεις που δηλώνουν την σχέση του 

ανθρώπου με τα φυσικά φαινόμενα και γ) η επίμονη χρήση της κτητικής αντωνυμίας 

προκειμένου να περιγραφεί η σχέση του ήρωα με τα πράγματα του κόσμου. Και τα τρία 

μπορούν ν' αποδοθούν στην εστίαση του ήρωα. Αυτός είναι ο τρόπος που αισθάνεται 

τη φύση, το χρόνο και τον εαυτό του. Σο γεγονός ότι η προοπτική του Εγώ - ήρωα 

υιοθετείται από την αφηγηματική φωνή σημαίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία 

διευρύνονται μέσω της συνειδητοποίησης του Εγώ - αφηγητή που συνέβη στο μεταξύ. 

Αυτό σημαίνει ότι τα τρία στοιχεία δε δηλώνουν απλώς τη σχέση του πρωτόγονου 

(«φυσικού» *...+) ανθρώπου με τη φύση, αλλά παρουσιάζονται ως συστατικά της 

ευτυχίας («Φωρίς να το ηξεύρω, ήμην ευτυχής» *...+) και νοηματοδοτούνται, επειδή 

διαφέρουν από την κατάσταση του ώριμου ήρωα κατά τη διάρκεια της αφήγησης.  
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Πιο συγκεκριμένα: η «φυσική ζωή» είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς πράξεων ή 

καλύτερα καταστάσεων που γίνονται σ' έναν καθορισμένο τόπο και σ' έναν 

απροσδιόριστο χρόνο. Ο τόπος αυτός, μια ποικιλία απ' όλα τα στοιχεία της φύσης 

(λόγγοι, φάραγγες, κοιλάδες, αιγιαλοί, βουνά), βρίσκεται μακριά από την πόλη κι έχει 

απεριόριστες δυνατότητες για να τραφεί ο ήρωας, που πάντως περιορίζεται στα 

αναγκαία. Ο τόπος αυτός έχει όνομα: Ξάρμενο *...+. Έτσι, ως προς την ονοματολογία και 

τα κατηγορήματα βρισκόμαστε μπροστά σ' ένα «Αρκαδικό» τοπίο, το οποίο, εξαιτίας 

του περιορισμού και του προσδιορισμού από το όνομα αποτελεί την εξιδανίκευση του 

πραγματικού χώρου.  

Αντίστοιχα ο χρόνος υποδηλώνεται μέσω της απουσίας κάθε συγκεκριμένου στοιχείου 

χρονολόγησης. Ορίζεται μόνον από την επανάληψη ορισμένων γεωργικών εργασιών 

(στις οποίες δε συμμετέχει ο ήρωας) με συγκεκριμένο καθορισμό (σπορά, θερισμός) και 

ειδίκευση (μια φορά το χρόνο). Ο χρόνος, με άλλα λόγια, υπολογίζεται σε σχέση με την 

επαναδρομή συγκεκριμένων εθιμικών εργασιών στο χώρο και επομένως συναρτάται 

στο χώρο.  

Μέσα σ' αυτόν το χωρόχρονο ο ήρωας βιώνει τη σχέση του με τη φύση, πράγμα που 

γίνεται αφηγηματικά αντιληπτό μέσω της παρομοίωσης. Η παρομοίωση που δηλώνει 

μια σχέση ομοιότητας μεταξύ πραγμάτων κατά τ' άλλα ανόμοιων, δεν προχωρεί στην 

ταύτιση του ανθρώπου με τα πράγματα, όσο σε μια αντιστρέψιμη σχέση, όπου ο 

άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κόσμο έχοντας ως κέντρο τον εαυτό του και τον εαυτό 

του έχοντας ως κέντρο τον κόσμο.  

Γι' αυτό και η επίμονη χρήση της κτητικής αντωνυμίας («το κατάμερον... ήτο ιδικόν 

μου... η ακτή μου... Όλα εκείνα ήσαν ιδικά μου...» *...+κ.λ.) δε δηλώνει κτήση (ο 

αφηγητής είναι δικηγόρος!), αλλά επιτείνει τη συνάφεια και την ενότητα του 

ανθρώπου με τον κόσμο, όχι μέσω νομικών διαδικασιών, αλλά μέσω του 

συναισθήματος.  

Η συναισθηματική σχέση μεταξύ νέου ανθρώπου και φύσης σ' έναν ενιαίο κόσμο που 

αγνοεί τη χρονική φθορά, συνδηλώνει την αλλοτινή χωρίς όρια ελευθερία, την 

κυριαρχικότητα και την ανένδεια ακόμη και για την ανθρώπινη γνώση. Η παιδική 

ηλικία παρουσιάζεται ως σύμβολο της ευτυχίας και η συνάφεια ανθρώπου - φύσης ως 

σύμβολο της προπτωτικής κατάστασης του ανθρώπου. Κοντολογίς βρισκόμαστε σ' ένα 

παραδεισιακό περιβάλλον που γίνεται ρεαλιστικό, επειδή αντιπαρατίθεται πρώτα με το 

νόμο κι ύστερα με την ιδιοκτησία.  

Ο παρείσακτος νόμος της πόλης αποτιμάται ειρωνικά από το δικηγόρο -αφηγητή ως 

πρόφαση προκειμένου να επιβληθεί η προσωπική βούληση και το δίκαιο του 

ισχυρότερου. Εξάλλου η περίπτωση του Κυρ Μόσχου *...+ εύκολα συμβολοποιεί τη 

διαφορά ανάμεσα στην προπτωτική κυριαρχία και τη μεταπτωτική ιδιοκτησία. Η 



Υροντιστήριο Μ.Ε. 

Υιλολογικό & Οικονομικό 

Ιωαννίδης Άρης 

Ντανοπούλου – Ιωαννίδου Όλγα 

  

Α. Παπαδιαμάντης 

«Όνειρο στο κύμα» 

 --  5544  --  

πρώτη προϋποθέτει ελευθερία, αυτάρκεια και ποιμενική ησυχία. Η δεύτερη 

υποσημαίνει περιουσία, περίφραξη, «χωριστόν... βασίλειον» *...].  

Η αφηγηματική έκθεση της παιδικής ηλικίας, όπως την περιγράψαμε, αξιολογεί την 

εφηβική προοπτική στο πλαίσιο της παροντικής στέρησης. Ένας ενδεχόμενος 

περιορισμός στην προοπτική του ήρωα και μόνο, θα αφαιρούσε από το ειδύλλιο τη 

σκιά του παρόντος και θα το μετέδιδε μονοδιάστατα.  

Η παρουσίαση της μεταστροφής είναι, όπως είπαμε παραπάνω, διαφορετική. Ο 

αφηγητής ξέρει όλες τις λεπτομέρειες της ιστορίας που περιγράφει. Δεν την 

παρουσιάζει όμως από την προοπτική του μέλλοντος. Αυτή η προοπτική μόνο θ' 

αφαιρούσε όλη την αγωνία της επιλογής που καταλήγει στην υποκατάσταση και 

υποδηλώνει την εισαγωγή στην ωριμότητα. Μιας και ξέρουμε το αποτέλεσμα εκ των 

προτέρων, η αφήγηση δεν εξυπηρετεί την αγωνία, όσο κατοχυρώνει τις συνθήκες που 

θα ωθήσουν αφ' ενός στην αντικατάσταση και αφ' ετέρου στην ίδια τη βασανιστική 

στιγμή της επιλογής.  

Σα δύο αυτά στοιχεία επιτυγχάνονται με δυο εναλλαγές της εστίασης μέσω του 

αφηγητή, δηλαδή με παράληψη και παράλειψη. Σον όρο παράληψη τον 

χρησιμοποιούμε εδώ κάπως καταχρηστικά, για να χαρακτηρίσουμε την περιγραφή 

της Μοσχούλας *...+. Η περιγραφή Αυτή, που αποτελεί μερική απόκλιση από τους 

κώδικες ομορφιάς της κόρης, αποκτά πλήρες νόημα από τη σημασιολογική της 

αναλογία με το απόσπασμα στο οποίο παραπέμπει άμεσα και έμμεσα.*...+ Η άμεση 

παράθεση ενός αποσπάσματος από το ίδιο βιβλίο *το Άσμα Ασμάτων+, που ακολουθεί, 

αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στο παλαιοδιαθηκικό ποίημα και παίζει 

σπουδαίο ρόλο στην αρχή της εκτεταμένης περιγραφής της Νύφης από το Νυμφίο. Η 

περιγραφή αυτή δεν αναφέρεται στο «Όνειρο στο Κύμα«, αλλά υποδηλώνεται με 

αποσιωπητικά. Έτσι η σημασία της περιγραφής της κοπέλας δεν αποκομίζεται από 

την αναφορά στον εξωτερικό κόσμο, αλλά υπονοείται από ένα άλλο κείμενο. Η 

περιγραφή της Μοσχούλας μπορεί αρχικά να διαβαστεί ως παραπομπή σ' ένα 

στερεότυπο ομορφιάς, πράγμα που φαίνεται να είναι και η πρόθεση του 

περιγράφοντος. Εάν λάβουμε όμως υπόψη μας τις συνδηλώσεις του Άσματος, «ποίημα 

ερωτικό, ποιμενικό», τότε είναι πολύ πιθανόν να τις προσθέσουμε στην περιγραφή της 

Μοσχούλας και να την ερμηνεύσουμε κατά διαφορετικό τρόπο.  

Η περιγραφή Αυτή, μαζί με την περιγραφή της θάλασσας που ακολουθεί, ανήκει στην 

προοπτική του Εγώ - αφηγητή. Από τις περιγραφές, ο αφηγητής μπορεί να θεωρηθεί 

θύμα της αφέλειάς του, εξαιτίας της οποίας του ξεφεύγουν πληροφορίες. Μπορεί όμως 

και να θεωρηθεί ως πληροφοριοδότης που με βάση την αφηγηματική απόσταση 

παρουσιάζει συγκαλυμμένα αυτό που ξέρει και αφήνει τον αναγνώστη να βγάλει τα 

συμπεράσματά του. ταυτόχρονα όμως η αφήγηση κατοχυρώνει την αθωότητα που θα 

δοκιμαστεί από την αντιμετώπιση των διλημμάτων. *...+.  
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Είναι κοινός τόπος ότι οι αναδρομικές αφηγήσεις που παρουσιάζονται από την 

προοπτική του Εγώ-αφηγητή -ιδιαίτερα όταν υπάρχει μεγάλη αφηγηματική 

απόσταση- αφαιρούν από την εμπειρία του παρελθόντος Αυτή τη σταθερή ένταση, το 

βάρος του αγνώστου, που αντιστοιχεί στο τόξο του βιωμένου χρόνου, επειδή ο 

αφηγούμενος ξέρει το τέλος της ιστορίας. Μια τέτοια παρουσίαση θα κατέστρεφε την 

ουσία του διλήμματος. το «Όνειρο στο Κύμα» το δίλημμα διατηρείται, επειδή ο 

αφηγητής υιοθετεί, εκτός από την απλή αφήγηση της εξέλιξης και της έκβασης των 

γεγονότων, και την αρχική πρόθεση του εαυτού του ως ήρωα που μένει τελικά 

ανεκτέλεστη. Ο αναγνώστης δεν πληροφορείται μόνο τι έγινε, αλλά κι αυτό που 

επρόκειτο να γίνει και δεν έγινε. Η σύγκρουση ανάμεσα στην πρόθεση και στην 

έκβαση υπογραμμίζει την τραγωδία και η παράθεση του (ανενεργού) μέλλοντος του 

παρελθόντος από την προοπτική του μέλλοντος συνιστά δραματική ειρωνεία.  

Η άλλη τεχνική για τη διατήρηση της έντασης είναι η μετάδοση όλων των 

συλλογισμών του Εγώ - ήρωα χωρίς καμιά, έστω και στοιχειώδη, διευθέτησή τους. Απ' 

αυτή την τακτική της αφηγηματικής φωνής, να υιοθετεί κάθε προοπτική του ήρωα, 

προέρχονται οι διάφορες αντιφάσεις. Έτσι, στην απόφαση του ήρωα να παραμείνει 

κρυμμένος φαινομενικά προς χάρη της κατσίκας, στην ουσία προς χάρη της 

Μοσχούλας, αντιτίθεται η διδασκαλία του μοναχού για την αποφυγή του γυναικείου 

πειρασμού *...+. Η αθωότητα της συνείδησης αντιφάσκει με την περιέργεια *...+. Σο 

ονειρώδες σώμα της Μοσχούλας (που καθεαυτό περιγράφεται μάλλον στερεότυπα) 

αντιπαρατίθεται στην ένταση της όρασης («έβλεπα...διέβλεπα...εμάντευα» *...+»). Σέλος, 

η μεταρσίωση από τα επίγεια εξαιτίας του γυμνού κοριτσίστικου σώματος συνυπάρχει 

με τους πονηρούς λογισμούς *... + και η αναγωγή του κοριτσιού σε ίνδαλμα με την 

αποφυγή του πειρασμού *...+.  

Αν θέλαμε να «εξηγήσουμε» το διήγημα σ' ένα θεματικό επίπεδο, θα μπορούσαμε να 

πούμε πως εξεικονίζει την ουσία του πειρασμού: ο πειρασμός δεν είναι επιλογή 

ανάμεσα σε πράγματα θετικά η αρνητικά, αλλά η επιλογή αποδοχής ή απόρριψης 

πραγμάτων που είναι ταυτόχρονα και γοητευτικά και αποκρουστικά. Αν θέλαμε να 

«εξηγήσουμε» το διήγημα στο επίπεδο του αφηγείσθαι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

σημαίνει μια προσπάθεια της γλώσσας να διατηρήσει την αμφισημία μέσω της 

πολλαπλότητας των στοιχείων που δεν μπορούν να μπουν σε αντιθετικά ζεύγη και να 

μεταδώσουν κάποιο συγκεκριμένο νόημα. Μ' αυτόν τον τρόπο η  

ακριβής αιτία της μεταστροφής, δηλαδή το πέρασμα από το «φυσικό» στο 

δυστυχισμένο άνθρωπο παραμένει απροσδιόριστο και φευγαλέο. (Ο τίτλος του 

διηγήματος είναι ενδεικτικός: «Όνειρο στο Κύμα»).  

Και τα δυο διλήμματα λύνονται τελικά απέξω (το βέλασμα της Μοσχούλας / η 

εμφάνιση της βάρκας). Μπορούμε να πούμε πως ο ήρωας δεν αποφασίζει, αλλ' 

αποφασίζεται. Η μετάδοση της διάσωσης της κόρης περιέχει συγκινησιακά στοιχεία, 



Υροντιστήριο Μ.Ε. 

Υιλολογικό & Οικονομικό 

Ιωαννίδης Άρης 

Ντανοπούλου – Ιωαννίδου Όλγα 

  

Α. Παπαδιαμάντης 

«Όνειρο στο κύμα» 

 --  5566  --  

που θα μπορούσαν να είναι αυτά του ήρωα κατά το χρόνο της εμπειρίας. Περαιτέρω 

αξιολογεί την εμπειρία από την προοπτική του αφηγητή με το να τη συγκρίνει με τις 

εμπειρίες και τη γνώση που αποκτήθηκε στο μεταξύ.  

Η αφηγηματική παρουσίαση της αγωνίας του ήρωα, που προέρχεται από την 

αυθόρμητη συμπαράθεση αντιδράσεων που είναι ασύμβατες η μια με την άλλη, μπορεί 

να θεωρηθεί όχι μόνο ως παρουσίαση της αμηχανίας του ήρωα, αλλά και ως 

προσπάθεια απόδειξης ότι δε ζούμε σ' ένα λογικό και ηθικό κόσμο. Ακόμη και σ' αυτό 

που με τις τεχνικές της επανάληψης, της παρομοίωσης και της θαμιστικής αφήγησης 

περιγράφτηκε ως επίγειος παράδεισος, οι ηθικές επιλογές μεταξύ εξίσου αγαπητών 

πραγμάτων είναι τόσο περίπλοκες, ώστε κάθε επιλογή εξαφανίζει κάτι, κάτι που δε θα 

θέλαμε να χάσουμε. * < +. Γ. Υαρίνου-Μαλαματάρη, Αφηγηματικές Σεχνικές  

2. Είναι γνωστό ότι πρωταγωνιστής του ποιμενικού ειδυλλίου είναι ο βοσκός που ζει 

ανέμελος με το κοπάδι του, δεν αγωνιά ιδιαίτερα για τη διαβίωση ή επιβίωσή του, και 

κοπιάζει τόσο, όσο για να έχει τον απαραίτητο χρόνο να χαρεί τις βασικές αρχές της 

ζωής. Ο βοσκός του Παπαδιαμάντη ζει, βέβαια, σε ορισμένο χωρόχρονο, στη κιάθο 

του 19ου κυρίως αιώνα, άρα δεν παρουσιάζεται ως άχρονη εξιδανικευμένη παρουσία, 

αλλά ως συγκεκριμένος τύπος. *...+.  

