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 Δημοσιεύεται το 1900 στο περιοδικό “Παναθήναια”, στο οποίο ο Παπαδιαμάντης εργαζόταν ως συντάκτης. 

 Ερωτικό κείμενο, καταχωρημένο στα “αυτοβιογραφικά” και της “εφηβικής ηλικίας”. 

 Παρελθόν - παρόν  δυναμική αντιπαράθεση. Δύο και τα αφηγηματικά επίπεδα : το εξωτερικό, όπου δρουν τα 

πρόσωπα και το εσωτερικό, όπου διαγράφεται η ψυχολογική κατάσταση του ήρωα. Οι ιδέες που πρoκύπτουν αποτελούν 

το ιδεολογικό υπόστρωμα του διηγήματος. 

 Υπέρβαση ορίων κατάθεσης ενός προσωπικού βιώματος που προσδίδει στο διήγημα γενικευμένη εμπειρία. 

 Θρησκευτικότητα   κρατάει τον ήρωα σε απόσταση από το αντικείμενο του ερωτικού του θαυμασμού. 

 Εγκώμιο φυσικής  ομορφιάς  κατάφαση στη ζωή. 

 Χαρακτηρίζεται από τη γαλήνη, τη μακαριότητα και την ψυχική αγνότητα. 

 “Κειμενοποίηση” του χώρου. Στην ευρωπαϊκή και νεοελληνική ηθογραφία, πάντοτε τα κείμενα τοποθετούνται σε 

συγκροτημένο επαρχιακό ή αστικό χώρο, που  συνδέεται άμεσα με τα πρόσωπα του κειμένου. Εδώ, χώροι : Σκιάθος 

(ανοιχτός, φυσικός χώρος, όπως τον έπλασε ο Θεός) / Αθήνα (κατασκευασμένος, κλειστός χώρος). 

 Ειδυλλιακή ηθογραφία : εξιδανικευμένη παρουσίαση της αγροτοποιμενικής ζωής. Σημαντικές είναι και οι 

επιδράσεις απ’ τον ρομαντισμό. Πλησιάζει την ηθογραφία στη λυρική πεζογραφία. Χαρακτηρίζεται από πλούτο 

λυρισμού και από 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. 

 Ο Παπαδιαμάντη δεν έμεινε στην απλή ηθογράφηση, αλλά ανοίχτηκε και σε άλλες κατευθύνσεις στα έργα του, 

αναμειγνύοντας το ηθογραφικό στοιχείο με στοιχεία κοινωνικά (=κοινωνικός παρατηρητής) και ψυχογραφικά 

(=ανάλυση του ψυχικού κόσμου των ηρώων του). Είναι ρεαλιστής ηθογράφος, δεν αποκλείει όμως το λυρισμό από τα 

έργα του και την αναζήτηση της ομορφιάς σε κάθε εκδήλωση της ζωής. Αντλεί τα θέματά του: α. από το θρησκευτικό 

βίο,  β. από τη λαϊκή παράδοση, γ. από το νησιώτικο περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε και του παρέχει άφθονο 

λαογραφικό υλικό. 

 Περιορισμένη δράση, υποτυπώδης πλοκή, ελάχιστα πρόσωπα, σύντομοι διάλογοι, απουσία εξωτερικής δράσης. 

Υπάρχει όμως εσωτερική δράση: συναισθήματα, διλήμματα, εσωτερικές διεργασίες και σκέψεις, γεγονότα δηλαδή του 

ψυχικού βίου 

 Το πρόσωπο του αφηγητή έχει στοιχεία συγγένειας με το συγγραφέα, όπως η αγάπη για την εκκλησία και τη φύση, η 

απόρριψη του αστικού χώρου και η νοσταλγία για τη γενέτειρα Σκιάθο, αλλά και διαφορές (ο Παπαδιαμάντης φοίτησε 

στη Φιλοσοφική κι όχι στη Νομική ενώ «εβγήκε από το Ελληνικόν Σχολείον» στα 13 ενώ το βοσκόπουλο στα 18 «δεν 

ήξευρε ακόμη άλφα»). Παρόλ΄ αυτά, είναι δύσκολο να ταυτίσει κανείς απόλυτα το συγγραφέα με τον αφηγητή ή να δεχτεί 

ότι το διήγημα έχει καθαρά αυτοβιογραφικό χαρακτήρα. Υπάρχει, βέβαια, και η άποψη ότι ο Παπαδιαμάντης έχει ζήσει 

την εν λόγω ιστορία, αποποιείται όμως κάθε ταύτιση (με τα εισαγωγικά και την υπογραφή στο τέλος) με τον αφηγητή, 

επειδή η ιστορία θα θεωρούνταν τολμηρή για τα δεδομένα της κλειστής σκιαθίτικης κοινωνίας του 19
ου

 αιώνα. 

  

 

 

“Ήμην πτωχόν βοσκόπουλον......εις το γραφείον του προϊσταμένου μου” (σελ 161 – 162). 

[Η σύνδεση του χθες με το σήμερα]. 

 Πρώτη ερμηνεία της ζωής του ήρωα μέσω μιας αριστοτεχνικής σύνδεσης του χθες με το σήμερα. 

 Η εισαγωγή έχει τη μορφή πρόληψης (ο αφηγητής ανακαλεί εκ των προτέρων ένα γεγονός που θα διαδραματιστεί 

αργότερα στην αφήγησή του). Περιληπτική αφήγηση των σημαντικότερων γεγονότων απ’ τη ζωή του, που διεδραμάτισαν 

ρόλο στη μετεξέλιξή του από βοσκό σε βοηθό δικηγόρου. 

 Προκαταλαμβάνει τον αναγνώστη με την άποψή του για το πρόβλημα της προσωπικής ευτυχίας. 

 Από την αρχή δίνονται κάποιες συντεταγμένες, προσδιορίζοντας τους θεματικούς άξονες στους οποίους θα κινηθεί η 

ιστορία : 

αναλφάβητος, 

σχέση μ’ αυτούς που του έδιναν ψωμί να φάει (μοναστήρι), 

περιγραφή του γερό - Σισώη. 

 “Την τελευταία φοράν όπου εγεύθην την ευτυχίαν” (σελ. 161) : το όραμα μιας ζωής ευτυχισμένης μένει 

απραγματοποίητο. 

 Ενσωμάτωση μιας ιστορίας ως αυτόνομης μέσα στο διήγημα, για την περίεργη προσωπικότητα του γέρο - Σισώη. Η 

πορεία της ζωής του παρουσιάζεται με τη μορφή κύκλου [σωτηρία  (μοναχός) - απώλεια (υποκύπτει στην “αμαρτία”) - 
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σωτηρία (ξανά μοναχός)]. Η ζωή του έχει θεματική σχέση με την κύρια ιστορία. Επιμονή του αφηγητή ν’ αναφέρεται στο 

πρόσωπο του Σισώη και σε άλλα σημεία του διηγήματος (5 
η
 ενότητα και επίλογος). Φαινομενικά αυτή η ιστορία είναι 

αταίριαστη με το υπόλοιπο διήγημα. Εξυπηρετεί όμως στο να διαφανούν οι διαφορετικές επιλογές των δύο προσώπων 

σχετικά με τη λύτρωση απ’ την αμαρτία. : o Σισώης, ένοχος ερωτικού πειρασμού, επιστρέφει στο μοναστήρι και σώζεται, 

ενώ ο ήρωας, επίσης ένοχος, επιλέγει τις σπουδές και τη ζωή στην πόλη και τελικά δυστυχεί. Επίσης, ενώ ο Σισώης 

αμαρτάνει και στην πράξη, ο νεαρός βοσκός, περιορίζεται σ’ ένα είδος άτολμης ηδονοβλεψίας. 

Διαμόρφωσε τον τρόπο σκέψης και την ηθική συμπεριφορά του ήρωά μας. Παράλληλα, ήταν το πρόσωπο που έμαθε τα 

πρώτα γράμματα στο βοσκό, οπότε αισθάνεται ο αφηγητής την ανάγκη να τον τιμήσει δια της μνείας στο όνομά του (τιμή, 

σεβασμός, αγάπη, αναγνώριση προσφοράς του). 

 

 “το έχον αγαθοεργίαν ως εξόχως ελαφρυντικήν περίστασιν” (σελ. 162) : 

 η πράξη του να κλέψει την τουρκοπούλα είναι πράξη τόλμης και η απόφασή του να τη βαπτίσει χριστιανή και να την 

παντρευτεί τον απαλλάσει από την αμαρτία. 

 απόφαση να εγκαταλείψει τη ζωή της αγνότητας και, αφού έκανε το καθήκον του, να επανέλθει σ’ αυτήν· οπότε η 

αμαρτία του ήταν η εγκατάλειψη της φυσικής, αγνής ζωής. Ο αφηγητής – ήρωας πιστεύει ότι το αμάρτημα του μοναχού 

είχε το ελαφρυντικό ότι ήταν μια πράξη τόλμης και τιμιότητας απέναντι στον εαυτό του και στο σχήμα  που υπηρετούσε, 

ότι τελικά ήταν μία θεάρεστη πράξη. 

 Με τον εγκιβωτισμό ιστορίας του Σισώη εισάγεται ένα ακόμα βασικό θέμα : η αμαρτία ως προϊόν της σεξουαλικής 

ορμής (προσήμανση). 