Σο δίλημμα του βοσκού να επιλέξει ανάμεσα στη σωτηρία του ποιμνίου του και στη 

σωτηρία του συνανθρώπου επανέρχεται με ειρωνικό τρόπο στο διήγημα «Όνειρο στο 

Κύμα» (1900). Σο διήγημα αυτό παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι παρέχει δυο 

σειρές αντιθέσεων. Η μια είναι συγχρονική: ο νέος βοσκός με την ελευθερία του, την 

απλότητα, την αυτάρκεια, την απραγματοσύνη και την έλλειψη φιλοδοξίας 

αντιπαρατίθεται στον ιδιότροπο κυρ Μόσχο που ζει στην εξοχή, μετά από 

«επιχειρήσεις και ταξίδια» *...+ αλλά αφού πρώτα μεταφέρει στο παραδεισένιο τοπίο τον 

νόμο και τις συνήθειες της πόλης (ιδιοκτησία, περιτειχισμός, «χωριστόν *...+ βασίλειον 

[...]).  

Η άλλη αντίθεση είναι διαχρονική και αφορά την αντιπαράθεση μεταξύ του νεαρού 

βοσκού και του εαυτού του ως ώριμου δικηγόρου. Ο νεαρός βοσκός είναι «φυσικός 

άνθρωπος«, χαίρεται την ελευθερία του στην πανέμορφη φύση και την ησυχία του, ζει 

με αυτάρκεια από το μικρό επιμίσθιο που του δίνει το μοναστήρι για τη φύλαξη του 

κοπαδιού και από το κορφολόγημα του γεωργικού μόχθου των άλλων. Ο ίδιος, ως 

δικηγόρος, υπηρετεί τον νόμο, προφανώς αναγκάζεται να ψευδολογεί, αισθάνεται 

έγκλειστος και παγιδευμένος στο γραφείο του με «θέσιν οιονεί αυλικού» *...+, έχει το 

αίσθημα του ανικανοποίητου και αντιπαθεί τον εργοδότη του. Κατά συνέπεια το 

«Όνειρο στο Κύμα» τοποθετεί την Φρυσή Εποχή σε κάποια πρώιμη εποχή του 

ανθρώπινου γένους (Αρκαδία), όσο και στην αρχή της ζωής κάθε ανθρώπου (Εδέμ). 

Από τη μια πλευρά ο βοσκός (ο άνθρωπος ως τύπος) και από την άλλη το παιδί (ο 
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άνθρωπος ως άτομο). το διήγημα αυτό οι δύο αυτές εκδοχές του ειδυλλιακού / 

ποιμενικού δένονται αξεδιάλυτα.  

Ο συνδυασμός των δύο ειδυλλίων που μοιάζει να ισχυροποιεί την έννοια του 

ποιμενικού (όχι μόνο αμέριμνος βοσκός, αλλά και αθώος νέος), στην πραγματικότητα 

προξενεί προβλήματα που οφείλονται αρχικά στη διαφορετική προοπτική από την 

οποία προσεγγίζεται η έννοια του ποιμενικού. Και αυτό φαίνεται από την αμφισημία 

ορισμένων λέξεων: Σι σημαίνει π.χ. «φυσικός άνθρωπος» *...+; το κλασικό ειδύλλιο 

σημαίνει αυτός που ζει σ' ένα παραδεισένιο περιβάλλον σε οργανική και αρμονική 

σχέση με τη φύση, άρα με «ησυχία» που είναι και αποτέλεσμα μετριοπάθειας και 

έλλειψης φιλοδοξιών. «Κατά φύσιν άνθρωπος» στην χριστιανική ορολογία σημαίνει 

προπτωτικός άνθρωπος, με κύρια χαρακτηριστικά τη δυναμική ενότητα ανάμεσα 

στον υλικό κόσμο και το σώμα του, το σώμα του και την ψυχή του, την ψυχή του και 

τον Θεό. Ο έρωτας, φυσικό και απαραίτητο συστατικό του κλασικού ειδυλλίου, που 

προκαλεί κάποια ένταση στην «ησυχία» χωρίς ποτέ να οδηγεί στο πάθος, γίνεται στον 

χριστιανισμό το αίτιο της διάλυσης της δυναμικής αυτής ενότητας που περιγράψαμε 

παραπάνω. το «Όνειρο στο Κύμα» το Αρκαδικό και το Εδεμικό που αρχικά 

συνυπάρχουν, γρήγορα αποδεικνύονται ασύμβατα.  

Η Πτώση είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να την παραβλέψει κανείς, ακόμη 

κι όταν ισχυρίζεται ότι είναι «ευτυχής *...+ βοσκός εις τα όρη». Η αγάπη προς το ποίμνιο 

(Μοσχούλα - κατσίκα) αποδεικνύεται ατελέσφορη μπροστά στην αθωότητα με την 

οποία προσεγγίζεται το μυστήριο του έρωτα (Μοσχούλα - κοπέλα). Ο λόγος 

υποβιβάζεται σε σχέση με το πάθος. Η αγάπη που χαρακτηρίζει τον τυπικό ποιμένα και 

το ποίμνιο του αντικαθίσταται εντελώς ειρωνικά από την ερωτική θέαση του γυμνού 

σώματος της Μοσχούλας. Τπ' αυτή την έννοια, αντί ο νεαρός βοσκός να θυσιάσει την 

ψυχή του «υπέρ των προβάτων», θυσιάζει το ζώο του προς χάριν της κοπέλας και χάνει 

την ψυχή του (δηλ. την αθωότητά του).  

Ακόμη περισσότερο, η «ονειρώδης ανάμνησις της λουομένης κόρης» *...+ που τον 

ακολουθεί γίνεται το αίτιο της οριστικής απώλειας του εδεμικού παραδείσου. Γι' αυτό ο 

αφηγητής δεν δοκιμάζει καν τη δυνατότητα του ειδυλλίου της αθωότητας, δηλαδή 

την ένταξη του στον μοναχισμό ως παραίτηση από τη φύση με σκοπό να αντλήσει ζωή 

από την κλήση της αγάπης του Φριστού στον άνθρωπο. Ο πρώην βοσκός και νυν 

δικηγόρος μπορεί να μην υποκαθιστά τον απολεσθέντα παράδεισο με κάποιον 

εσωτερικό παράδεισο, μαθαίνει όμως γράμματα και μέσω της τέχνης, δηλαδή των 

απείρων δυνατοτήτων της γλώσσας, κατορθώνει να ενοποιεί σε  

ποιητικό σύνολο τα θραύσματα της ατομικής του εμπειρίας. *< +.. Γ. Υαρίνου-

Μαλαματάρη, «Η Ειδυλλιακη Διάσταση...»,  

3. (Ερωτισμός και Βιωματικότητα) Ό,τι μπορούμε να ξέρουμε λοιπόν με βεβαιότητα δεν 

είναι οι έρωτες του Παπαδιαμάντη, αλλά ο ερωτισμός του: αυτό το φουσκωμένο ποτάμι 
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που, μολονότι ξεστρατισμένο από την κοίτη του, ξεχύνεται ακράτητο και, ταυτόχρονα, 

υποδεικνύει τις ρωγμές ενός ακρωτηριασμένου ανθρώπου. Γιατί εδώ η συνεργασία των 

αισθήσεων, απόδειξη ερωτικής πληρότητας κι ανταπόκρισης, είναι σχεδόν αδιανόητη. 

Η όραση, αυτόνομη, γίνεται τις περισσότερες φορές το κύριο μέσο διαφυγής για την 

ανεκπλήρωτη επιθυμία. Η θέα του γυμνού γυναικείου σώματος, κυρίαρχή φαντασίωση 

του Παπαδιαμάντη *...+ είναι η μόνη δυνατή προσέγγιση του απαγορευμένου καρπού, 

κάτι σαν υποκλοπή του από έναν ένοχο επιδρομέα. *...+ ο αφηγητής του «Όνειρο στο 

κύμα» θ' αγγίξει το σώμα της γυμνής κόρης μόνο μισοπνιγμένο κι αναίσθητο.  

Πολλές φορές, ο ερωτισμός του συγγραφέα μας μεταφέρεται στη φύση και αγκαλιάζει 

τα άψυχα αντικείμενα σαν ανθρωπόμορφα υποκατάστατα του γυναικείου κορμιού. Θα 

ήταν εύκολο, στις περιπτώσεις αυτές, να μιλάμε για απλή φυσιολατρία η για 

παγανιστική αίσθηση του ελληνικού τοπίου, αφού, πραγματικά, ο «ειδωλολάτρης» 

Παπαδιαμάντης δεν είναι λιγότερο υπαρκτός από το χριστιανό. Ψστόσο, αυτό που δεν 

προσέχτηκε εδώ, είναι νομίζω, το επίμονο μοτίβο της μεταμόρφωσης *...+  

Άλλες φορές η μεταμόρφωση γίνεται στο πρώτο πρόσωπο, σαν αλλαγή ταυτότητας 

και σαν υπόδυση ενός ξένου ρόλου, έτσι λ.χ. ο άνθρωπος που μιλά στο «Όνειρο στο 

κύμα» υπήρξε ένας ωραίος δεκαοχτάχρονος έφηβος, βοσκός και «σατυρίσκος του 

βουνού» *...+. Ο «αληθινός» Παπαδιαμάντης δεν είναι καλός η κακός, υποκριτής η 

άγιος, εγκρατής η λάγνος, άγγελος η δαίμονας, αλλά, πριν απ' όλα, ένας άνθρωπος με 

συγκεκριμένους τραυματισμούς και με ακόμα πιο συγκεκριμένες ανάγκες, 

ακρωτηριασμένος κι ωστόσο ενιαίος, ένας άνθρωπος που αγωνίζεται να ισοσκελίσει 

τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του, να επιζήσει η και να αυτοκαταστραφεί με τον 

τρόπο του, σύμφωνα με τις δυνατότητές του.  

Έτσι κοιταγμένες, οι συμπεριφορές του δεν παρουσιάζουν καμιάν ουσιαστική 

αντίφαση. Ο χριστιανός και ο παγανιστής Παπαδιαμάντης είναι το ίδιο πρόσωπο, και 

ο πρώτος και ο δεύτερος επισημαίνουν την πίεση των ίδιων απαγορεύσεων, των ίδιων 

ακρωτηριασμών και των ίδιων αναγκών, μόνο που ό, τι δαμάζεται συνειδητά στη μια 

περίπτωση διαφεύγει ασυνείδητα στην άλλη. Ο άνθρωπος της εκκλησίας, ο νοσταλγός 

διηγηματογράφος και ο άνθρωπος της ταβέρνας υπακούουν στην ίδια λογική: παντού 

εκφράζεται η ίδια ανάγκη της φυγής και της αναχώρησης. Π. Μουλλάς,  

4. (Η Μοσχούλα) υνεχώς η δυσπιστία προς την ασφάλεια που μπορεί να προσφέρει το 

έδαφος των ανθρωπίνων είναι -και με πολύ έντονο τρόπο- αναπτυγμένη στον 

Παπαδιαμάντη, αλλά και το πάτημα του άλλου του ποδιού στα πέραν του κόσμου 

τούτου, πολύ σταθερό. Η επί γης ευτυχία είναι μια στιγμούλα και η στιγμούλα αυτή 

ένα σκαλοπάτι για να περάσεις από το άλλο μέρος του θανάτου.  

Έτσι του δόθηκε του υποθετικού βοσκού, στην ιστορία της Μοσχούλας, της γυμνής 

εκείνης κολυμβήτριας που κινδύνεψε να πνιγεί μια νύχτα στο φέγγος της σελήνης, έτσι 

του δόθηκε η χάρη...*...+  
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Είναι χαρακτηριστικά τα διαδοχικά στάδια κι έχουν σημασία επειδή 

επαναλαμβάνονται με μικρές παραλλαγές, πολύ συχνά: η καθαρή αίσθηση που γίνεται 

πρώτα μια στιγμή ευτυχίας, ύστερα γίνεται ιδανικό υψηλό, τέλος χάνεται για να 

προβληθεί στο επίπεδο το πέραν του θανάτου. Κι αν στην περίπτωση που αναφέραμε η 

γυμνή κολυμβήτρια σώζεται, την ίδια στιγμή, συμβολικά, χάνεται το αγαπημένο του 

ζωάκι, η ευνοούμενη του κατσίκα που -άλλος ένας συνειρμός ηθελημένος αυτή τη 

φορά- έχει το ίδιο όνομα με την κοπέλα, τη λένε κι αυτήν Μοσχούλα.  

τα παρασκήνια της μυστικόπαθης ψυχής του, η μία αγάπη πληρώνει για την άλλη, η 

μία Μοσχούλα «που εσχοινάσθη κι επνίγη» για την άλλη Μοσχούλα που εξακολουθεί 

να ζει ώσπου να μεταβληθεί, μαζί με όλες τις άλλες, σε μια γυναίκα συμβατική απ' 

αυτές που δεν τον ενδιαφέρουν καθόλου.  

Είναι μια διαρκής μετατόπιση παλινδρομική ανάμεσα στην αίσθηση και στην 

καθαρότητα της αίσθησης, ένα είδος αντικατοπτρισμού στο ηθικό επίπεδο, που του 

είναι ήδη στο αισθητικό, προσφιλής. Οδ. Ελύτης,  

5. Κάθε τι από τους εξωτερικούς αλλά και τους εσωτερικούς σκιαθίτικους τόπους και 

χώρους αξιοποιείται από τον συγγραφέα για τις διαφορετικές κάθε φορά 

σκηνογραφικές ανάγκες του διηγήματος και όλα τα χαρακτηριστικά τους 

γνωρίσματα και τα ονόματά τους: Σο λιμάνι και το χωριό, τα νησάκια και οι όρμοι, οι 

αμμουδιές και οι βράχοι, τα βουνά και οι ρεματιές, τα μοναστήρια και τα ξωκλήσια, τα 

σπίτια, τα μαγαζιά του λιμανιού και οι ταβέρνες, τα κοιμητήρια και οι καλύβες των 

βοσκών, οι κήποι και οι σπηλιές. Ειδικά η θάλασσα, στοιχείο αναπόσπαστο του νησιού 

και της ζωής των κατοίκων του, είναι επίμονα και με ποικίλους τρόπους παρούσα *...+  

Παράλληλα με την ακινητοποίηση του χρόνου βαίνει, στο τυπικό παπαδιαμαντικό 

διήγημα, και η έλλειψη έντονης και φανερής δράσης. Αυτό ο οφείλεται είτε στον 

ασήμαντο η και ανύπαρκτο μύθο *.... +  

Είτε στην εσωτερίκευση της δράσης και την αντικατάσταση της με «γεγονότα» του 

ψυχικού βίου προς όφελος των χαρακτήρων *...].  

Οι ήρωες και οι ηρωίδες του Παπαδιαμάντη, πράγματι, αντί να δρουν, παραδίδονται 

συχνά στις σκέψεις και τις αναμνήσεις τους, στοχάζονται για το παρόν και το 

παρελθόν τους, αποκαλύπτοντας αόρατες ψυχικές διεργασίες που διαγράφουν μιαν 

εσωτερική αλλαγή, αποτέλεσμα της σταδιακής τους συνειδητοποίησης και 

αυτογνωσίας *...+. Με την τεχνική αυτή το παπαδιαμαντικό διήγημα διαψεύδει τις 

προσδοκίες για κίνηση μέσα στο χρόνο που δημιουργεί το ρεαλιστικό πεζογράφημα, 

υποχρεωμένο να «αφηγηθεί μια ιστορία«, και δίνει αντίθετα στον αναγνώστη την 

εντύπωση μιας στοχαστικής στάσης, μέσα στον χρόνο, με την οποία, όπως ακριβώς 

και στο λυρικό ποίημα, αποτυπώνεται ένα βίωμα η αποκαλύπτεται μια ψυχική 

κατάσταση.  
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Ση στατικότητα του διηγήματος ενισχύει και ο τρόπος παρουσίασης του σκηνικού με 

τις χαρακτηριστικές εκτενείς παπαδιαμαντικές περιγραφές που αναστέλλουν τη 

δράση. Η λειτουργία των περιγραφών αυτών, στις οποίες εκδηλώνεται με όλη της την 

ένταση η ποιητικότητα της παπαδιαμαντικής γλώσσας, δεν περιορίζεται στη 

μετάδοση των αναγκαίων ρεαλιστικών πληροφοριών για το περιβάλλον μέσα στο 

οποίο ζουν, κινούνται και δρουν οι χαρακτήρες. Οι περιγραφές επιτελούν και μια 

λειτουργία οδηγητική για τον αναγνώστη, ώστε να συλλάβει το βαθύτερο νόημα του 

διηγήματος. Αυτό γίνεται δυνατό κάθε φορά που τόποι, τοπία η εξωτερικές εικόνες, 

επειδή περιγράφονται με τρόπο αφαιρετικό η μεταφορικό που υπογραμμίζει την 

αναλογία τους με κάτι άλλο, ανάγονται τελικά σε σύμβολα ποιητικά. *...+. Ε. Πολίτου-

Μαρμαρινού  

6. Ο Παπαδιαμάντης *... + προς απελπισίαν των κριτικών και ευφροσύνην των 

αναγνωστών του, αποτυγχάνει ως (ρεαλιστής) πεζογράφος, όχι γιατί δεν είχε τις οικείες 

λογοτεχνικές ικανότητες, αλλά γιατί είχε, ως άνθρωπος, το θείο χάρισμα να θεάται τον 

κόσμο σαν ποιητής και κατόρθωσε, ως δημιουργός, να ενοφθαλμίσει στην (ρεαλιστική 

και νατουραλιστική!) πεζογραφία του τους τρόπους και τις δυνατότητες της ποίησης. 