 Ενεστώσα κατάσταση : είναι δικηγόρος. Αισθάνεται “αυλικός” γιατί έχει περιορισμένη ακτίνα ενεργειών και 

δικαιοδοσίας. Αισθάνεται νοσταλγία όταν θυμάται το χώρο ελευθερίας, τη Σκιάθο. Απορρίπτει κατά τρόπο 

κατηγορηματικό την παρούσα ζωή του και τη μέχρι τώρα πρόοδό του με μια εντυπωσιακή και αυθόρμητη ομολογία 

μίσους απέναντι στον εργοδότη και ευεργέτη του. Με τη χαρακτηριστική παρομοίωση του σκύλου δηλώνει την 

καταπίεση και την έλλειψη ελευθερίας που αισθάνεται. Τώρα νιώθει ανασφαλής κι αποτυχημένος, εξάρτημα του 

εργοδότη του, πειθήνιο όργανό του. Ο ασφυκτικός κλοιός της πόλης και η στατική, ανιαρή ζωή του δεν του επιτρέπουν 

διαφυγή. 

 Τοποθετείται χρονικά και τοπικά  δίνοντας τις βασικές έννοιες : 

α΄ υποενότητα βοσκός – φύση 

      (§§ 1-4)    ελευθερία – ευτυχία 

β΄ υποενότητα  “προλύτης” – πόλη 

       (§§ 5-6)    καταπίεση - δυστυχία . 

Η πολλαπλή αντίθεση 

 

Βοσκός 

Νέος (18) 

Αγράμματος  

Βοσκός 

Στη φύση 

Ελευθερία 

Ευτυχισμένος 

Ώριμος δικηγόρος  

Ώριμος (30) 

Εγγράμματος 

Δικηγόρος 

Στο αστικό κέντρο 

Στενό πεδίο δράσης  

Δυστυχισμένος 

 Στοιχεία θρησκευτικότητας  : «μοναχός και διάκονος», «ως απλούς μοναχός»: ο αφηγητής γνωρίζει τη 

διάκριση μοναχού και διακόνου, όπως και τη συνύπαρξη των δύο ιδιοτήτων σε ένα πρόσωπο. 

«κωλυόμενος να ιερατεύσει», «η εν Αθήναις Ριζάρειος» 

 Τεχνικές : Μίμηση, Εγκιβωτισμός (2
η
 – 3

η
§ §), συνοπτική αφήγηση.  

Αφηγητής: ομοδιηγητικός (= κεντρικός ήρωας, πρωταγωνιστής), δραματοποιημένος, που αφηγείται σε α΄ 

πρόσωπο (ζωντάνια, αμεσότητα, παραστατικότητα, αυξημένη πειστικότητα). Η εστίαση είναι εσωτερική. Ο 

αφηγητής εμφανίζεται διαφοροποιημένος από το συγγραφέα,  κατ΄ ουσίαν όμως είναι το ίδιο πρόσωπο. Η 

αφήγηση αρχίζει με αναδρομή στο παρελθόν (ο αφηγητής διηγείται ως ώριμος δικηγόρος , έτσι χρόνος της 

αφήγησης είναι το παρόν και χρόνος της ιστορίας το παρελθόν). Το εγώ της ιστορίας ταυτίζεται με το εγώ της 

αφήγησης. 

 Προσημάνσεις:  

- Την τελευταίαν… ευτυχίαν 

- το κοντόν σχοινίον: όργανο πνιγμού κατσίκας 

 Εγκιβωτισμένη αφήγηση πατρός Σισώη 

 Έλλειψη (αφηγηματικό κενό): παρατηρείται στη μετάβαση από τη λήξη των σπουδών στο 

επαγγελματικό παρόν. 
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“Η τελευταία χρονιά που ήμην... ένα τάσι γεμάτο πετμέζι.” (σελ. 163 – 168) 

[Το επάγγελμα του βοσκού – Η γνωριμία με τη Μοσχούλα] 

 Επιστροφή στο παρελθόν. Ηθικά, ψυχικά και πνευματικά δέσμιος μιας κατάστασης που αδυνατεί να 

μεταβάλλει, αναπολεί το παρελθόν και τη χαμένη νιότη. Η μόνη διέξοδός του είναι οι αναμνήσεις και η 

αναβίωση του παρελθόντος. Έτσι θα ξαναγευθεί τη χαμένη για πάντα νεότητα και θα δει πιο αισιόδοξα τη ζωή. Η 

γνώση και η εμπειρία που τώρα έχει θα βοηθήσουν να δει καλύτερα τη ζωή του και να διαπιστώσει ότι οι 

σπουδές τον οδήγησαν σε μαρασμό κι όχι σε ψυχική και πνευματική τελείωση. 