*...+ με μεγαλύτερη ποιητική ένταση και αντίστοιχη υποχώρηση του ρεαλιστικού 

στοιχείου, είναι και τα διηγήματα «Όνειρο στο κύμα», «Τπό την Βασιλικήν δρυν», 

«Αμαρτίας φάντασμα», «Σα Δαιμόνια στο ρέμα», «Η Υαρμακολύτρια», όπου ο ήρωας 

αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο την ιστορία του. Όλα κινούνται στον χώρο του 

υμβολισμού, τόσο του προσωπικού, όσο και του υπερβατικού, σύμφωνα με τον οποίον 

αντικείμενα, εικόνες η καταστάσεις του υπαρκτού κόσμου ανάγονται σε σύμβολα ενός 

κόσμου άχρονου, τέλειου και θείου. το πλαίσιο αυτό η αντίθεση ανάμεσα στο θλιβερό 

παρόν του ήρωα - αφηγητή και το ευτυχισμένο - παιδικό η νεανικό -παρελθόν του, 

αποτέλεσμα της φθαρτικής επίδρασης του χρόνου, συμβολοποιείται, σε προσωπικό 

επίπεδο, με την τότε παρουσία του περικαλλούς δέντρου, της ανάσσης του δρυμού και 

την τωρινή εξαφάνισή της («Η Βασιλική δρυς») η με το τότε «Όνειρο στο κύμα», από το 

οποίο τώρα δεν μένει παρά η ονειρώδης ανάμνησις της λουομένης κόρης. ε επίπεδο 

όμως υπερβατικού συμβολισμού, αυτή η έκπτωση από μια προηγούμενη, ανώτερη και 

ευτυχέστερη κατάσταση σε ένα ατελές και θλιβερό παρόν, συμβολίζει την Πτώση του 

Ανθρώπου από τον παράδεισο της Εδέμ. Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού,  
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Ενότητες έργου  

 
 

ΕΕΝΝΟΟΣΣΗΗΣΣΑΑ  11ΗΗ  

««ΗΗ  ΖΖΨΨΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  ΑΑΥΥΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΝΝΟΟΠΠΣΣΙΙΚΚΑΑ»»  

«Ήμην πτωχόν βασιλόπουλον … του προϊσταμένου μου» 

 

 *Η σύνδεση του χθες με το σήμερα+.   

 

την 1η ενότητα του διηγήματος ο αφηγητής δίνει κάποια εισαγωγικά στοιχεία για τον εαυτό του,  

αναφερόμενος σε δύο χρονικά επίπεδα που διατρέχουν όλο το έργο: το ειδυλλιακό παρελθόν και το 

δυστυχισμένο παρόν. το ευτυχισμένο παρελθόν του ο αφηγητής ανατρέχει, πληροφορώντας τον αναγνώστη 

για τη φυσική του εμφάνιση και τις δραστηριότητές του. Φρησιμοποιεί τον παρατατικό χρόνο και με τη χρήση 

της θαμιστικής αφήγησης (χαρακτηριστικό γνώρισμα του Παπαδιαμάντη) αποδίδει την έννοια της 

κυκλικότητας των ενεργειών του, που επίσης αποτελεί γνώρισμα της βουκολικής ζωής.   

Η πρώτη ενότητα  του διηγήματος, λοιπόν, είναι εισαγωγική. Ο αφηγητής με μια αυτοβιογραφική παρουσίασή 

του δίνει σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση και με εξομολογητικό τόνο τη γενική εικόνα το, με στοιχεία από τρεις 

φάσεις της ζωής του, κάνοντας υποδηλωτικά μια σύγκριση παρελθόντος και παρόντος.  Η εισαγωγή του 

διηγήματος έχει τη μορφή πρόληψης, ο αφηγητής δηλαδή ανακαλεί εκ των προτέρων ένα γεγονός που θα 

διαδραματιστεί αργότερα στην αφήγησή του. τον πρόλογο δίνει με περιληπτική αφήγηση τα σημαντικότερα 

γεγονότα από τη ζωή του, που έπαιξαν ρόλο στη μετεξέλιξή του από βοσκό σε βοηθό δικηγόρου. Σο όραμα 

μιας ευτυχισμένης ζωής, όπως μας δηλώνει από την αρχή ο αφηγητής, μένει απραγματοποίητο.  

Έτσι, ο συγγραφέας δίνει την εικόνα που παρουσίαζε όταν ήταν νέος βοσκός 18 ετών, τον τρόπο με τον οποίο 

έμαθε γράμματα και τη ζωή που ζει σήμερα ως βοηθός δικηγόρου.  Οι πληροφορίες που μας δίνει ο αφηγητής 

όσον αφορά στην αυτοπροσωπογραφία του είναι οι εξής: 

 

Σο ευτυχισμένο παρελθόν:

 Οικονομική κατάσταση (φτωχός) 

 Επάγγελμα (βοσκός)                                               

 Ηλικία (18 χρονών)                                                

 Πνευματική καλλιέργεια (ολότελα αγράμματος) 

 Χυχική κατάσταση (ευτυχισμένος) 

 ωματική εμφάνιση (ωραίος - τραχύ/ ηλιοκαμένο/αρρενωπό πρόσωπο - ψηλό/ 

ευλύγιστο σώμα,φανερή αυταρέσκεια) 

Η πορεία προς την επαγγελματική αποκατάσταση: 

 Ύστερα από την εισαγωγική παράγραφο, η αφήγηση καλύπτει με συντομία ένα 

διάστημα πολλών ετών, που κλείνεται ανάμεσα στις φράσεις «τον χειμώνα που ήρχισ’ ευθύς 

κατόπιν» (όταν δηλαδή ο αφηγητής ήταν 18 ετών) και «σήμερον» (στο αφηγηματικό παρόν του 

ώριμου πλέον αφηγητή). Για το διάστημα αυτό, στο οποίο πέρασε από τη φυσική ζωή στην 

αστική, πληροφορούμαστε από τον αφηγητή τα ακόλουθα:  

o Έμαθε τα πρώτα γράμματα πλησίον του γηραιού ισώη 

o υνέχισε τις σπουδές του σε κάποια ιερατική σχολή και στη Ριζάρειο χολή 

o τα 30 του 

πήρε το πτυχίο της 

Νομικής 

Σο καταθλιπτικό 

παρόν του: 

 το τέλος 

της εισαγωγικής 

ενότητας ο αφηγητής 

μας μεταφέρει στο 

παρόν και μας 

παρουσιάζει 

αυτοσαρκαζόμενος 

τη ζωή του, 

πληροφορώντας μας 

ότι το  
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επαγγελματικό του περιβάλλον είναι αφόρητο.    

 

 

Μύθος: Η καθοριστική για τη μετέπειτα ζωή του ανθρώπου περίοδος της εφηβείας και πώς εκλαμβάνεται η 

ηρεμία της ανέμελης ζωής από την ωριμότητα του ανθρώπου. ε έξι παραγράφους εκτείνεται η πρώτη 

ενότητα, όπου ο αφηγητής, που ταυτίζεται με το βασικό ήρωα του διηγήματος, αφηγείται συνοπτικά τη ζωή 

του, από την εφηβεία του, πριν από τη γνωριμία με τη Μοσχούλα, μέχρι «σήμερα», την ώρα δηλαδή που 

μεγάλος κι ώριμος αναπολεί το παλιό, καθοριστικό για την ευτυχία του γεγονός.  

 

Πρόσωπα – ήρωες:  

Βασικά πρόσωπα – πρωταγωνιστές: Ο κύριος ήρωας και βασικός πρωταγωνιστής στην πρώτη αφηγηματική 

ενότητα είναι το μικρό βοσκόπουλο, ο αφηγητής της ιστορίας, που με διάθεση αναπόλησης του παρελθόντος 

θα  επιστρέψει νοερά σ’ αυτό και θα ανασυνθέσει την αρχική κατάσταση της ηρεμίας που βίωνε στο νησί του, 

τότε που ήταν αγνός, ευτυχισμένος και αθώος. Πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτήν τν ενότητα έχει κι ο μοναχός 

ισώης, ο δάσκαλος του νεαρού βοσκού, η δράση του οποίου εντοπίζεται στο απώτερο παρελθόν, όταν εκείνος 

όντας μοναχός και διάκονος αγάπησε μια Σουρκοπούλα, ήρθε σε ρήξη με το μοναστικό σχήμα, έγινε στη 

συνέχεια δάσκαλος, γνωστός ως «ωτηράκης», αποχρωματισμένος πλήρως από την παλιά του ιερατική του 

ιδιότητα, εκ νέου όμως μετανιώνει, αποκαθιστά την οικογένειά του κι επιστρέφει στο μοναχικό βίο.  

Δευτερεύοντα πρόσωπα – δευτεραγωνιστές: την ενότητα αυτή δύο πρόσωπα έχουν δευτερεύοντα ρόλο, η 

Σουρκοπούλα, την οποία  αγαπά και παντρεύεται ο μοναχός ισώης, και ο δικηγόρος – πολιτευτής, στο 

γραφείο του οποίου ο αφηγητής της ώριμης ηλικίας βρίσκεται με το ρόλο του προλύτη.  

 

Αποκωδικοποίηση λέξεων και φράσεων 

 

«Ήμην πτωχόν βοσκόπουλον εις τα όρη. Δεκαοκτώ ετών, και δεν ήξευρα ακόμη άλφα. Φωρίς να το ηξεύρω, 

ήμην ευτυχής»: Βασικό χαρακτηριστικό του διηγήματος, όπως γίνεται φανερό από τις πρώτες ακόμη γραμμές 

του, είναι η αναπόληση ενός όμορφου παρελθόντος. Ο αφηγητής φορτισμένος συναισθηματικά  από κάποιο 

γεγονός που του προξένησε η σκληρή καθημερινότητά του επιστρέφει στο παρελθόν του, έστω και για λίγο, 

και ξαναφέρει στη μνήμη του όλα εκείνα τα στοιχεία που τον έκαναν να νιώθει ολοκληρωμένος άνθρωπος. Με 

την ανάκληση στη μνήμη του κάποιων ευχάριστων στιγμών του παρελθόντος μπορεί να νιώσει για λίγο την 

ευτυχία, που φαίνεται ότι δεν του έχει φέρει η ζωή του μακριά από την ιδιαίτερη πατρίδα του.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Η φράση «Σην τελευταίαν φοράν…του έτους 187...» λειτουργεί ως οριακό σημείο ανάμεσα στην ευτυχισμένη 

ζωή των χρόνων της ελευθερίας και της φυσική διαβίωσης και στα άχαρα χρόνια που ακολούθησαν γεμάτα 

μιζέρια, ασφυκτικό κλοιό, δυστυχία. Επίσης λειτουργεί ως προειδοποίηση στον αναγνώστη· πρόκειται να 

γίνουμε μάρτυρες μιας εξομολογητικής αφήγησης, η οποία θα μας παρουσιάσει τις τελευταίες ευτυχισμένες 

στιγμές που βίωσε ο αφηγητής λίγο πριν υποχρεωθεί να αλλάξει τρόπο ζωής και να υποδουλωθεί στις 

συμβατικότητες του κοινωνικού βίου, μεταβαίνοντας από τη φυσική στην κοσμική και αστική ζωή. 
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 Η αναφορά στο πρόσωπο του πάτερισώη έχει στόχο να συμπληρώσει τα γεγονότα της αφήγησης 

δείχνοντας τη διαδρομή του αφηγητή ως τη σημερινή του κατάσταση. Δεν πρόκειται για άσχετη παρέκβαση, 

γιατί υποδηλώνονται κάποιες αναλογίες ανάμεσα στον ηθικό βίο του ισώη και τον αφηγητή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Εξάλλου ο ρόλος του ισώη στάθηκε καθοριστικός για την κατοπινή ζωή του αφηγητη, αφού διαμόρφωσε τον 

τρόπο σκέψης του και γενικότερα την ηθική του συμπεριφορά. Ίσως λοιπόν ο αφηγητής νιώθει την ανάγκη να 

τιμήσει το δάσκαλο που του έμαθε τα πρώτα του γράμματα. 

 

 Σο εισαγωγικό μέρος του διηγήματος κλείνει με την αναφορά του αφηγητή στο παρόν της αφήγησης. 

Ο ήρωας απορρίπτει κατά τρόπο κατηγορηματικό την παρούσα ζωή του και τη μέχρι τώρα πρόοδο και εξέλιξή 

του με μια εντυπωσιακή και αυθόρμητη ομολογία μίσους προς τον εργοδότη κι ευεργέτη του, ενώ με τη 

χαρακτηριστική παρομοίωση του σκύλου δηλώνει την καταπίεση και την έλλειψη ελευθερίας που αισθάνεται. 

 Με μια ψυχογραφική προσέγγιση θα παρατηρήσουμε ότι πράγματι η ευεργετική διάθεση προϋποθέτει 

τη μεγαλύτερη ισχύ του ευεργέτη σε κάποιον τομέα κι η ευεργεσία γίνεται από θέση ισχύος, ενώ η οφειλή 

ευγνωμοσύνης του ευεργετημένου είναι ταπεινωτική, αφού υπενθυμίζει και διαιωνίζει την κατωτερότητά του. 

 

 

ΑΥΗΓΗΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

α) Πρόληψη – προσήμανση 

 «Σην τελευταίαν φοράν όπου εγεύθην την ευτυχίαν»: Ο αναγνώστης προϊδεάζεται για το ότι ο αφηγητής 

δε θα νιώσει άλλη φορά στο μέλλον ευτυχισμένος. 

 «Σο κοντόν σχοινίον» με το οποίο ήταν δεμένο το σκυλί της παρομοίωσης: Μας προϊδεάζει για το κοντό 

σχοινί με το οποίο θα πνιγεί η κατσίκα του αφηγητή. 

β) Εγκιβωτισμένη αφήγηση (σαν παρέκβαση) 
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Η αναδρομή στο παρελθόν του πάτερ-ισώη εγκιβωτίζεται στην κύρια αναδρομική αφήγηση κι επειδή δε 

γίνεται από τώρα αντιληπτή η σχέση της με τα γεγονότα μοιάζει με παρέκβαση. 

γ) Έλλειψη (αφηγηματικό κενό) 

τη μετάβαση από τη λήξη των σπουδών στο επαγγελματικό παρόν υπάρχει αφηγηματικό κενό· αν όμως 

πάρουμε υπόψη μας τα αποσιωπητικά μετά τη λέξη «προλύτου», θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο για σύνοψη 

χρόνου. 

 

ΦΗΜΑΣΑ ΛΟΓΟΤ 

 Μετωνυμία: Άλφα (ανάγνωση – γραφή) 

 Μεταφορά: Εγεύθην την ευτυχίαν / στρυφνόν πρόσωπον / σκοτεινής αφορμής 

 Ειρωνεία: Εννοείται δεν έκαμα / εξακολουθώ να εργάζομαι ως βοηθός ακόμη 

 Παρομοίωση: οιονεί αυλικού / Η ζωή του αφηγητή με τη ζωή σκύλου που είναι δεμένος με «πολύ κοντό 

σχοινίον εις την αυλή του αυθέντου του» 

 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΣΙΘΕΗ: 

Παρόν Παρελθόν 

Αγράμματος Πτυχιούχος 

Βοσκός Τπάλληλος σε γραφείο 

Ζούσε – εργαζόταν στην ανοικτή φύση Κλειστό γραφείο, αστικό περιβάλλον 

Ζούσε – ενεργούσε ελεύθερα τενό πεδίο δράσης 

Ένιωθε ευτυχισμένος Αποτυχημένος, ταπεινωμένος, καταπιεσμένος, 

δυστυχισμένος 

 

την πρώτη ενότητα γνωρίζουμε τον πρωταγωνιστή , ο οποίος συστήνεται μόνος του και απ’ την αρχή 

αυτοπαρουσιάζεται με δύο διαφορετικά πρόσωπα. Απ’ τη μια ο βοσκός, φτωχός , έφηβος, αγράμματος , ωραίος 

, γυμνασμένος , ζει μέσα στη φύση και προπάντων είναι ευτυχής. Η ευτυχία του είναι απόρροια όλων των 

προηγούμενων. υνδέεται μάλιστα και με ένα γεγονός του καλοκαιριού- προσήμανση για το όνειρο στο κύμα , 

το βασικό επεισόδιο του διηγήματος. Απ’ την άλλη ο δικηγόρος. Ζει στην Αθήνα , εργάζεται ως βοηθός 

δικηγόρου χωρίς μεγάλη επαγγελματική και οικονομική επιτυχία, είναι περιορισμένος , σχεδόν δεμένος, χωρίς 

περιθώρια πρωτοβουλιών , μίζερος και δυστυχής. 

Πώς έχασε την ευτυχία; Σην απάντηση τη δίνει ο ίδιος. Έμαθε γράμματα. Αυτά τον έκαναν να παρατήσει την 

απλή φυσική ζωή , να αναζητήσει ένα καλύτερο μέλλον και να καταλήξει όμως στη μιζέρια καθώς δε μπόρεσε 

ποτέ να προσαρμοστεί στο νέο του περιβάλλον. Έχει απαξιώσει στη συνείδηση του τις σπουδές πιστεύοντας 

ότι τον οδηγούν στη θλιβερή πραγματικότητα. Έτσι ποθεί να υπερβεί το ασφυκτικό παρόν και βρίσκει 

καταφύγιο στις παιδικές αναμνήσεις και στα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα. ισώης: Σο τότε με το τώρα 

συνδέονται με τη ιστορία του ισώη, του ανθρώπου που του έμαθε γράμματα. Η ιστορία του ισώη (μια 

εγκιβωτισμένη αφήγηση) ξενίζει και με το περιεχόμενό της και με την έκταση που παίρνει και με τη θέση της 

στην αρχή του διηγήματος. Η ιστορία όμως αυτή έχει λειτουργική θέση στο κείμενο. Αποτελεί μια παράλληλη 

πορεία που έρχεται σε σύγκριση με αυτή του ήρωα. Ο ισώης ήταν μοναχός, εξαιτίας ενός έρωτα παράτησε τη 

μοναστική ζωή, έγινε δάσκαλος(ξέπεσε) , αργότερα όμως επέστρεψε στο δρόμο του , μετάνιωσε και γύρισε σε 

αυτό που του ταίριαζε. Ο ήρωάς μας ήταν ευτυχής ζώντας στη φύση, το ερωτικό επεισόδιο που θα γνωρίσουμε 

τον έκανε να ξεπέσει στην αστική ζωή, αλλά αυτός δε μπόρεσε να γυρίσει πίσω , να λυτρωθεί όπως ο ισώης. 

Έτσι η ιστορία του μοναχού τονίζει περισσότερο τη δυστυχία του ήρωα καθώς η δική του πορεία έμεινε 

ανολοκλήρωτη. Απ, την άλλη μεριά η εκμάθηση των γραμμάτων από έναν μοναχό έπαιξε σημαντικό ρόλο 

στη ζωή του , αφού διαμόρφωσε τον τρόπο σκέψης και δράσης του, επηρέασε κατά πολύ  την ηθική 
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συμπεριφορά του. Ο ισώης αποτελεί οδηγό και πρότυπο στη ζωή του αφηγητή γι’ αυτό και δικαιωματικά 

παίρνει τέτοια θέση στην αρχή της ιστορίας του. 

Φωρίς να το ηξεύρω: διάσταση μεταξύ βοσκού και δικηγόρου. Η διαφορά τους είναι η ώριμη γνώση. Ο βοσκός 

ζει ασυνείδητα μεν , ευτυχισμένα δε. Ο δικηγόρος μεγάλος πια μπορεί να καταλάβει την ευτυχία που βίωνε, 

καθώς έχει να τη συγκρίνει με το θλιβερό του παρόν 

Η φύση: Η φύση δεν είναι μόνο το ειδυλλιακό περιβάλλον , αλλά απ’ την αρχή κιόλας παίζει λειτουργικό ρόλο 

καθώς είναι η αιτία της ομορφιάς, της δύναμης και της ευτυχίας του ήρωα. 

Καποδίστριας : οι ιστορικές αναφορές έχουν στόχο να κάνουν πιο πειστική την ιστορία. 

Ρεαλιστικό στοιχείο- γνωστή η εκπαιδευτική πολιτική του Καποδίστρια. 

Εκκλησιαστικά στοιχεία : δείγματα της εμπειρίας του Παπαδιαμάντη από την ορθόδοξη χριστιανική ζωή( 

μοναχός – διάκονος-κοινόβιο Ευαγγελισμού, Ριζάρειος) 

κύλος- σχοινί: η παρομοίωση αυτή δεν είναι απλό εκφραστικό μέσο. Είναι μια προσήμανση για τη συνέχεια. 

Σο σχοινί θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία. Σο σχοίνιασμα το δικό του θα συσχετιστεί με το σχοίνιασμα 

της Μοσχούλας – κατσίκας 

187< ---οριακό σημείο της ευτυχίας του-προσήμανση. Ο αναγνώστης προειδοποιείται ότι θα ακολουθήσει μια 

εξομολογητική αφήγηση που θα μας παρουσιάσει την τελευταία στιγμή ευτυχίας του πρωταγωνιστή. 

 

 

 

ΕΕΝΝΟΟΣΣΗΗΣΣΑΑ  22ΗΗ    

 Ύστερα από την παρεμβολή του ισώη και την αναφορά στη σημερινή ζωή του αφηγητή, η αφήγηση 

επανέρχεται στην εποχή της νεότητας του, για να συμπληρωθεί η εικόνα του με περισσότερες λεπτομέρειες 

και με άλλα στοιχεία και να παρουσιαστεί ο κόσμος και η ζωή του μέσα στη φύση. Προς το τέλος όμως της 

ενότητας η αφήγηση αλλάζει προοπτική: 

 Από την αναφορά την ανωνύμων προσώπων, που φαίνεται ότι στοιχειοθέτησαν το ανθρώπινο περιβάλλον 

του αφηγητή, περνάει στην παρουσίαση ενός προσώπου που όχι μόνο κατονομάζεται, αλλά δίνεται γι’ αυτό 

ευρύτερη πληροφόρηση. Έτσι γνωρίζουμε τον κυρ Μόσχο, το δύστροπο χαρακτήρα του, την οικογενειακή του 

κατάσταση, τη μεγάλη περιουσία του και το απέραντο παραθαλάσσιο κτήμα του. 

 Από την περιγραφή ανοιχτών χώρων, στους οποίους κινείται ο βοσκός, περνά στην παρουσίαση του 

μοναδικού στην περιοχή χώρου, ο οποίος ήταν περιφραγμένος με ιδιαίτερη φροντίδα κι επομένως εντελώς 

απρόσιτος· έρχεται δηλαδή στο περιβάλλον της Μοσχούλας και στο πρόσωπο που θα παίξει καίριο ρόλο στην 

πλοκή. 

 

 Η τοπογραφία της περιοχής, η ποικιλία της χλωρίδας, μερικά φυσικά φαινόμενα και κάποιες εργασίες 

των γεωργών μαρτυρούν τη φυσιολατρία του συγγραφέα και συνιστούν ένα αρκαδικό τοπίο ευτυχίας και 

αμεριμνησίας, μέσα στο οποίο θα κινηθεί το βουκολικό ερωτικό στοιχείο. Ο στενός δεσμός, σχεδόν η ταύτιση 

του βοσκού με τη φύση κι η αγάπη του γι’ αυτή είναι φανερά, αλλά ταυτόχρονα επισημαίνεται κι η κυριαρχία 

που αισθάνεται ο ίδιος πάνω στη φύση και η απόλυτη ελευθερία που νιώθει μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, μια 

ελευθερία που γίνεται πράξη με την ανεξέλεγκτη ‘‘νομή’’ και ‘‘κάρπωση των προϊόντων των ξένων χωραφιών 

κι αμπελώνων. 

 Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ο συγγραφέας με την αναφορά α) στον πλούσιο κυρ-Μόσχο και σε 

κάποιους φτωχούς αγρότες, β) στο απέραντο και απρόσιτο κτήμα του που περικλειόταν από πέτρινο περίβολο, 

γ) στην απομόνωση του από τον υπόλοιπο κόσμο, αφού δεν πήγαινε συχνά στην κωμόπολη, αλλά ήθελε να ζει 

σαν σε ξεχωριστό βασίλειο και δ) στις παρανομίες των αγροφυλάκων, επιζητεί να προβάλει τη διαφορά 

ανάμεσα στον πλούτο και τη φτώχεια, τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς και τις 
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αυθαιρεσίες των οργάνων του νόμου· επομένως θέλει να επισημάνει τις κοινωνικές διακρίσεις και ανισότητες 

και την κοινωνική αδικία. Η άποψη αυτή θεωρείται παρατραβηγμένη. 

 

ΑΥΗΓΗΗ 

 υνεχίζει να υπάρχει το μοτίβο του δραματοποιημένου αφηγητή και η αναδρομική αφήγηση, εδώ όμως 

κυριαρχεί η περιγραφή. 

 

ΦΗΜΑΣΑ ΛΟΓΟΤ 

 Παρομοιώσεις: «Εφαινόμην ως να είχα μεγάλην συγγένειαν με τους δύο τουτους ανέμους» 

                                  «Όπως οι θάμνοι και αι αγριελαίαι» 

                                  «Ως να ήτο θηγάτηρ του» 

 Μεταφορές: «Με το αιώνιον της ζωής το φραγγέλιον» 

                            «Παρά το χείλος της θαλάσσης» 

 Λυρισμός: «Τπέρθεν του κράτους του Βορρά και του πελάγους» 

                          «Εφαινόμην κι εγώ…φραγγέλιον» 

  

 Ιδιαίτερα εμφανής γίνεται η θρησκευτική παιδεία του συγγραφέα μέσα από τους συμβολισμούς της 

ευαγγελικής γλώσσας: του γεωργού, της αμπέλου, της φτωχής χήρας. 

 

Παρελθόν- προετοιμασία του βασικού επεισοδίου- γνωριμία των άλλων προσώπων: Ο αφηγητής ξεκινά 

από μια γενική εικόνα της ζωής του γα να καταλήξει στη γνωριμία με τη Μοσχούλα. Βασικό στοιχείο της ζωής 

του είναι η επαφή με τη φύση «φυσικός άνθρωπος». Ήταν μέρος της φύσης «είχα μεγάλη συγγένεια με τους 

δύο». Η φύση του έδινε τα πάντα. Σην αίσθηση της ελευθερίας, της κυριαρχίας και της απόλυτης εξουσίας 

«ήτον δικόν μου- ήσαν δικά μου – οι λόγγοι , οι φάραγγες , αι κοιλάδες , ο αιγιαλός και τα βουνά» όλα αυτά 

ήταν δικά του και μπορούσε όποτε ήθελε να τα καρπωθεί. Κύριο χαρακτηριστικό της φυσικής ζωής η 

έλλειψη της ανθρώπινης ιδιοκτησίας. το χωράφι του γεωργού, στα σταφύλια της χήρας είχε και αυτός τα 

ίδια δικαιώματα. Ο μόνος χώρος που δεν είναι δικός του είναι μια περιφραγμένη ιδιοκτησία. Έτσι φτάνουμε 

αβίαστα(πάλι με ένα αντιθετικό σχήμα) να γνωρίσουμε τον κύριο Μόσχο . Ο κυρ Μόσχος σε αντίθεση με το 

βοσκό είναι πλούσιος , κατέχει μεγάλη έκταση γης αλλά αυτοπαγιδεύεται στον περίκλειστο χώρο του 

στενεύοντας έτσι τα όρια της ελευθερίας του. Η αλαζονεία του πλούτου του στερεί την πλήρη ελευθερία που 

αισθάνεται ο βοσκός. 

Ο κυρ Μόσχος συνδέεται επίσης και με την ανηψιά του , τη Μοσχούλα, εκεί που θέλει να καταλήξει ο 

αφηγητής. Η ομωνυνία μάλιστα των δύο μπορεί να δικαιολογείται από τη συνήθεια της εποχής, αλλά για τον 

Παπαδιαμάντη παίζει διαφορετικός ρόλο. υνδέει στενά αυτούς του δύο και κάνει ακόμα πιο απόμακρη τη 

Μοσχούλα για το βοσκό αφού ανήκει σε έναν άλλο κόσμο και δικαιολογεί έτσι από τη μια την κρυφή επιθυμία 

να τη γνωρίσει( η έλξη του απαγορευμένου) αλλά και την αρχική ντροπή του να έρθει σε επαφή μαζί της. 

Πρώτη περιγραφή της Μοσχούλας: Η Μοσχούλα έχει γίνει αντικείμενο της προσοχής και του θαυμασμού 

του βοσκού. Σην έχει εξιδανικεύσει και έτσι δικαιολογείται και η έλξη του γι’ αυτήν και η λυρική γεμάτη 

σχήματα λόγου περιγραφή της. Είναι θερμόαιμος(μεταφορά) τα μάτια της σαν περιστέρια, σαν τη νύμφη του 

Άσματος , σα πτηνό του γιαλού ( παρομοιώσεις) , ο λαιμός της απείρως λευκότερος (υπερβολή) ωχρά , ρόδινη, 

χρυσαυγίζουσα (τριμερές ασύνδετο σχήμα, αντίθεση). Όλα αυτά τα σχήματα κάνουν έκδηλα τα ερωτικά 

αισθήματα του βοσκού, ο οποίος επειδή η Μοσχούλα μοιάζει απλησίαστο αγαθό προβάλλει τα συναισθήματα 

του στην αγαπημένη του κατσίκα που της δίνει το όνομα της κοπέλας. 

Δεύτερη ομωνυμία που θα προοικονομήσει την πρώτη επαφή και θα συνδέσει στο μυαλό του ήρωα τις δυο 

αγαπημένες του που θα γίνουν οι πρωταγωνίστριες του βασικού επεισοδίου του διηγήματος. 
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Σα δύο πρώτα επεισόδια της γνωριμίας των νέων: Πρώτο επεισόδιο: η ομωνυμία είναι αυτή που θα φέρει 

τους δύο νέους σε επαφή. Ήδη ο αφηγητής έχει προοικονομήσει τη γνωριμία τους αφού τα μέρη που ο βοσκός 

φέρνει τα κοπάδια του τα έχει τοποθετήσει κοντά στο παράθυρο της Μοσχούλας. Ενώ όμως δίνεται η 

δυνατότητα στο βοσκό να έρθει σε επικοινωνία μαζί της , αυτός σπεύδει να την κόψει και μάλιστα να 

αποκλείσει και κάθε πιθανή συνέχεια. Δικαιολογείται ίσως από την αγωνία του να βρει την κατσίκα του αλλά 

και από την ντροπή που θα ένιωθε κάθε έφηβος μπροστά στην έκφραση και την αποκάλυψη των αισθημάτων 

του. 

Δεύτερο επεισόδιο: Σο θάρρος αυτή τη φορά το παίρνει η Μοσχούλα. Έχοντας από έμμεσες πηγές την εικόνα 

του βοσκού με τη φλογέρα βρίσκει την ευκαιρία να ανοιχτεί στο νέο. Η πρωτοβουλία της αυτή αλλά και η 

προσφορά των δώρων δείχνουν πώς και η νέα ενδιαφερόταν για το βοσκό ή τουλάχιστον έψαχνε σύντροφο στη 

μοναξιά της. Έτσι ο βοσκός θα ξεπεράσει και αυτός τη ντροπή του και η σχέση θα προχωρήσει ένα ακόμα 

βήμα. 

Κοινωνικά ζητήματα: Δυο αναφορές της ενότητας αναδεικνύουν τους κοινωνικούς προβληματισμούς του 

Παπαδιαμάντη. την πρώτη περίπτωση ο συγγραφέας στηλιτεύει τους ανθρώπους της εξουσίας τους 

απλούς υπαλλήλους της που εκμεταλλεύονται τη θέση τους για να καρπώνονται τους κόπους των 

πολιτών. τη δεύτερη περίπτωση ο κυρ Μόσχος γίνεται ο εκπρόσωπος της τάξης των πλουσίων με το 

απέραντο κτήμα του, τον πύργο του, προσπαθεί να κρατήσει μακριά του τους φτωχούς ανθρώπους του 

χωριού με τον περίβολό του αλλά για τον Παπαδιαμάντη ο περίβολος αυτός γίνεται σύμβολο της 

απομόνωσής του και του περιορισμού και της ανελευθερίας του. 

«μιάν ημέραν» ένδειξη επιτάχυνσης και μάλιστα «παύσης» : ο αφηγητής διαλέγει μόνο τα γεγονότα που τον 

εξυπηρετούν , διευκολύνουν στο πέρασμά του στο βασικό επεισόδιο της ιστορίας 

απώλεια Μοσχούλας: πρώτος κίνδυνος για τη Μοσχούλα : 

-ευκαιρία συνάντησης με την κοπέλα 

- προσήμανση του τραγικού τέλους της κατσίκας 

-ένδειξη της σημασίας που έχει για το βοσκό , κάτι που θα παίξει ρόλο αργότερα όταν θα βρεθεί στο δίλημμα 

σωτηρίας ανάμεσα στην  κοπέλα και την κατσίκα 

 

 

ΕΕΝΝΟΟΣΣΗΗΣΣΑΑ  33ΗΗ    

 Ο αφηγητής τώρα περνά με πολύ φυσικό τρόπο στην παρουσίαση της Μοσχούλας, δίνοντας την ηλικία 

της, τις δραστηριότητές της, τα γνωρίσματα του χαρακτήρα της και κυρίως την ομορφιά της. τη συνέχεια 

δίνονται οι αντιφάσεις της προσέγγισης των δύο νέων. 

 Έχει ενδιαφέρον να σταθεί κανείς στο όνομα της ηρωίδας και να το διερευνήσει ετυμολογικά. Σο 

όνομα αυτό είναι το θηλυκό του κύριου ονόματος ‘‘Μόσχος’’ που   προέρχεται από το προσηγορικό ‘‘μόσχος’’, 

ένα πολύ δυνατό, παχύρρευστο και σκουρόχρωμο άρωμα που το έφερναν από την Ασία και παραγόταν από 

κοιλιακούς αδένες του αρσενικού ενός είδους ελαφιού. Επομένως το όνομα ‘‘Μοσχούλα’’ έχει ποιητική 

σημασία  και θα μπορούσε να αποδοθεί κατά προσέγγιση με το σημερινό επίθετο ευω-διαστή. 