 Δίνονται η ομορφιά της φύσης με την οποία ήταν απόλυτα δεμένος, ο τόπος της ιστορίας (συγκεκριμένος : 

Ξάρμενο της Σκιάθου) και τα πρόσωπα. Ο χρόνος δεν είναι απόλυτα προσδιορισμένος (187…) 

 Λεπτομερής περιγραφή του φυσικού χώρου, από έναν “φυσικό” άνθρωπο. Διαφορετική αντίληψη για τον 

χώρο, από την σημερινή. 

Το περιβάλλον του βοσκού συντίθεται από την τοπιογραφία της εποχής (βουνά, λόγγοι, φαράγγια, κοιλάδες, 

γιαλός, πέλαγος, τοπωνύμια Σκιάθου), την ποικιλία της χλωρίδας με τους θάμνους, τις αγριελιές και τις 

καλλιέργειες, τα φυσικά φαινόμενα (άνεμος, τρικυμία), τις εργασίες των γεωργών (όργωμα, σπορά, τρύγος) και 

τα πρόσωπα που ζουν και κινούνται στο χώρο (γεωργοί, αγροφύλακες, κ.ά.). 

Αυτά αποκαλύπτουν τη φυσιολατρία του αφηγητή και συναποτελούν ένα αρκαδικό τοπίο ευτυχίας, όπου θα 

κινηθεί το βουκολικό ερωτικό στοιχείο. Στην ενότητα αυτή η ειδυλλιακή εικόνα της φύσης και της νεότητας 

δίνεται με μεγαλύτερη ένταση. 

«φυσικός άνθρωπος»                                                   

                                                                                    φυσιολατρία 

«εφαινόμην ως να… ανέμους» 

 

“φυσικός άνθρωπος” (σελ. 163) = ο άνθρωπος που δε συμπαθεί τον πολιτισμό των αστικών κέντρων που 

απομακρύνουν τους ανθρώπους απ’ την παράδοση. Αγνός και γαλήνιος.  

 Ποιητική γλώσσα : “ύπερθεν του κράτους του Βορρά και του πελάγους”, “Εφαινόμην κι εγώ... της πνοής των 

φραγγέλιον” (σελ 103). 

 Αφθονεί η ερωτική περιγραφή. 

 Ανιμισμός  τα πάντα έχουν ψυχή. 

 Ηθογραφεί βάσει λαϊκής και θρησκευτικής αντιλήψεως. 

 Με αφηγητή τον ίδιο τον ήρωα, για να φανεί η αμεσότητα της επαφής του με τη φύση, περιγράφονται τα 

βιώματά του, η αίσθηση της αυτάρκειας που ένιωθε και των πραγμάτων που τον ενοχλούσαν περιορίζοντας την 

ελευθερία του (η συμπεριφορά των εκπροσώπων του νόμου αντιπροσώπευαν γι’ αυτόν τις κοινωνικές δεσμεύσεις 

και την κοινωνική αδικία). 

 Ο βοσκός διακρίνεται για  το ελεύθερο πνεύμα του, που οφείλεται στην πρωτόγονη αντίληψη του αμαθούς 

ανθρώπου, όπως αυτή των πρωτοπλάστων (προπτωτικός άνθρωπος). Οι ακτίνες και τα όρια του χώρου υπάρχουν 

για να τα καταπατά. Με χιούμορ αποδίδεται ο τρόπος με τον οποίο οικειοποιούνταν ο ήρωας το μόχθο άλλων και 

η ελευθερία της ποιμενικής ζωής. Ο αφηγητής εμφανίζεται ολιγαρκής (δεν αγωνιά ιδιαίτερα για την επιβίωση). Η 

αναφορά στο Δευτερονόμιο λειτουργεί ως παράδειγμα που νομιμοποιεί τις ενέργειές του. 

 Οι ομοιότητες με το ποιμενικό ειδύλλιο είναι προφανείς : ο βοσκός ζει ανέμελα με τις κατσίκες του, δεν 

αγωνιά για την επιβίωση, δεν έχει φιλοδοξίες, απολαμβάνει τις χαρές της ζωής. 

 “Όλα εκείνα ήσαν ίδικά μου” (σελ (163) : όχι έννοια ιδιοκτησίας, αλλά μάλλον κοινοκτημοσύνης του τόπου 

και των αγαθών της γης απ’ όλα τα όντα που ζουν στα όριά του. Θεμιτό το δικό του κτητικό  κατείχε όλη τη 

φύση, αν και δεν είχε τίποτα δικό του (συναισθηματική σχέση ανθρώπου – φύσης). Αντιθέτως, τα κτητικά του 

επιχειρηματία κυρ-Μόσχου είναι αθέμιτα.  