Ο αφηγητής παρομοιάζει τη Μοσχούλα με την αγαπημένη του κατσίκα σε κάποια σωματικά γνωρίσματα, 

όμως η παρομοίωση πρέπει να νοηθεί αντίστροφα: η κατσίκα ήταν εκείνη στην οποία διαπιστώθηκαν, αρχικά 

τουλάχιστον, ομοιότητες εξωτερικής εμφάνισης με το κορίτσι, καθώς κι ομοιότητες συμπεριφοράς, γι’ αυτό κι ο 

βοσκός έδωσε στην κατσίκα το όνομα της κοπέλας. Σο ότι ο βοσκός προβάλλει τα συναισθή-ματά του στην 

κατσίκα του ανακαλύπτει την αδυναμία του για την κοπέλα. Πρόκειται για ένα μηχανισμό υποκατάστασης 

συναισθημάτων (προβολή), ο οποίος ενεργοποιήθηκε, επειδή το πραγματικό αντικείμενο της αγάπης του 

αποτελούσε απλησίαστο όνειρο. Η πρόωρη δήλωση της ομωνυμίας του κοριτσιού και της κατσίκας θα 

αξιοποιηθεί στη συνέχεια (προοικονομία). 
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 Η περιγραφή της κοπέλας είναι ολοκληρωμένη. Δίνονται η ηλικία της, οι δραστηριότητές της, τα 

γνωρίσματα του χαρακτήρα της, η εξωτερική της εμφάνιση. Ψς μέσα χρησιμοποιεί καίρια επίθετα και ρήματα 

(ωραία, μελαχροινή, ωχρά, έφεγγε, υπέφωσκε), παρομοιώσεις (σαν τη νύμφη του Άσματος της Παλαιάς 

Διαθήκης, σαν την αγαπημένη του κατσίκα), μεταφορές (οι οφθαλμοί σου περιστεραί, έφεγγε), υπερβολή 

(απείρως λευκότερος). Με όλα τα παραπάνω γνωρίσματα η Μοσχούλα ενσαρκώνει το πρότυπο ομορφιάς του 

κοριτσιού του βουκολικού λογοτεχνικού είδους. Η εξιδανίκευση της ομορφιάς κι ο έκδηλος θαυμασμός 

προδίδουν την έλξη που νιώθει ο αφηγητής για την κοπέλα και υποκρύπτουν το ερωτικό συναίσθημα που έχει 

δημιουργηθεί, καθώς και η προσπάθειά του να βρίσκεται κοντά της με την ελπίδα ότι θα τη δει.  

 Σην αφορμή για την πρώτη επικοινωνία των δύο νέων, παρά την πολύχρονη γνωριμία τους, τη δίνει το 

όνομα της κατσίκας, καθώς αξιοποιείται το λογοτεχνικό εύρημα της ομωνυμίας κατσίκας – κοπέλας. Έτσι 

επισημαίνεται η απουσία της συγκεκριμένης κατσίκας κατά τη συνηθισμένη καταμέτρηση των κατσικιών, 

τονίζεται το γεγονός ότι ο βοσκός ταράζεται όχι από την απουσία μιας οποιασδήποτε μονάδας, αλλά της 

συγκεκριμένης κατσίκας, προβάλλεται η ψυχική αναστάτωση του βοσκού στο κάλεσ-μα που απευθύνει ο 

βοσκός στην κατσίκα, αποκρίνεται η κοπέλα, ακολουθεί ένας σύντομος διάλογος, στον οποίο ο βοσκός 

αιφνιδιάζεται, μένει αμήχανος και δείχνει απειρία, αλλά κι εγωισμό, ενώ το κορίτσι αποτραβιέται απότομα 

μέσα δυσαρεστημένο. 

 Η πρώτη λοιπόν συνομιλία είναι τυπική και μένει άκαρπη. Ψστόσο η αμοιβαία συμπάθεια θα 

εκδηλωθεί ξανά, σε μια νέα προσέγγιση που θα προκαλέσει η Μοσχούλα με αφορμή το σκοπό που σφύριζε ο 

βοσκός, ζητώντας από αυτόν με πειρακτική διάθση και τόλμη να παίξει σουραύλι. Η αποτελεσματικότητα της 

προσέγγισης παρουσιάζεται έμμεσα και υπαινικτικά μέσα από την προθυμία του βοσκού να υπακούσει στο 

αίτημα της κοπέλας, αλλά και μέσα από τη προσποιητή αδιαφορία ή άγνοιά του για την αξία της τέχνης του 

στο σουραύλι. Είναι όμως γεγονός ότι η μουσική δημιούργησε το κατάλληλο συναισθηματικό κλίμα, γιατί η 

τολμηρή ενέργεια της κοπέλας να ανταμείψει το βοσκό, όχι απλώς είναι φανερή ένδειξη της αναγνώρισης της 

τιμής που της έγινε, αλλά και έκφραση ανταπόκρισης στα ερωτικά συναισθήματα του βοσκού. Είναι μάλιστα 

χαρακτηριστικό ότι και στις δύο περιπτώσεις το κορίτσι είναι εκείνο που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία της 

επικοινωνίας κι ενεργεί με τόλμη, παίρνοντας για αφορμή κάποιες τυχαίες ενέργειες του βοσκού, ενώ εκείνος 

εκδηλώνεται με ατολμία, συστολή και αιδημοσύνη.  

 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΕΦΝΙΚΗ 

 Η αναδρομική αφήγηση του δραματοποιημένου αφηγητή συνεχίζεται. ’ αυτή την ενότητα αρχίζει η 

δράση, η δέση του μύθου, με τις πρώτες προσεγγίσεις των δύο νέων.  

 Η ομωνυμία κοριτσιού και κατσίκας είναι ένα ευφυές λογοτεχνικό εύρημα και παράλληλα στοιχείο 

προοικονομίας, αφού προετοιμάζει την πρώτη επικοινωνία των δύο νέων και προωθεί την πλοκή του μύθου. 

 Ανάμεσα στις εικόνες τις ενότητας ξεχωρίζουν δύο λυρικές: 

 Η ηχητική εικόνα του βοσκού που σφυρίζει ποιμενικό σκοπό και στη συνέχεια παίζει τη φλογέρα. 

 Η εικόνα του όμορφου κοριτσιού που στέκεται στο παράθυρο στου σπιτιού του. 

 

Σρεις περιγραφές : γιαλός – ηλιοβασίλεμα – σπήλαιο: Οι περιγραφές αυτές έχουν ως στόχο αφ ενός να 

επιβραδύνουν την πλοκή , να καθυστερήσουν το βασικό επεισόδιο εντείνοντας την αγωνία του αναγνώστη 

και αφ ετέρου να δημιουργήσουν μια ειδυλλιακή ατμόσφαιρα , το περιβάλλον το κατάλληλο για να 

εξελιχθεί έτσι το ερωτικό – ονειρικό γεγονός, που θα ακολουθήσει. Επίσης η περιγραφή του άντρου 

προοικονομεί την εμφάνιση της Μοσχούλας καθώς ο αφηγητής αναφέρεται στο μονοπάτι που οδηγεί στο σπίτι 

του κυρ- Μόσχου. Σέλος οι περιγραφές αποσκοπούν και στην αισθητική απόλαυση των αναγνωστών αφού 

είναι δείγματα της συγγραφικής τέχνης του Παπαδιαμάντη γεμάτες από λυρισμό και εκφραστικά στολίδια του 

λόγου. 

Πρώτη περιγραφή : γιαλός 
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Μεταφορές : αγκαλίτσες, ελιγμοί, δαίδαλοι του νερού 

Προσωποποιήσεις: νερό μορμυρίζον , χορεύον 

Παρομοιώσεις : ομοιάζον με βρέφος 

Αυτός ο όμορφος γιαλός είναι ο πρώτος πειρασμός στον οποίο υποκύπτει ο βοσκός «λιμπίστηκα» 

«ελαχτάρησα», ο οποίος από τώρα έρχεται σε σύγκρουση με το καθήκον της προστασίας του κοπαδιού αλλά 

εξέρχεται νικητής καταδεικνύοντας την αδυναμία του βοσκού να του αντισταθεί. 

Δεύτερη περιγραφή : ηλιοβασίλεμα 

Μεταφορές: βασιλέψει 

Παρομοιώσεις: λαμπρά πορφύρα 

Σάπης 

Η περιγραφή αυτή διαμορφώνει την ερωτική ειδυλλιακή ατμόσφαιρα που θα παγιδέψει το νεαρό βοσκό 

Σρίτη περιγραφή : το άντρο 

Επίθετα 

Παρομοιώσεις : νύμφες 

Μεταφορά : έζωνε 

Πολλοί τοπικοί προσδιορισμοί : δείγμα ρεαλισμού. Προσπάθεια του Παπαδιαμάντη να δείξει την ακριβή 

θέση του βοσκού , έτσι ώστε στη συνέχεια να δικαιολογήσει τις κινήσεις και τους δισταγμούς του. 

Μπάνιο: στην αφήγηση του μπάνιου βλέπουμε για άλλη μια φορά τη σύγκρουση της σωματικής απόλαυσης ( 

γλύκα , μαγεία , έν με το κύμα) με το χρέος .Αυτή τη φορά η αίσθηση του χρέους και η αγάπη για την κατσίκα 

του θα υπερτερήσουν. 

χοινί : προσήμανση του σχοινιάσματος αλλά και προοικονομία 

Πλατάγιασμα: πρώτος ήχος που αλλάζει την πλοκή του μύθου. Η ήχοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη 

της ιστορίας ( δραματική λειτουργία) 

ατυρίσκος του βουνού: ο ήρωας συναισθάνεται τη ενοχή του και την ομολογεί. Καταλαβαίνει ότι εύκολα θα 

κατηγορηθεί για κρυφές ερωτικές επιθυμίες. Εξάλλου ο ίδιος λέει ότι παρακολουθούσε τη Μοσχούλα και ήξερε 

τις συνήθειές της. Η έκφραση «σατυρίσκος» είναι μια προσπάθεια απενοχοποίησης αφού επιχειρεί να μικρύνει 

το έγκλημά του(υποκοριστικό) και να διώξει κάθε υποψία εσκεμμένης ενέργειας. Βέβαια αυτά δεν τον 

αποτρέπουν από το να ανέβει στο βράχο και να δει γυμνή τη Μοσχούλα. 

 

 

ΕΕΝΝΟΟΣΣΗΗΣΣΑΑ  44ΗΗ    

 Ο συγγραφέας φέρνει τον ήρωα στο χρόνο και στον τόπο όπου θα συμβεί το κύριο επεισόδιο και θα 

κορυφωθεί η πλοκή. Ενώ δίνει όλες τις κινήσεις του βοσκού, παρουσιάζει παράλληλα την ομορφιά της φύσης, 

καθώς μέσα σ’ αυτήν θα ενταχθεί σε λίγο η ομορφιά του κοριτσιού. Η περιγραφή είναι ποιητική, ο λόγος 

λυρικός και τα εκφραστικά μέσα πλούσια. 

 Η μαγική επενέργεια του θαλασσινού νερού ώθησε κάποια μέρα το βοσκό να κολυμπήσει· ο αφηγητής 

ταυτίζει το βοσκό με το αναζωογονητικό στοιχείο της φύσης, που απελευθερώνει τον άνθρωπο. Η φροντίδα 

του όμως παράλληλα για την ασφάλεια του κοπαδιού του είναι αδιάκοπη και στο πλαίσιο αυτής της 

γενικότερης φροντίδας εντάσσεται κι η φροντίδα για την αγαπημένη του κατσίκα. Επειδή κάποτε του είχε 

φύγει, φρόντισε τώρα να τη δέσει με σκοινί. Η ενέργεια του αυτή δε φαίνεται να προ-δικάζει κάποια δυσάρεστη 

εξέλιξη και μας αφήνει ανυποψίαστους. Ψστόσο, εντεταγμένη στο πλαίσιο της πλοκής του μύθου, λειτουργεί 

ως προοικονομία, καθώς αυτό το σκοινί θα γίνει η θηλιά που θα πνίξει το ζώο (τραγική ειρωνεία). 

 Ο ίδιος ο βοσκός μας αποκαλύπτει ότι γνώριζε τις συνήθειες της Μοσχούλας, ωστόσο προλαβαίνει να 

μας διαβεβαιώσει ότι δε θα ριψοκινδύνευε να πλησιάσει αν ήξερε ότι το κορίτσι «συνήθιζε να λούεται και τη 

νύκτα με το φως της σελήνης». Έτσι αποσείει την ενοχή της παρακολούθησης, παρόλο που δεν μπορεί να 

αποκρύψει το ερωτικό του ενδιαφέρον για την κοπέλα. Και βέβαια το γεγονός ότι δεν έφυγε μόλις άκουσε το 
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πλατάγιασμα των νερών, αλλά αντίθετα, με μια διαδικασία προσεκτικών και ένοχων κινήσεων, τόλμησε να 

επιβεβαιώσει αυτό που περίμενε, αποκαλύπτει την επιθυμία του να δει κάτι απαγορευμένο. Είναι 

αξιοπρόσεκτο ότι σ’ αυτήν την καθαρά ποιμενική ενότητα, απουσιάζει εντελώς το θρησκευτικό στοιχείο. 

 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΥΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΣΕΦΝΙΚΗ 

 Πριν από την αρχή της ενότητας υπάρχει κάποιο αφηγηματικό κενό. 

 Όλες οι κινήσεις του βοσκού είναι στοιχεία πλοκής με τα οποία προοικονομείται το κεντρικό επεισόδιο 

που θα ακολουθήσει. 

 Η αναφορά στην κλοπή του επίχρυσου κουδουνιού και του περιλαιμίου της αποτελεί μικρή 

αναδρομική αφήγηση, αλλά και επιβράδυνση. 

 Η αναφορά στους «γλαφυρούς κόλπους» του γιαλού ίσως αποτελεί προσήμανση για τους «γλαφυρούς 

κόλπους» της Μοσχούλας. 

 Οι εκτενείς περιγραφές αποτελούν μορφή επιβράδυνσης. 

 Ο «σφοδρός πλαταγιασμός» αποτελεί δραματικό απρόοπτο κι αλλάζει την πορεία της πλοκής 

(περιπέτεια) 

 

 Ο χρόνος μέσα στο πλαίσιο του οποίου θα συμβεί το κεντρικό επεισόδιο είναι η πιο υποβλητική ώρα 

του εικοσιτετραώρου και προσδιορίζεται με ακρίβεια και λεπτομέρειες. Αφού δοθεί πρώτα ένας κάπως 

αόριστος προσδιορισμός (μίαν εσπέραν), δίνεται η εποχή και στη συνέχεια προσδιορίζεται με τις κινήσεις του 

ήλιου και του φεγγαριού η ακριβής ώρα. 

 ’ αυτήν την ενότητα περιγράφεται με λεπτομέρειες και με λυρισμό το ειδυλλιακό περιβάλλον μέσα 

στο οποίο θα ξετυλιχθεί το κεντρικό επεισόδιο του μύθου. Σρεις είναι οι κυριότερες εικόνες: 

1. Ο γιαλός:  Τπερβολή: «χίλιους κολπίσκους» 

  Μεταφορά: «μεγάλη μαγεία» 

  Αντίθεση: «αλλού εκυρτώντο οι βράχοι… αλλού εκοιλαίνοντο» 

  Προσωποποίηση: «χόρευον με ατάκτους φλοίσβους» 

   Ασύνδετο: «μορμυρίζον, χορεύον» 

  Παρομοίωση: «όμοιον με βρέφος» 

  Οπτικοακουστικοκινητικές εικόνες 

2. Σο δειλινό: Λυρικά επίθετα: «ολόγεμον (φεγγάρι)» 

   Μεταφορά: «πορφύραν του ηλίου» 

            «ουρά της λαμπράς αλουργίδος» 

            «ήτον ο τάπης» 

3. Σο θαλάσσιο άντρο και το μονοπάτι: Αντίθεση: «μέγαν βράχον - μικρόν άντρον» 

                                                                    Μεταφορά: «έζωνεν όλον τον αιγιαλόν» 

                                                                    Επίθετα: «κρυσταλλοειδή, ποικιλόχρωμα» 

                                                                          Παρομοίωση: «εφαίνετο πως το είχον ευτρεπί-σει και στολίσει αι νύμφαι 

των θαλασσών» 

 

 

 

ΕΕΝΝΟΟΣΣΗΗΣΣΑΑ  55ΗΗ    

 Ο αφηγητής δηλώνει ότι αναγνώρισε τη Μοσχούλα και δίνει μια πρώτη περιγραφή της, καθώς την είδε 

να βγαίνει από το νερό μετά την πρώτη της βουτιά. Η περιγραφή του χώρου είναι λυρική και τα μέσα με τα 

οποία δίνεται, επιτείνουν τη μαγεία της ατμόσφαιρας και προδίδουν την ψυχική ανάταση του ήρωα. 
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 Μπροστά στο απροσδόκητο αντίκρισμα του γυμνού κορμιού της Μοσχούλας ο αφηγητής αιφνιδιάζεται 

και βρίσκεται σε δίλημμα αν πρέπει να μείνει ή να φύγει. κέφτεται λοιπόν διάφορες επιλογές:  

1. Να φύγει αθόρυβα 

  Απορρίπτει αυτή τη λύση, γιατί υπάρχει φόβος να γίνει αντιληπτός από τη Μοσχούλα, με αποτέλεσμα αυτή 

να τρομάξει, να φωνάξει και να τον κατηγορήσει για ανηθικότητα. 

  Σο επιχείρημα ευσταθεί μεν, αφού ο βοσκός θέλει να αποφύγει την κατακραυγή και να προστατεύσει την 

υπόληψή του, όμως είναι και ευάλωτο, αφού θα μπορούσε να περιμένει, ώστε να φύγει σε κάποια στιγμή που  

η κοπέλα θα στρεφόταν προς την αντίθετη μεριά. 

2. Να την ειδοποιήσει διακριτικά και με ειλικρίνεια για την τυχαία παρουσία του δηλώνοντας ότι 

φεύγει αμέσως 

  Η λύση δεν απορρίπτεται, ούτε όμως ευοδώνεται, γιατί αδυνατεί να τη θέσει σε εφαρμογή, με τη βολική 

δικαιολογία ότι είναι αδέξιος και άτολμος για κόσμια συμπεριφορά. 

  Σο επιχείρημα δεν ευσταθεί, γιατί αποτελεί υπεκφυγή. την πραγματικότητα υπάρχει έλλειψη ηθικής 

αντίστασης μπροστά στον πειρασμό. Εξάλλου κι ο ίδιος δικαιολογείται με ασάφειες και μετάθεση των 

ευθυνών. 

3. Να περιμένει ώσπου η κοπέλα να τελειώσει το μπάνιο της 

  Η λύση απορρίπτεται, γιατί θα τον φέρει αντιμέτωπο με το γυναικείο πειρασμό κάτι που πρέπει να 

αποφεύγει σύμφωνα με την ηθική αγωγή που του έχουν εμφυσήσει οι πνευματικοί του πατέρες. 

  Σο επιχείρημα είναι πολύ ισχυρό και ακλόνητο, όμως τελικά αυτή είναι η λύση που επιλέγει. 

4. Να φύγει απαρατήρητος κολυμπώντας στην πολύ βαθιά και άγρια θάλασσα προς την αντίθετη 

πλευρά με τα ρούχα και να φτάσει από μακριά στο κοπάδι του 

  Η λύση απορρίπτεται, γιατί η προσπάθεια του θα ήταν κοπιαστική, δύσκολη κι επικίνδυνη. Επιπλέον, καθώς 

θα αργούσε λόγω της μεγάλης απόστασης, θα κινδύνευε η δεμένη κατσίκα και θα σκορπούσε το κοπάδι. 

  Σα επιχειρήματά του ευσταθούν κι η λύση κρίνεται απορριπτέα. 

 

 τα διλήμματα του βοσκού περιπλέκονται η διαφύλαξη της υπόληψής του, η απόφυγή του πειρασμού 

και η υποχρέωση για τη διαφύλαξη του κοπαδιού. Όμως στο βάθος παλεύει με τον πειρασμό που τον καίει, 

καθώς υποβόσκει μέσα του ο πόθος να απολαύσει τη θέα της γυμνής Μοσχούλας, κάτι που δεν το ομολογεί. Η 

επιθυμία του να μείνει και να θαυμάσει αθέατος το γυμνό γυναικείο κορμί αποδεικνύεται πιο ισχυρή από τη 

φωνή της συνείδησης κι από τις ηθικές του αρχές και την απόφασή του να υποκύψει στον πειρασμό ο βοσκός 

την έχει ήδη πάρει στο βάθος. Αυτό που τον απασχολεί είναι να βρει επιχείρημα με το οποίο να στηρίξει την 

απόφασή του. Σα διλήμματα επομένως είναι ψευδή. 

 Ύστερα από αμφιταλαντεύσεις, πιθανές λύσεις κι επιχειρήματα, ο βοσκός παίρνει την απόφαση να 

περιμένει· η επιλογή αυτή είναι η Σρίτη από τις παραπάνω, που την είχε απορρίψει, και τώρα για να τη 

στηρίξει προβάλλει ένα αντεπιχείρημα το οποίο αίρει το πρώτο «ήμην εν συνειδήσει αθώος». Σο αντεπιχείρημα 

αυτό στη συνέχεια θα καταρρεύσει, αφού δεν προσπάθησε να αποφύγει τον πειρασμό φεύγοντας 

απαρατήρητος, όταν η Μοσχούλα στράφηκε κολυμπώντας στην αντίθετη κατεύθυνση και το αίτιο που τον 

έκαμψε δεν ήταν η περιέργεια, αλλά ο ερωτικός πόθος. Όλα λοιπόν τα παραπάνω αποτελούν «προφάσεις εν 

αμαρτίαις», που έχουν στόχο να δώσει στον εαυτό του την ευκαιρία να απολαύσει το θέαμα της κοπέλας που 

αποτελούσε το αντικείμενο του ανομολόγητου έρωτα του. 

 Έτσι ο αφηγητής ενδίδει στον πειρασμό και δίνεται ολόκληρος στην απόλαυση του θεάματος που του 

προσφέρεται λέγοντας μάλιστα «έκυψα να ιδώ την κολυμβήσασαν νεανίδα» πράγμα που μας παραπέμπει 

συνειρμικά στο «υπέκυψα στον πειρασμό». 

 Αρχίζει λοιπόν η κορύφωση της πλοκής, καθώς αυτός απολαμβάνει θαμπωμένος το θέαμα του γυμνού 

κοριτσιού· το απόσπασμα είναι γραμμένο με εξαιρετική λογοτεχνική δύναμη κι η εικόνα δίνεται με πολλά 

εκφραστικά μέσα και στοιχεία τεχνικής. 
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 Η πρώτη εντύπωση του βοσκού και τα αντίστοιχα συναισθήματα του εκφράζονται με τριμερές 

ασύνδετο «απόλαυσις, όνειρον, θαύμα», στο οποίο ενυπάρχει και ανοδική κλιμάκωση, καθώς και δύο 

μεταφορές. Ο βοσκός νιώθει πλημμυρισμένος από ευτυχία μπροστά στο πρωτόγνωρο θέαμα, βρίσκεται σε 

κατάσταση έκστασης κι έχει θαμπωθεί από την ομορφιά της νέας, έχει παγιδευτεί μέσα σε όνειρο.  

 τη συνέχεια ο αφηγητής κλιμακώνει τα στοιχεία της εικόνας, αρχίζοντας από εκείνα που έβλεπε  

πραγματικά στο επάνω μέρος του σώματος και συνεχίζει με εκείνα που «διέβλεπε» στο μέρος από τη μέση και 

κάτω. Ολοκληρώνει με όσα «εμάντευε», δηλαδή όσα υπέθετε με τη φαντασία του. 

 

 Η περιγραφή των επάνω μερών του σώματος δίνεται: 

 Με τρία αλλεπάλληλα και διαπλεκόμενα σχήματα χιαστί μεταξύ επιθέτων και ουσιαστικών και 

παράλληλα παρατηρούνται ασύνδετα.  

                           Αμαυράν και χρυσίζουσαν           κόμην 

                                                       Σράχηλον           εύγραμμον 

                                                           Λευκάς           ωμοπλάτας 

                                                       Βραχίονας          τορνευτούς 

 Με οξύμωρο: «αμαυράν και χρυσίζουσαν» 

 Με παρομοίωση: «λευκάς ως γάλα» 

 Με μεταφορά: «τορνευτούς βραχίονας» 

 

 Η περιγραφή των κάτω μερών του σώματος δίνεται: 

 Με ασύνδετο: «την οσφύν της, τα ισχία, τας κνήμας, τους πόδας» 

  

 Η περιγραφή των μεσαίων μερών του σώματος δίνεται: 

 Με δυο ασύνδετα: «το στέρνον, τους κόλπους της» 

                                       «γλαφυρούς, προέχοντας, δεχομένους» 

 Με μεταφορά: «θείον άρωμα» 

 

 Η περιγραφή κλείνει με τη γενική εντύπωση που έδωσε η εικόνα στην ψυχή του βοσκού. Με αυτήν την 

εντύπωση η εικόνα του κοριτσιού αίρεται σε σφαίρες της ιδεατής και θεϊκής ομορφιάς, παίρνοντας μαγικές, 

μυθικές, ονειρικές διαστάσεις. Η όλη ατμόσφαιρα εκφράζεται: 

 Με δύο ασύνδετα (και μεταφορές): «πνοή, ίνδαλμα, όνειρον» 

                                                                    «νηρηίς, νύμφη, σειρήν» 

                                                                    (αξιοπρόσεκτο το τριμερές στοιχείο) 

 Με παρομοίωση: «ως πλέει ναυς μαγική» 

 Με μεταφορά: «ναυς των ονείρων» 

 Με πλούτο εκφραστικών και λυρικών επιθέτων 

 

 Όση ώρα ο αφηγητής βλέπει εκστατικός τα κάλλη του γυμνού σώματος είναι μέσα του μπερδεμένος 

και κυμαίνεται ανάμεσα στην πραγματικότητα και στο όνειρο, στο οποίο γίνεται τέσσερις φορές αναφορά κι 

από το οποίο αντλείται ο τίτλος του διηγήματος. 

 Ο νεαρός βοσκός παραμερίζει όλες τις ηθικές αναστολές του και μεταρσιωμένος στο εκστατικό όνειρο 

του, έχει την ψευδαίσθηση ότι ζει στα επουράνια, ενώ το θέαμα που απολαμβάνει είναι κατεξοχήν επίγειο 

(«δεν εσκεπτόμην πλέον τα επίγεια»). 

 Και μόνο ο τίτλος του διηγήματος μαρτυρεί πόσο σημαντική είναι η θέση του ονείρου μέσα στο 

διήγημα. ε πάρα πολλά σημεία ο λογοτέχνης ξεκινώντας από στοιχεία της πραγματικότητας τα ντύνει με 

εξαιρετικό λυρισμό αίροντας τα στη σφαίρα του ιδεατού· ξεφεύγει έτσι από την πραγματικότητα και δίνει στην 
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αφήγηση τη διάσταση  του ονείρου. Και τα λυρικά στοιχεία προβάλλουν τη Μοσχούλα ως ενσάρκωση του 

ονείρου, ως ενσάρκωση γυναικείων μορφών της αρχαίας ή της νέας μυθολογίας ή ορι-οθετούν το ονειρικό 

περιβάλλον. Σα ονειρικά στοιχεία του διηγήματος εναλλάσσονται με τα πραγματικά, παρόλο που σε πολλά 

σημεία είναι ασαφή τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και στο όνειρο και διαπλέκονται οι δυο περιοχές. 

Ψστόσο σε δυο σημεία, που αποτελούν δραματικά απρόοπτα, η εναλλαγή είναι σαφής και γίνεται με ήχους: 

 Σο σφοδρό πλατάγιασμα που άκουσε ο βοσκός από τη βουτιά της Μοσχούλας οριοθετεί τη μετάβαση 

από την πραγματικότητα στο όνειρο. 

 Σα βελάσματα της κατσίκας οριοθετούν την επάνοδο στην πραγματικότητα. 

 

Σα διλήμματα του βοσκού: 

το βοσκόπουλο βλέπει μέσα σε ένα ονειρικό τοπίο την αναδυόμενη Μοσχούλα(παρομοίωση : ως ποταμός από 

μαργαρίτες), τραβά την προσοχή του και σχηματοποιεί τον πειρασμό που πρέπει να αποφύγει. 

Πρώτη σκέψη : να φύγει . 

Απορρίπτεται : η Μοσχούλα εξαιτίας της θέσης του θα τον έβλεπε και θα τον κατηγορούσε για αθέμιτους 

ανήθικους σκοπούς 

Δεύτερη σκέψη : να φωνάξει 

Απορρίπτεται : δεν ήξερε να συμπεριφερθεί κόσμια ( αγροίκος) 

Σρίτη σκέψη : να μείνει 

Απορρίπτεται: ο ισώης τον είχε συμβουλέψει να αποφεύγει τον γυναικείο πειρασμό. 

Εμφανίζεται πάλι ο ισώης ο οποίος έχει διαμορφώσει τους ηθικούς κανόνες της ζωής του βοσκού και 

δικαιολογεί την απόρριψη της πιο απλής λύσης 

Σέταρτη σκέψη : να πέσει στη θάλασσα 

Απορρίπτεται : μεγάλος κόπος ο γύρος του βράχου ενώ η ασφάλεια του κοπαδιού θα ετίθετο σε κίνδυνο 

Ο βοσκός βρίσκεται ανάμεσα σε τρία προβλήματα, να διαφυλάξει την υπόληψή του, να αποφύγει τον 

πειρασμό και να φροντίσει το κοπάδι του. Θα μπορούσε να φύγει, αλλά έτσι θα διακινδύνευε το ήθος και 

το κοπάδι του. Θα μπορούσε να μείνει, να μην εκτεθεί και να γλιτώσει το κοπάδι του αλλά έτσι δε θα 

απέφευγε τον πειρασμό. Αποφασίζει τελικά να περιμένει μέχρι να τελειώσει η Μοσχούλα. Εξάλλου έχει 

δικαιολογήσει τον εαυτό του , αφού συνειδητά δεν έκανε κανένα ηθικό παράπτωμα «ήμην εν συνειδήσει 

αθώος» . Όμως, ο πειρασμός – η περιέργεια δεν τον αφήνει. Θα εκτεθεί στον πειρασμό. 

Ήτον απόλαυσιν<< η ναυς των ονείρων» : το όνειρο 

Ο βοσκός έκθαμβος ζει εκείνη τη στιγμή το όνειρό του. Η περιγραφή γίνεται από πάνω προς τα κάτω. Από τα 

μαλλιά φτάνει στους κόλπους της. Πέρα από την όραση ο βοσκός επιστρατεύει και τη διαίσθηση. Μαντεύει 

μέρη του σώματος της κοπέλας που βρίσκονται μέσα στο νερό. Ο θαυμασμός του για την κοπέλα καταλήγει σε 

έκσταση , σε μαγεία και μαγεμένος πια αφήνεται στην πλάνη του πειρασμού του. Η περιγραφή δε θα 

μπορούσε να μην ακολουθήσει την έκσταση του ήρωα. Είναι και αυτή γεμάτη στολίδια, πληθωρική, 

χειμαρρώδης. Ο Παπαδιαμάντης χρησιμοποιεί κάθε εκφραστικό μέσο που έχει στη λογοτεχνική φαρέτρα του: 

πλήθος επιθέτων : χρυσίζουσα , αμαυρά , τορνευτούς , λευκάς 

Σριμερή σχήματα : απόλαυσις, όνειρο , θαύμα / πνοή ίνδαλμα , όνειρο / νηρηίς, νύμφη , σειρήν 

Κλιμάκωση: πνοή ίνδαλμα , όνειρο 

Μεταφορές : βραχίονας τορνευτούς / χρυσίζουσαν κόμην / κόλποι γλαφυροί/ ναυς των ονείρων 

Παρομοίωση: ως γάλα / ως ναυς μαγική 

Φιαστί: αμαυράν κόμην 

Σράχηλον εύγραμμον 

Λευκάς ωμοπλάτας 

Βραχίονας τορνευτούς 

Οξύμωρο : αμαυράν κι όμως χρυσίζουσαν 
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«Ούτε μου ήλθε τότε η ιδέα<.πλέον τα επίγεια» η επίδραση του ονείρου στο βοσκό είναι καταλυτική. Μένει 

έκθαμβος. Βρίσκεται σε έκσταση. Απογειώνεται από την πραγματικότητα. Ξεχνάει τους δισταγμούς του , τα 

διλήμματά του, τη δύσκολη θέση του. Μόνο απολαμβάνει. Έτσι δικαιολογεί και στον εαυτό του το ότι δεν 

άρπαξε την ευκαιρία τώρα που η Μοσχούλα κοιτούσε προς την άλλη πλευρά να φύγει και να μην τον 

αντιληφθεί. 
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 Ο αφηγητής αναφέρεται σε κάποιες κρυφές σκέψεις που έκανε όσο απολάμβανε το θέαμα της 

κοπέλας. Οι σκέψεις αυτές ήταν κρυφές ευχές να βρεθεί σε κίνδυνο η Μοσχούλα και να καλέσει σε βοήθεια, 

ώστε να πέσει να τη σώσει. Ομολογεί λοιπόν ότι δεν του αρκούσε μόνο η θέα, αλλά άρχισε τώρα να επιθυμεί 

και την επαφή με το γυμνό κορμί του κοριτσιού κι ευχόταν να του δοθεί μια τέτοια ευκαιρία. Ψστόσο η 

ομολογία του δεν είναι καθαρή και συμπεριφέρεται γεμάτος προσποίηση. Μάλλον ντρέπεται για τις πονηρές, 

παιδαριώδεις κι ανόητες σκέψεις του. Όμως η φωνή της συνείδησης του εξακολουθεί να υπάρχει, έστω και 

ισχνή και του θυμίζει ότι μπορεί ακόμα να αποφύγει απειλητικό τον πειρασμό, θέτοντας σε εφαρμογή την 

τελευταία λύση που είχε σκεφτεί, να φύγει από την άλλη πλευρά κολυμπώντας, παρόλα αυτά, τιποτα πια δεν 

μπορεί να τον αποσπάσει από τη μαγεία που του πρόσφερε η κοπέλα. Ψστόσο, ένας απρόσμενος εξωτερικός 

παράγοντας ξυπνά το βοσκό από το όνειρό του, τον προδίδει και τον επαναφέρει στην πραγματικότητα. Η 

Μοσχούλα, η αγαπημένη του κατσίκα, άρχιζε να βελάζει, ανατρέποντας τη μαγεία της ατμόσφαιρας. Με το 

αναπέντεχο βέλασμα της κατσίκας ο βοσκός ενεργεί σπασμωδικά· ξεκινά τρέχοντας για να βρεθεί κοντά στην 

κατσίκα, ώστε να βρει τρόπο να τη φιμώσει, να μη βελάζει και ταραχτεί η κοπέλα από την παρουσία τους. 

Όμως μέσα στην ταραχή του, ξεχνά ότι με αυτόν τον τρόπο θα γίνει αντιληπτός. Εξάλλου έχει ξυπνήσει μέσα 

του η ευθύνη για το ζώο. 