 Συμβολισμοί από την εκκλησιαστική γλώσσα (γεωργός της αμπέλου και φτωχή χήρα). 

Μονή Ευαγγελισμού, φραγγέλιον, έναρξη εργασιών με προσευχή («κι έκαμνε τρις το σημείον του Σταυρού»), 

«τα πετεινά τ΄ουρανού» (ευαγγελική φράση), «πεινασμένους μαθητάς του Σωτήρος», «Δευτερονόμιον». 

 Ο βόσκος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης. Η ομορφιά, η αρμονία, η ευτυχία πηγάζουν απ’ αυτή. Ο 

ψυχικός του κόσμος διαμορφώνεται κάτω απ’ την επιρροή της. 

 Τη μακαριότητα του χώρου ταράζουν κάποιες απόμακρες ενοχλήσεις από τον “πολιτισμένο” κόσμο (οι 

αγροφύλακες, ο Μόσχος). 

 Η περιφραγμένη και απρόσιτη ιδιοκτησία του κυρ Μόσχου συμβόλιζε την ανισότητα και τον απαγορευμένο 

χώρο που προστάτευε τη Μοσχούλα απ’ τους κινδύνους του έξω κόσμου και ιδιαίτερα από το δικό του βλέμμα. 

Στερεί την ελευθερία και την συντροφιά των άλλων απ’ την ανηψιά του.  
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 Κυρ - Μόσχος : εκπροσωπεί τον πολιτισμό και τη τάξη των αρχόντων. Το περιφραγμένο κτήμα του είναι 

σύμβολο των συμβάσεων και της περιχαρακωμένης στις κοινωνικές επιταγές ζωής του. Μέσω της σιωπηλής 

παρουσίας του στο διήγημα τονίζεται η διάσταση των δύο κόσμων : “του πολιτισμένου και του φυσικού”. Είναι 

αξιόμεμπτος λόγω των πράξεών του.  

Ο κυρ - Μόσχος ταυτίζεται με την μεταπτωτική ιδιοκτησία (περιουσία), ενώ ο βοσκός με την προπτωτική 

ελευθερία (αυτάρκεια κι ανέμελη ζωή). Δεν είναι χαρακτήρας με ατομικότητα, αλλά τυπικό πρόσωπο που δεν 

εξελίσσεται και που λειτουργεί ως σύμβολο. Είναι ιδιόρρυθμος, αντικοινωνικός, αποξενωμένος, απομονωμένος, 

άπληστος, εσωστρεφής. Αυτό οφείλεται στην οικονομική του επιφάνεια και στη μίμηση της αστικής ζωής, στο 

ότι εκπροσωπεί τον αστικό πολιτισμό. Το σπίτι του είναι χώρος απρόσιτος, απροσπέλαστος, περιφραγμένος, 

σύμβολο συμβάσεων και περιχαρακωμένης στις κοινωνικές επιταγές ζωής κλειστός χώρος.  

Αντίθετα με τη χήρα ή το γεωργό που αφήνουν ελεύθερη την πρόσβαση στα χωράφια τους για όποιον έχει 

ανάγκη, διέπεται από απληστία και τάση αποθησαυρισμού. Επίσης, ο τρόπος ζωής του κυρ Μόσχου αντίκειται 

και στον τρόπο ζωής του βοσκού: ο δεύτερος είναι ολιγαρκής, αδιαφορώντας για τα υλικά αγαθά, θεωρώντας όλο 

τον τόπο δικό του και ανάγοντας σε ιδεώδες τη «φυσική» ζωή, τη γεμάτη ελευθερία, αγνότητα και αμεριμνησία, 

ενώ ο πρώτος είναι πλεονέκτης, δύσπιστος με τους συνανθρώπους του, αντικοινωνικός, αλλοτριωμένος από τη 

διαβρωτική αστική νοοτροπία (έκφανση όλων αυτών η απροσπέλαστη ιδιοκτησία). 

 

Οι χώροι που περιγράφει έχουν αληθοφάνεια, εφόσον απεικονίζουν ένα συγκεκριμένο πραγματικό τοπίο. Ο 

χώρος, αν και περιγράφεται συγκεκριμένα, δίνει την εντύπωση ενός επίγειου παραδείσου λόγω της χρονικής 

απροσδιοριστίας που δίνει την ψευδαίσθηση της διάρκειας και της ακινησίας· τίποτα δε μεταβάλλεται με το 

πέρα-σμα του χρόνου. Χρόνος : απροσδιόριστος (187…). Ορίζεται μόνο μέσα από την επανάληψη γεωργικών 

εργασιών (σπορά, θερισμός), στις οποίες δε συμμετέχει ο ήρωας,  τις αναφορές σε φάσεις του 24ώρου και τη 

χρήση της θαμιστικής αφήγησης. 