 

ΦΗΜΑΣΑ ΛΟΓΟΤ  

Αναδίπλωση: «να φύγω, να φύγω» 

Ασύνδετο: «δια θηρίον, δια σκυλόψαρον» 

 

 ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΥΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΣΕΦΝΙΚΗ 

 την πρώτη παράγραφο της ενότητας χρησιμοποιείται ο εσωτερικός μονόλογος, για να εκφραστούν 

κάποιες μύχιες σκέψεις του βοσκού. 

 Η αισθησιακή ατμόσφαιρα έχει παραχωρήσει τη θέση της στη δραματική ένταση και στην κλιμάκωση 

της δράσης κι η εσωτερική δράση (συναισθήματα, διλήμματα, αμφιταλαντεύσεις) έχει δώσει τη θέση της στην 

εξωτερική. Σο ερωτικό συναίσθημα παραχωρεί τη θέση του στα συναισθήματα της συμπόνιας και της στοργής 

(για την κατσίκα που ίσως κινδυνεύει, για το κορίτσι που ίσως ταραχτεί). Σο βέλασμα της κατσίκας αποτελεί 

δραματικό απρόοπτο. Οι πονηρές σκέψεις του βοσκού αποτελούν προσήμανση για τον κίνδυνο που θα 

διατρέξει σε λίγο το κορίτσι, καθώς προσήμανση αποτελούν και οι τρυφεροί χαρακτηρισμοί για την κατσίκα. 

 

*Διαφορά προσήμανσης – προοικονομίας: 

Προσήμανση: προϊδεάζει ψυχικά τον αναγνώστη 

Προοικονομία: προετοιμάζει σκηνοθετικά το γεγονός] 

 

«δεν δύναμαι να είπω»: ο δικηγόρος ξεχωρίζει τις σκέψεις του από αυτές του βοσκού νιώθοντας ντροπή για 

τους πονηρούς λογισμούς του. Προσπαθεί να απενοχοποιηθεί λέγοντας πως δε σκέφτηκε τον κίνδυνο της 
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Μοσχούλας αλλά και μόνο η αναφορά αποδεικνύει τις ένοχες σκέψεις του. Απ’ την άλλη μεριά οι σκέψεις 

αυτές του βοσκού που προσπαθεί να αποποιηθεί αποτελούν και προσήμανση του γεγονότος που θα ζήσουμε 

σε λίγο με τον απειλούμενο πνιγμό της Μοσχούλας. 

«Ήρχισεν αίφνης να βελάζει»: ο δεύτερος ήχος που παίζει δραματικό ρόλο στο διήγημα. Σο βέλασμα της 

κατσίκας επαναφέρει το βοσκό από το όνειρο στην πραγματικότητα. Είναι ο εξωτερικός παράγοντας που κινεί 

την πλοκή του μύθου καθώς θα αναγκάσει το βοσκό πάνω στην αμηχανία του και στην επιθυμία του να σώσει 

το αγαπημένο του ζώο να βγει από την κρυψώνα του και να γίνει φανερός στη Μοσχούλα-κόρη. 

Η ομωνυμία κόρης - κατσίκας που έδωσε την ευκαιρία στην αρχή να συναντηθούν για πρώτη φορά οι δύο νέοι 

τώρα παίζει έναν ακόμα δραματικό ρόλο. Γίνονται οι δύο πόλοι (κόρη και κατσίκα) στο δίλημμα του νεαρού 

βοσκού. Να σώσει την κατσίκα του ή να σώσει τη σχέση του με τη κόρη που θα βρεθεί σε κίνδυνο αν 

ανακαλυφθεί; Και αργότερα να σώσει τη Μοσχούλα ή την κόρη που θα κινδυνεύσει; 

«δεν εσκέφθην αν ήτον φόβος να με ιδή»: ο βοσκός μέσα στην αμηχανία του και κυριευμένος από τον φόβο 

του σχοινιάσματος της κατσίκας του (προσήμανση) σηκώνεται από την κρυψώνα του για να γίνει έτσι 

αντιληπτός από την κόρη. 
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 την ενότητα αυτή έχουμε κορύφωση της δράσης. Η κοπέλα έστρεψε το βλέμμα της προς το σημείο 

από το οποίο ακούγονταν τα βελάσματα της κατσίκας, είδε τη σκιά του βοσκού πάνω στο βράχο κι άφησε 

μισοπνιγμένη κραυγή φόβου. Από τη στιγμή αυτή η ατμόσφαιρα του ονείρου διαλύεται και κορυφώνεται 

ακόμα πιο πολύ η δραματική ένταση. Ο βοσκός τρομοκρατείται και πανικοβάλλεται. Ψστόσο καταφέρνει μέσα 

στην ταραχή του να λειτουργήσει με ψυχραιμία, καθώς απευθύνεται στην κοπέλα και προσπαθεί να την 

καθησυχάσει. Παράλληλα ο βοσκός έρχεται αντιμέτωπος με ένα νέο δί-λημμα, να βουτήξει στο νερό, να 

βρεθεί κοντά στη Μοσχούλα και να την ηρεμήσει ή να απομακρυνθεί προς το κοπάδι του ώστε να την 

απαλλάξει από την παρουσία του. 

 Η εξέλιξη όμως των γεγονότων φέρνει το βοσκό σε μία νέα κατάσταση, καθώς η εμφάνιση μιας 

αλιευτικής βάρκας επιτείνει τον τρόμο της Μοσχούλας, η οποία, ταραγμένη, βυθίζεται. Σο δίλημμα τώρα 

γίνεται τραγικό, να πέσει στη θάλασσα να τη γλιτώσει ή όχι. Παρατηρούμε ότι η ευχή που είχε κάνει να 

κινδυνέψει η Μοσχούλα για να βρεθεί κοντά της, έχει πραγματοποιηθεί. Ψστόσο, στην πραγματικότητα, 

δίλημμα δεν υπάρχει γιατί η λύση δίνεται αυθόρμητα, άμεσα, χωρίς δισταγμούς και αμφιταλαντεύ-σεις, χωρίς 

καμιά ανασταλτική σκέψη. Οι ενέργειες είναι αποφασιστικές και ριψοκίνδυνες κι οι κινήσεις γίνονται 

αστραπιαία, σχεδόν αυτόματα. Ο βοσκός παραμερίζει εντελώς τους ενδοιασμούς του ως προς τη διαφύλαξη 

της υπόληψής του, την αποφυγή του πειρασμού και την υποχρέωση για τη φύλαξη του κοπαδιού και τον 

κίνδυνο που διατρέχει η ζωή της μικρής του κατσίκας. 

 Η σκηνή της διάσωσης της Μοσχούλας, γεμάτη δραματική ένταση, δίνεται με κάθε λεπτομέρεια. το 

σύντομο χρονικό διάστημα που κράτησε η επιχείρηση της διάσωσης, το μόνο πράγμα που κυριαρχούσε στη 

σκέψη του βοσκού ήταν να σωθεί το κορίτσι. Ο αφηγητής διαβεβαιώνει ότι, όσο κρατούσε στην αγκαλιά του το 

γυμνό κορμί, δεν πέρασε από το μυαλό του τίποτα πονηρό και δεν σκέφτηκε καμιά ‘‘ανταμοιβή’’ ενώ το 

πνεύμα  του ηρωισμού δεν είχε τη μορφή της επίδειξης με στόχο την πρόκληση θαυμασμού ή ευγνωμοσύνης, 

αλλά τη στάση του διέκρινε αγνότητα, σεμνότητα και πνεύμα αυτοθυσίας. 

 Ο αφηγητής θυμάται το γεγονός ύστερα από τόσα χρόνια, από την απόσταση ή την προοπτική της 

ωριμότητάς του. Ψστόσο, ακόμα και τώρα διαβεβαιώνει ότι δεν είχε ερωτική διάθεση απέναντι στη Μοσχούλα, 
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ενώ η επαφή με τη γυμνή σάρκα εξαϋλώνεται, γίνεται εκλεκτή «αιθέριος επαφή», που θα καθορίσει την 

υπόλοιπη ζωή του νεαρού βοσκού. 

 Αυτός ο εξιδανικευμένος χαρακτήρας της σαρκικής επαφής δίνεται: 

 Με σωρεία τρυφερών επιθέτων: «εκλεκτή, αιθέριος, ευάγκαλον» 

 Με ασύνδετο σχήμα: «ήταν όνειρον, πλάνη, γοητεία» 

 Απομονώνει την εμπειρία της ανιδιοτελούς επαφής και τη συγκρίνει με «όλας τας ιδιοτελείς 

περιπτύξεις» με μια σύγκριση υπεροχής που εντείνεται ακόμα περισσότερο με τα πρώτα συνθετικά των 

λέξεων «λυκοφιλίας» και «κυνέρωτας» 

 Δίνει το έντονο συναισθηματικό υπόβαθρο στην περιγραφή υποδηλώνοντας το συναίσθημα της 

άφατης ευτυχίας με σημεία στίξης (θαυμαστικό/αποσιωπητικά). 

 Με μεταφορά: «αιθέριος επαφή» 

 Με αναδίπλωση: «εν όνειρον, το ίδιον όνειρόν του» 

 Με σχήμα άρσης και θέσης για να δείξει πόσο ελαφρύ αισθανόταν το βάρος του σώματος του 

κοριτσιού λόγω της συναισθηματικής του έξαρσης. 

 

«άφηκε μισοπνιγμένην κραυγή φόβου»: νέος ήχος που φέρνει τον βοσκό σε νέο δίλημμα. «να τρέξω» ή να 

«ριφθώ»; 

«μια βάρκα εφάνη»: από το δίλημμά του γλιτώνει πάλι από έναν εξωτερικό παράγοντα. Αυτή τη φορά είναι 

μια βάρκα. Ένα ξένο στοιχείο μέχρι αυτή τη στιγμή στην πλοκή γι’ αυτό και ο Παπαδιαμάντης νιώθει την 

ανάγκη να το δικαιολογήσει « συγκυρίαν όχι παράδοξον». Η βάρκα αυτή αντί να δώσει θάρρος στη Μοσχούλα 

της επιτείνει το φόβο. Δεν πρέπει να μας παραξενεύει μια τέτοια αντίδραση. Η νεαρή κοπέλα νομίζει ότι έκανε 

μπάνιο μόνη της. Ξαφνικά ανακαλύπτει την παρουσία ενός ξένου που την παρακολουθεί και την επόμενη 

στιγμή βλέπει κάποιους άλλους με μια βάρκα να την πλησιάζουν. Είναι φυσιολογικό να τρομάξει αν μάλιστα 

αναλογιστούμε ότι πρόκειται για μια περιορισμένη κοπέλα χωρίς πολλές συναναστροφές. 

Η δεύτερη κραυγή της σπρώχνει το βοσκό να πέσει στη θάλασσα για να σώσει την κοπέλα των ονείρων του. 

Η διάσωση 

Η περιγραφή της διάσωσης από τον ίδιο τον ήρωα έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας κινηματογραφικής – 

επικής προσπάθειας. Η προσπάθεια του χαρακτηρίζεται από ταχύτατες κινήσεις ( πάραυτα –με τρία στιβαρά 

πηδήματα εντός ολίγων λεπτών- εγκαίρως) και από υπερβολική δύναμη ( αι δυνάμεις μου επολλαπλασιάζοντο 

θαυμασίως). Η αγωνία του βοσκού για το αν θα προλάβει ζωντανή τη Μοσχούλα είναι έκδηλη.(ως μνήμα 

υγρόν- εγγύτερον του θανάτου- δεν παρείχε σημεία ζωής – ήθελε τη ζωή της – ω ας έζη). Η ανακούφισή του 

επίσης και αυτή ολοφάνερη. (δόξα τω θεώ – ποτέ δε θα εζήτουν αμοιβή). Μα πάνω απ’ όλα αυτό που του μένει 

από την προσπάθεια του είναι η ευτυχία που ένιωσε από την επαφή του σώματός του με αυτό της Μοσχούλας. 

Σο αγκάλιασμα αυτό δεν ήταν μια απλή σαρκική επαφή. Ήταν η μόνη ευτυχισμένη στιγμή της ανώφελούς 

ζωής του. Ήταν η μεταφορά του ονείρου στην πραγματικότητα. Ο βοσκός κατάφερε να ζήσει το όνειρό του. 

«Επί πόσον<<.το ίδιον όνειρόν του»: ο δικηγόρος πια κάνει την αποτίμηση αυτής της στιγμής του 

παρελθόντος. Φρόνια μετά και έχοντας ως σύγκριση τις άλλες σαρκικές επαφές που έζησε , οι οποίες δεν είχαν 

κανένα συναισθηματικό δέσιμο, δεν ήταν αληθινές, θεωρεί την επαφή με τη Μοσχούλα ως την ευτυχέστερη 

στιγμή της ζωής του. Για άλλη μια φορά οι άσχημες εμπειρίες του παρόντος στρέφουν τον ήρωα στο παρελθόν 

, το οποίο το εξιδανικεύει και το ντύνει με το πέπλο του ονείρου και του άπιαστου. 

Ο επίλογος δεν έχει αφηγηματικό χαρακτήρα αλλά ο ήρωας επιστρέφοντας στο παρόν κάνει έναν απολογισμό 

της ζωής του , αναζητά και καταδεικνύει τις αιτίες της δυστυχίας του και βέβαια κλείνει όλα τα θέματα που 

έχουν μείνει ανοιχτά στην ιστορία του. «η Μοσχούλα έζησε»: η κοπέλα πληροφορούμαστε ότι επέζησε. Η 

έκπληξή μας όμως βρίσκεται στον τρόπο που αντιμετωπίζεται από τον ήρωα. Η Μοσχούλα δεν είναι πια η 

ονειρώδης ύπαρξη, η μοναδική στη ζωή του αλλά μια ασήμαντη γυναίκα , κοινή σαν όλες της άλλες 

κουβαλώντας μάλιστα και το προπατορικό αμάρτημα που κουβαλούν όλες οι θυγατέρες της Εύας. Η 
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αντίθεση αυτή καταδεικνύει ξεκάθαρα και την αντίθεση του τότε με το τώρα στη ζωή του δικηγόρου. Σο 

παρελθόν του , η ζωή στη φύση , η ευτυχία και η αθωότητα ήταν το περιβάλλον στο οποίο η Μοσχούλα 

μπορούσε να πάρει ονειρικές διαστάσεις. Σο παρόν, η πόλη, η μιζέρια του δεν χωρούν όνειρα, αλλά 

καθετί το περιβάλλουν με τη δυστυχία τους . Έτσι και η Μοσχούλα του παρόντος είναι και αυτή ένα 

θλιβερό δείγμα της ωριμότητας , του συμβιβασμού που επιβάλλει, του αποπνικτικού κοσμικού 

περιβάλλοντος το οποίο αποστρέφεται ο αφηγητής.  

«μετρίως ελυπήθην»: αν η κοπέλα σώθηκε , η κατσίκα δεν τα κατάφερε αλλά, όπως ήδη είχε προσημανθεί, 

σχοινιάσθηκε. Σο παράξενο είναι ότι ο βοσκός και για αυτήν την πολυαγαπημένη του κατσίκα δε νιώθει καμία 

λύπη. Βέβαια τα λόγια του αφήνουν να εννοηθεί κάποια συμπόνια για το χαμό του ζώου αλλά ο θάνατός του 

αντισταθμίζεται αφού η παραμέληση της κατσίκας του έδωσε την ευκαιρία να απολαύσει το άπιαστο όνειρό 

του. Απ’ την άλλη μεριά το ενδιαφέρον τώρα του δικηγόρου μας επικεντρώνεται στην παρούσα κατάστασή του 

, όπου τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει είναι μεγαλύτερα και πιο θλιβερά από το θάνατο της 

κατσίκας του. 

«Κι εγώ»: ο τρίτος πόλος , ο τρίτος ήρωας του διηγήματος. Μαθαίνουμε και τη δική του κατάληξη που βέβαια 

μας είναι γνωστή από τον πρόλογο. Εδώ όμως ο αφηγητής προχωρά σε μια πιο αναλυτική περιγραφή των 

αιτιών που τον οδήγησαν στη σημερινή του μιζέρια. 

1) πρώτα απ’ όλα έμαθε γράμματα και έγινε δικηγόρος. Ο ίδιος ο ήρωας αντιμετωπίζει ειρωνικά τη μόρφωσή 

του. Πήγε σε δύο ιερατικές σχολές και έγινε «όπως ήτον επόμενον» δικηγόρος!. Η κοσμική του μόρφωση όμως 

δε του εξασφάλισε τη σωτηρία της ψυχής του. Σα λίγα γράμματα αναγνωρίζει τώρα πια ότι θα του ήταν 

αρκετά. 

2) Η έξοδός του από το μοναστήρι , η κοσμική ζωή γεμάτη πειρασμούς , το επάγγελμά του τον απομάκρυναν 

και αυτά από τη λύτρωση , την αγνότητα , τον αυθορμητισμό της φυσικής ζωής και τον οδήγησαν στον 

ασφυκτικό κόσμο της πόλης. 

3) Σο όνειρο. Ο αφηγητής αναρωτιέται μήπως το όνειρο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή του να μην 

ακολουθήσει τη μοναστική ζωή. Μήπως οι τύψεις του επειδή παρασύρθηκε από τον πειρασμό , η αδυναμία 

αντίστασης μπροστά στην απόλαυση της σάρκας, ήταν αυτά που τον έκαναν να απαρνηθεί τη ζωή του ιερέα 

και μάλιστα του μοναχού. Οι ενοχές του λοιπόν τον έπεισαν ότι δεν ήταν άξιος για το ιερατικό αξίωμα και τον 

στρέφουν μακριά από τη θρησκευτική ζωή. Όμως, τώρα πια , ο δικηγόρος αναγνωρίζει ότι η αδυναμία μπροστά 

στον πειρασμό θα έπρεπε να τον είχαν οδηγήσει στην απόφαση να ακολουθήσει το μοναχισμό. Εκεί θα 

έβρισκε τη συγχώρεση , με την άσκηση και την προσευχή θα έφτανε στη μετάνοια και βέβαια θα κρατιόταν 

μακριά από το γυναικείο πειρασμό. Αλίμονο , όμως, τώρα ( φευ) δεν υπάρχει τέτοια διέξοδος. 

Από τις παραπάνω σκέψεις καταλαβαίνουμε ότι ο αφηγητής έχει συνδέσει την ευτυχία με  τη σωτηρία 

της ψυχής μέσω της θρησκείας και της αφιέρωσης του ανθρώπου στο θεό. Η ευτυχία γι’ αυτόν έχει μόνο 

πνευματικό περιεχόμενο u945 αλλά είναι και τόσο μακρινή σχεδόν άφταστη καθώς δε βρίσκεται στην 

καθημερινή ζωή μας αλλά έχει μόνο υπερβατικό χαρακτήρα. 

χοινί : το σχοινί στο διήγημα παίρνει διαστάσεις συμβόλου. υμβολίζει την αποπνικτική ζωή του αφηγητή, 

τον περιορισμό του από τη δουλειά του, τη στενοχωρία της πόλης αλλά και το δέσιμό του με αυτή την 

πραγματικότητα από τη οποία δε μπορεί να ξεφύγει. Σο σχοίνιασμα αυτό του φέρνει στο νου το σχοίνιασμα 

της κατσίκας του και το δέσιμο του σκύλου της παραβολής στης αυλή του αφέντη του και αναλογίζεται μήπως 

όλα αυτά δεν ήταν τυχαία αλλά αποτέλεσαν γι’ αυτόν ένα σχοίνισμα κληρονομιάς. Καταδεικνύουν δηλαδή το 

δικό του μερίδιο στη ζωή, στο οποίο είναι εγκλωβισμένος, δεμένος, ανίκανος να ξαναβρεί την ευτυχία του. 

«Ας ήμην ακόμη βοσκός εις τα όρη»: ( σχήμα κύκλου: το διήγημα τελειώνει με τον ίδιο τρόπο που άρχισε). Η 

ευχή έρχεται μετά από όλα τα προηγούμενα ως φυσική κατάληξη. Πέρα από τη νοσταλγία που εκφράζει για 

την προηγούμενη ζωή του , την πίκρα και την απογοήτευσή του που τον έχει γεμίσει το παρόν, δείχνει 

ξεκάθαρα και τη συναίσθηση της αδυναμίας του να γνωρίσει πάλι την ευτυχία. Ο ήρωας ξέρει ότι δε θα 

μπορέσει πάλι να γυρίσει πίσω, η ευχή του θα μείνει ανεκπλήρωτη. 
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«Δια την αντιγραφήν”: ο Παπαδιαμάντης βεβαιώνει ότι μετέφερε τα γεγονότα αυτούσια , ως απλός 

αντιγραφέας , και βάζει απλώς την υπογραφή του. Γνωρίζοντας το βίο του Παπαδιαμάντη, ο οποίος έχει 

αρκετά κοινά στοιχεία με αυτό του δικηγόρου του διηγήματος καταλαβαίνουμε την προσπάθεια του 

συγγραφέα να αποστασιοποιηθεί από τον ήρωα του. Δεν θέλει να ταυτιστεί μαζί του , δε θέλει τα γεγονότα 

που εξιστορεί να θεωρηθούν αυτοβιογραφικά. Και απ’ την άλλη θέλει να προστατεύσει τον ήρωα του, να τον 

αντιμετωπίσουμε ως ξεχωριστή προσωπικότητα και όχι ως προσωπείο του. Βέβαια η προσπάθεια του δε 

μπορούμε να τη θεωρήσουμε επιτυχημένη. Γίνεται κατανοητό ότι πίσω από το δικηγόρο κρύβεται ο 

Παπαδιαμάντης. Ο δικηγόρος είναι το προσωπείο το οποίο χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να εκφράσει τα 

δικά του συναισθήματα, τις δικές του σκέψεις , να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της δικής του ζωής. 

 

 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΥΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΣΕΦΝΙΚΗ 

 Η περιγραφή της διάσωσης της κοπέλας, έτσι όπως παρουσιάζεται διεξοδικά από τον ίδιο τον ήρωα-

αφηγητή (εναλλασσόμενη με την αφήγηση), δίνει στη σκηνή αμεσότητα και ένταση, ενώ αποτελεί, μετά την 

κλιμάκωση, την κορύφωση της δράσης. 

 

ΕΕΝΝΟΟΣΣΗΗΣΣΑΑ  88ΗΗ    

 ’ αυτή την ενότητα, που αποτελεί τον επίλογο της αφήγησης, ο αφηγητής επανέρχεται στο 

αφηγηματικό παρόν, από το οποίο ολοκληρώνει όλα τα θέματα της ιστορίας. Έτσι, δίνει πληροφορίες ότι το 

κορίτσι σώθηκε και ότι η κατσίκα πνίγηκε με το κοντό σκοινί, ενώ ο ίδιος λόγω της ανάμνησης της λουομένης 

κόρης δεν έγινε κληρικός, αλλά έμαθε γράμματα και έγινε δικηγόρος. Όμως το περιβάλλον όπου ζει τον κάνει 

να ασφυκτιά και να πνίγεται. Έτσι αναπολεί το παρελθόν και πιστεύει ότι αν έμενε στα λίγα 

«κολλυβογράμματα» που του είχε μάθει ο γέροντας ισώης, θα μπορούσε να σώσει την ψυχή του μέσα στην 

απλότητα και στην αγνότητα της φυσικής ζωής. 

 Για το κορίτσι που του έδωσε τις στιγμές του ονείρου ο αφηγητής μιλάει τώρα με κάποια αδιαφορία και 

ψυχρότητα· φαίνεται ότι εκείνο που του πρόσφερε το όνειρο ήταν η ποιητική εικόνα της στιγμής κι όχι το 

πρόσωπο, που του είναι πλέον αδιάφορο έξω από τη συγκεκριμένη περίσταση και το χώρο. Όσο περισσότερο 

προχωρά δίνει υποτιμητικό τόνο στο λόγο του, θεωρώντας τη Μοσχούλα της ώριμης ηλικίας μια συνηθισμένη 

κι ασήμαντη γυναίκα χωρίς τίποτα ξεχωριστό, μια κληρονόμο των αδυναμιών και ελαττωμάτων της 

πρωτόπλαστης Εύας. Μάλιστα, σ’ αυτή την γενικευτική, αβασάνιστη κι ισοπεδωτική γνώμη του, διακρίνεται 

κάποια αντιπάθεια για το γυναικείο φύλο, ένας μισογυνισμός. Εξάλλου, δημιουργεί προβληματισμό το ότι ο 

αφηγητής υπογραμμίζει με έμφαση το κόστος που είχε γι’ αυτόν η διάσωση του κοριτσιού, σαν να λανθάνει 

κάποιο παράπονο και να καταλογίζει στην κοπέλα αχαριστία προς το σωτήρα της. Ο αφηγητής δε μας αφήνει 

με την εντύπωση της Μοσχούλας του ονείρου αλλά παρουσιάζει αντιθετική τη σημερινή Μοσχούλα ως 

γυναίκα, επειδή θέλει να κάνει σαφές ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για την παράταση του ονείρου, που είναι 

στιγμιαίο, φευγαλέο, παροδικό, δε διαρκεί. Έτσι, μπορεί η γυναίκα κάποιες φορές να προσφέρει το όνειρο, 

αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι γυναίκες είναι οι κληρονόμοι του προ-πατορικού αμαρτήματος.  Ο 

αφηγητής, αφού έχει παρουσιάσει τη νεαρή Μοσχούλα ως ίνδαλμα, ως γοητευτικό σύμβολο της ευτυχίας και 

της ομορφιάς του παρελθόντος, ίσως τώρα να θέλει να την παρουσιάσει στην ωριμότητα της ως θλιβερό 

σύμβολο του αποπνικτικού και δυσάρεστου παρόντος και της φθοράς. 

 Ο βοσκός, για να σώσει το κορίτσι, εγκατέλειψε την αγαπημένη του κατσίκα που κινδύνευε να πνιγεί 

από το σκοινί. Η απώλεια της κατσίκας ήταν γι’ αυτόν το τίμημα της διάσωσης του κοριτσιού. Ο αφηγητής, 

παρόλο που δηλώνει ότι ήταν λίγη η λύπη του για τον πνιγμό του αγαπημένου του ζώου, ωστόσο ακόμα και 

τώρα, καθώς μιλά για το περιστατικό διαφαίνεται στα λόγια του συμπόνια, θλίψη και τρυφερότητα. 
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 Εκείνο που έμεινε κι από τις δύο Μοσχούλες ήταν η ανάμνηση του σκοινιού από τη μια, που έγινε 

σύμβολο της αποπνικτικής ζωής του παρόντος και το «όνειρο» από την άλλη, το σύμβολο του νοσταλγικού 

παρελθόντος, αλλά και του πειρασμού. 

Ο αφηγητής εξομολογείται ότι σκοπός της ζωής του ήταν να γίνει κληρικός, όμως διέπραξε το αμάρτημα να 

υποκύψει στον πειρασμό και να απολαύσει το κορίτσι που κολυμπούσε γυμνό. Μάλιστα, αυτή την εικόνα, την 

είχε πάντα μέσα του και την ξαναθυμόταν συχνά. Εκείνο το περιστατικό στάθηκε καθοριστικό για τη ζωή του, 

γιατί τον εμπόδισε να πραγματοποιήσει το στόχο του.  

 Από εκείνη τη στιγμή μαγνητίστηκε από τη γυναίκα και τον τράβηξε στα κοσμικά ο πειρασμός και ο 

ερωτικός πόθος, παρόλο που θα έπρεπε, όπως πιστεύει, να περνούσε την υπόλοιπη ζωή του με μετάνοια για να 

σώσει την ψυχή του. Έτσι ομολογεί ότι, αντίθετα με τις συμβουλές της Γραφής, γοητεύτηκε από τον ερωτικό 

πειρασμό, πλανεύτηκε και ξεγελάστηκε, όπως ο σκύλος της παραβολής, με αποτέλεσμα να ζήσει μια ζωή 

περιορισμένη κι αποπνικτική. 

 Εξάλλου ο αφηγητής κρίνει ότι από τη σωτηρία της ψυχής του τον απομακρύνουν κι άλλα πράγματα, 

όπως τα πολλά γράμματα που έμαθε και η ζωή του μέσα στην πόλη και στον κόσμο, μακριά από την 

απλότητα και την αγνότητα της φύσης, καθώς και το επάγγελμα που ασκεί. 

 

 Ο αφηγητής της ώριμης ηλικίας ζει μέσα στο ασφυκτικό περιβάλλον κι εργάζεται σε ένα πληκτικό κι 

αποπνικτικό γραφείο. Εγκλωβισμένος, λοιπόν, σ’ αυτές τις συνθήκες ζωής κι εργασίας, καταπιέζεται κι 

ασφυκτιά. Νιώθει αυτές οι συνθήκες να τον πνίγουν σαν βρόχος, όπως έπνιξε την κατσίκα του τότε το κοντό 

σκοινί. Αλλά κι έλλειψη ελευθερίας κινήσεων και πρωτοβουλιών του φέρνει συνειρμικά στο νου του το σκοινί 

της παλαιάς διαθήκης, με το οποίο ο αφέντης έχει δεμένο το σκύλο του περιορίζοντας τις κινήσεις του. Σέλος, ο 

συνειρμός τον οδηγεί σε ένα τρίτο υποθετικό σκοινί, με το οποίο μετρήθηκε κι οριοθετήθηκε ο σημερινός του 

αφόρητος κόσμος. 

 Σο σκοινί λοιπόν αποκτά για τον αφηγητή χαρακτήρα πολλαπλού συμβόλου: 

    Αυτό που τον ‘‘πνίγει’’, όπως το σκοινί της κατσίκας 

    Αυτό που περιορίζει τις κινήσεις του και του στερεί την ελευθερία ύστερα από την παγίδευσή του στους 

πειρασμούς, όπως το σκοινί του σκύλου της παραβολής  

    Αυτό που τελικά χάραξε τα όρια του τωρινού του κόσμου του, όπως το σκοινί με το οποίο μετράνε κι 

οριοθετούν τα χωράφια και τα οικόπεδα. 

 

 

 

 Η αρνητική αξιολόγηση του κόσμου μέσα στον οποίο ζει τώρα ο αφηγητής κι η θετική αξιολόγηση του 

ποιμενικού βίου τον οδηγούν στη νοσταλγία του παρελθόντος. Έτσι κλείνει την αφήγησή του με μια ευχή που 

ηχεί σαν κραυγή γεμάτη παράπονο, εκφράζει τη λαχτάρα του για τη φυσική ζωή και τη σωτηρία, αναζητώντας 

με απόγνωση την απόδραση και τη λύτρωση από τη μιζέρια και την παρηγοριά για τη δυστυχία του. Ο 

αφηγητής γνωρίζει βέβαια ότι η ευχή του είναι ανεκπλήρωτη, αφού δεν είναι δυνατή η επιστροφή στο 

παρελθόν ούτε ο απεγκλωβισμός από το παρόν. 

 

 

ΦΗΜΑΣΑ ΛΟΓΟΤ 

Ασύνδετο: «έζησε, δεν απέθανε» (και θέση-άρση) 

Περίφραση: «θηγάτηρ της Εύας» 

Μεταφορά: «την έκαμα θυσίαν προς χάριν της» 

Εμφατικά σημεία στίξης: θαυμαστικό, αποσιωπητικά, ερωτηματικό 

Εσωτερικός διάλογος 
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ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΥΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΣΕΦΝΙΚΗ 

 Ο επίλογος δεν έχει αφηγηματικό ή περιγραφικό, αλλά στοχαστικό χαρακτήρα. ’ αυτόν ο ώριμος 

αφηγητής επανέρχεται στο αφηγηματικό παρόν κι από αυτή την απόσταση νηφαλιότητας και ωριμότητας 

αξιολογεί και κρίνει, στοχάζεται και διατυπώνει τη βιοθεωρία του, κάνει τον απολογισμό της ζωής του, 

ανατρέχει στο παρελθόν του και το αναπολεί για να κλείσει με μια ανεκπλήρωτη ευχή. Η αφήγηση κλείνει 

κυκλικά όπως άρχισε, δίνοντας την αίσθηση ότι ολοκληρώθηκε, έκλεισε ο κύκλος της. 

 τις τρεις πρώτες μικρές παραγράφους παρατηρείται συστολή του χρόνου, σύνοψη· ένα μεγάλο 

χρονικό διάστημα συμπυκνώνεται με σύντομη αφήγηση. Σο διήγημα κλείνουν τα εισαγωγικά με τα οποία 

άνοιξε στην αρχή. Έτσι δείχνει ότι όλη η ιστορία μεταφέρθηκε αυτολεξεί, όπως ακριβώς την αφηγήθηκε ο 

αφηγητής στο συγγραφέα. Κι ο διαμεσολαβητής συγγραφέας βεβαιώνει την πιστότητα της μεταφοράς των 

λόγων του αφηγητή με έναν πρωτότυπο τρόπο: θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την γνωστή 

γραφειοκρατική φράση «Δια την αντιγραφήν», σαν να είναι κι αυτός υπάλληλος σε γραφείο, όπως ακριβώς ο 

αφηγητής. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΕΦΝΙΚΗ 

 Όλο το διήγημα αποτελεί ανάδρομη αφήγηση, την οποία κάνει ο αφηγητής από την οπτική γωνία 

της ώριμης ηλικίας και μας τη μεταφέρει αυτούσια ο συγγραφέας, κλείνοντάς τη μάλιστα σε εισαγωγικά. Έτσι 

ο χρόνος της αφήγησης είναι το παρόν και ο χρόνος της ιστορίας είναι το παρελθόν. 

 Ο ανώνυμος αφηγητής είναι δραματοποιημένος, βλέποντας από εσωτερική οπτική γωνία (αφήγηση 

με εσωτερική εστίαση). υμμετέχει στα δρώμενα ως πρωταγωνιστής κι αφηγείται σε α’ γραμματικό πρόσωπο 

την προσωπική του ιστορία (ομοδιηγητική αφήγηση). 

 Ο συγγραφέας κλείνει το κείμενο σε εισαγωγικά και δηλώνει ρητά και ενυπόγραφα ότι ο ίδιος απλώς 

μας μεταφέρει πιστά κι αυτολεξεί την αφήγηση των γεγονότων που βίωσε κάποιος άλλος. Αυτός είναι ένας 

έντεχνος τρόπος να κρύψει το δικό του πρόσωπο κάτω από ένα πλαστό. Επομένως στην πραγματικότητα 

μάλλον υπάρχει ταυτοπροσωπία συγγραφέα κι αφηγητή. 
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