Τεχνική : Περιγραφή. 

   “Ο κυρ Μόσχος  είχεν ως συντροφιάν...” (σελ. 165): Δεν είναι τυχαία η σημειωτική των ονομάτων : 

Μόσχος – Μοσχούλα (φυσικός βίος). 

Μοσχούλα  για να τονιστεί η ομορφιά της ο αφηγητής παραπέμπει στη νύμφη του ερωτικού ποιμενικού 

ποιήματος της Παλαιάς Διαθήκης, του “Άσματος Ασμάτων”. Φυσικό, νεανικό κάλλος μιας παιδίσκης στην 

εφηβική ηλικία. Διατηρεί την παιδική αγνότητα. Ο ερωτισμός  του Παπαδιαμάντη παίρνει  την ιδεατή, πλατωνική 

μορφή. Το πρόσωπο γίνεται “ίνδαλμα” και μένει στην ψυχή του “ως εν όνειρον...”. 

Λεπτομερής περιγραφή της. Η μορφή της παρουσιάζεται εξιδανικευμένη απ’ το βοσκόπουλο και λειτουργεί 

ως μέσο εκπλήρωσης του “ονείρου” αλλά και ως στοιχείο της πραγματικότητας.  

 Βλέπει με συμπάθεια το βοσκόπουλο, αλλά παραμένει στα στενά όρια του κόσμου της, κοντά στον 

πολιτισμό που απειλεί να καταστρέψει το φυσικό περιβάλλον. 

 Ομωνυμία γυναίκας – κατσίκας που υποδηλώνει υποκατάσταση· επειδή για τον αφηγητή η Μοσχούλα είναι 

άπιαστο όνειρο, την υποκαθιστά στην αγάπη του με την κατσίκα (π.χ. : “μου εφαίνετο να ομοιάζη με την μικράν 

στέρφαν...Μοσχούλαν” σελ. 166). Δε διευκρινίζει όμως γιατί ονόμασε την κατσίκα “Μοσχούλα”. Συμφύρονται 

στη συνείδηση του αφηγητή, αλλά η υποκατάσταση είναι σχεδόν αδύνατη, επειδή οι διαφορές είναι περισσότερες 

από τις ομοιότητες (που είναι εξωτερικές). Αυτή η αμφισημία θα οδηγήσει παρακάτω σε σύγκρουση.  

Αρχή ειδυλλίου  λόγω της απώλειας της κατσίκας γίνεται η πρώτη συνομιλία του βοσκού  με την  κοπέλα.     

Αφορμή για α΄ επικοινωνία (τυπική και άκαρπη) των δύο: όνομα κατσίκας αξιοποίηση λογοτεχνικού 

ευρήματος ομωνυμίας. Σ΄ αυτήν την επικοινωνία ο βοσκός εμφανίζεται άπειρος, απροετοίμαστος, άτολμος, 

αδέξιος λόγω κυρίως του αιφνιδιασμού και εγωισμού του (υιοθετείται η προοπτική του ήρωα – βοσκού). Η 

αντίδραση της κοπέλας να κλείσει το παράθυρο αποκαλύπτει δυσαρέσκεια αλλά είναι αναμενόμενη.  

Β΄ συνάντηση: πειραχτική διάθεση κοπέλας, ανομολόγητο και αγνό αίσθημα ερωτισμού, οικειότητα, διακριτική 

ανταπόκριση στον έρωτά του, αμοιβαία έλξη. Τα ξηρά σύκα  και το πετιμέζι ήταν τεράστιας σημασίας δείγμα 

ευμένειας από την κοπέλα προς το νέο (παρεξηγήσιμες ενέργειες στην επαρχία). 

                                                                                      

 Απότομοι και γεμάτοι υπονοούμενα διάλογοι που παρουσιάζουν την ανεπαίσθητη κλιμάκωση των 

συναισθημάτων. Ερωτική επιθυμία  : προκαλεί με απειρία και εγωισμό 

 Μαγικός ο ήχος της φλογέρας για το ελληνικό παραμύθι. Εδώ η κοπέλα ανυποψίαστη αναζητά την αυλητική 

τέχνη. 

 Ειρωνεία εκ μέρους του αφηγητή που παρουσιάζει το βοσκό να υποκρίνεται άγνοια για τις διαθέσεις της 

Μοσχούλας (“..αλλά δεν ηξεύρω...γεμάτο πετμέζι” σελ. 168). 

 Επίδραση ρομαντισμού: Φυσιολατρία, ανέφικτος έρωτας, ποιητική γλώσσα, λυρισμός. 
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 Διάλογος  σε δημοτική γλώσσα, ζωηρός με φυσικότητα. Προβάλλει έμμεσα τα κίνητρα των προσώπων με 

ενίσχυση τα σχόλια του αφηγητή. 

 Τεχνικές : Διάλογος, περιγραφή. 

- μίαν ημέραν:                             παραπέμπουν σε αρχή  παραμυθιού  

- μίαν άλλην ημέραν: 

- πριν από αυτά τα αφηγηματικά τμήματα υπάρχουν δύο αφηγηματικά κενά 

- ομωνυμία Μοσχ. στοιχείο προοικονομίας, αφού προετοιμάζει την επικοινωνία των νέων 

Βουκολικά στοιχεία  

- στην αναφορά στο Άσμα 

- παρομοίωση κοριτσιού με κατσίκα 

- αιπολικό άσμα βοσκού, αετός 

- φλογέρα, προσφορά δώρων 

 

Θρησκευτικά στοιχεία 

- Άσμα Ασμάτων 

- αναφορά στους καλόγερους 

- επίδραση από παραβολή «απολωλότος προβάτου» 

 

“Μίαν εσπέραν,...όλον τον αιγιαλόν” (σελ. 168 -169) 

[Το κάλεσμα της θάλασσας]. 

 Εσπερινό θαλασσινό τοπίο. Η αφήγηση διακόπτεται από μια έξοχη περιγραφή της θάλασσας. Έντονος 

λυρισμός. 

 Μεταφορική διάσταση εκφράσεων (“γλαφυροί κολπίσκοι....”). Ερωτική περιγραφή.  

 “ελιμπίστηκα”         libido 

     λαχταράω, ηδονίζομαι    

 Το μοτίβο του “βράχου”  αναπόσπαστα συνδεδεμένος με το βοσκό. Οι βράχοι δεσπόζουν στο τοπίο και ο 

βοσκός γνωρίζοντας καλά τα κατατόπια πατάει με σιγουριά, στέρεα στο έδαφος. Έχει όμως  “το δικό του βράχο” 

(σελ. 169).  

 Αρκαδική (=εξιδανικευμένη) απεικόνιση φύσης που παραπέμπει στο ποιμενικό είδος 

 Τεχνική : Περιγραφή. 

 

“Επέταξα αμέσως.... κ’ ελούετο” (σελ. 170 – 171) 

 [Το κολύμπι]. 

 Αρχίζει η κλιμάκωση της δράσης. 

 Δίνονται με υπερβολική λεπτομέρεια οι σκέψεις και οι κινήσεις του βοσκού. 

 Λιτές περιγραφές σχετικά με την ενδυμασία του. Ανάμεσά τους παρεμβάλλεται το κολύμπι (η Μοσχούλα 

όμως παρακάτω θα πέσει γυμνή στο νερό, χωρίς να υπάρχει αναφορά στα ρούχα της, καθάρια κι αμόλυντη). 

 Το κολύμπι ευφραίνει την ανθρώπινη ψυχή. Είναι φάρμακο κατά της κατάθλιψης. 

 Χώρος παραδεισένιος που δεν τον έχει αμαυρώσει κανένα ανθρώπινο έργο. 

 Η θάλασσα τον σαγηνεύει. Καθώς κολυμπάει εξαγνίζεται, εγκαταλείπει τα εγκόσμια. 

 Προσήμανση για την τύχη της κατσίκας – Μοσχούλας  τη δένει με σκοινί ενώ το υπόλοιπο κοπάδι όχι. 

Αντιπαράθεση απόλαυσης – καθήκοντος  προαναγγέλλει το βασικό δίλημμα του βοσκού. 

 Η εμφάνιση της κοπέλας καθορίζει την πορεία της αφήγησης (=στοιχείο πλοκής). 

 Η θέα της γυμνής Μοσχούλας ήταν η απόλυτη ευτυχία. Ο βοσκός είναι θαμπωμένος και εκστατικός γιατί το 

όνειρο είναι μπροστά του (κορύφωση της αφήγησης). 

 “σατυρίσκος”  παγανιστική διάσταση (αρχαιοελληνική, ειδωλολατρική) που αφθονεί στη λαϊκή ψυχή. 

Σάτυρος = δευτερεύουσα θεότητα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας· ακόλουθος του Διονύσου με μορφή νέου 

άντρα, με ουρά, πόδια και κέρατα τράγου. Μτφ. = άντρας, συνήθως κάποιας ηλικίας, λάγνος και ερωτύλος, 

ακόλαστος που ασελγεί σε νεαρά άτομα. Εδώ, λειτουργεί ως έμμεσος υπαινιγμός, μια ένδειξη των πραγματικών 

αισθημάτων του βοσκού.  

 Βουκολικά αρκαδικά στοιχεία 

- περιγραφή γιαλού 

- μεταφορά κοπαδιού στο γιαλό 

- επικοινωνία βοσκού – κοπαδιού 

- κουδούνια τράγων και περιλαίμιο Μοσχούλας 



Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη “Όνειρο στο κύμα” 

 

Επιμέλεια : Δεσποτίδου Σοφία Σελίδα 6 
 

- περιγραφή ώρας δειλινού 

- περιγραφή άντρου 

- φροντίδα βοσκού για κοπάδι 

- «σατυρίσκος» του βουνού 

 

 Τεχνικές :-  Περιγραφή. 

- Προοικονομία: δέσιμο (σχετικά με θάνατο) κατσίκας  

- επιβράδυνση: εκτενείς περιγραφές, αναφορά στον κλέφτη του περιλαιμίου 

- δραματικό απρόοπτο: το πλατάγισμα του σώματος στη θάλασσα, που αλλάζει την πορεία της πλοκής 

 

“Την ανεγνώρισα πάραυτα....δεν εσκεπτόμην πλέον τα επίγεια” (171 – 174) 

 

[Το όνειρο στο κύμα.]  

 Κλιμακούμενη αγωνία, ερωτική επιθυμία και διλήμματα  εσωτερική δράση. 

 Οι επεξηγηματικές παρεμβάσεις (π.χ. “εντοσούτω όσον αθώος και αν ήμην η περιέργεια δεν μου έλειπε”) 

ανήκουν στον ώριμο αφηγητή, με σκοπό να φωτισθούν καλύτερα οι αιτίες των ενεργειών του ήρωα, χωρίς όμως 

την πλήρη διευκρίνισή τους.   

 «έσκυψα»: παραπέμπει συνειρμικά στο υπέκυψα (στον πειρασμό). 

 Η λεπτομερής περιγραφή του γυμνού σώματος της κοπέλας που γίνεται με εσωτερική εστίαση, αποκαλύπτει 

έμμεσα, πέρα απ’ την περιέργεια και τον θαυμασμό για την ασύγκριτη ομορφιά, και την ερωτική επιθυμία που 

είναι κυρίαρχη σ’ όλη αυτή τη σκηνή. Άλλωστε, διευκρινίζει ο αφηγητής πως λύση υπήρχε, αν σκεφτόταν 

ψύχραιμα ή αν πράγματι ήθελε να βρει κάποια λύση. «Την ανεγνώρισα… να κολυμβά»: ποιητική περιγραφή, 

καθώς επηρεάζεται από τη συναισθηματική του κατάσταση (# σατυρίσκος). Ευαισθησία και παρατηρητικότητα 

χαρακτηρίζουν την περιγραφή. Εσωτερική εστίαση στην περιγραφή του σώματος (απ΄ την προοπτική δηλαδή του 

βοσκού). 

 Ο βοσκός ακουσίως γίνεται θεατής του κάλλους. Όμως, κοντά στην παραδεισένια κατάσταση, οι αθέμιτοι 

σκοποί και οι ενοχές υπάρχουν πάντα στο νου του ανθρώπου.  

 Ζει ένα όνειρο μέσα στο όνειρο της φεγγαρόφωτης φύσης. Η σελήνη δεν είναι απλώς στοιχείο ρομαντισμού, 

αλλά λειτουργεί μαγικά, μυστηριακά. Στο φως της τα πράγματα μεταμορφώνονται, προκαλώντας έκσταση, 

ταραχή και φόβο. 

 Καίριες αντιφάσεις :  

α) απόφαση να παραμείνει κρυμμένος # διδασκαλία Σισώη για αποφυγή πειρασμού  

β) αθωότητα συνείδησης # περιέργεια 

γ) ονειρώδες σώμα κόρης # περιορισμένη δυνατότητα όρασης (“έβλεπα…διέβλεπα …μάντευα”, σελ. 173 -174).  

Καταπληκτική ψυχογράφηση Παπαδιαμάντη διείσδυση στις εσωτερικές διεργασίες και συγκρούσεις του 

ήρωα. Ο ηθικός του κόσμος δοκιμάζεται. 

Στο δίλημμα του βοσκού περιπλέκονται η διαφύλαξη της υπόληψής του, η αποφυγή του πειρασμού και η 

ασφάλεια του κοπαδιού. 

Τελικά επιλέγεται η γ΄ λύση με το αντεπιχείρημα «ήμην εν συνειδήσει αθώος»: είχα καθαρή συνείδηση. Επίσης, 

υποκύπτει, στο τέλος, στον πειρασμό, προβάλλοντας ως αίτιο την περιέργεια. 

Παρατηρούμε εδώ ότι: όταν αργότερα θα του δοθεί η ευκαιρία να φύγει, δε θα φύγει˙ το αίτιο που τον έκαμψε 

δεν ήταν η περιέργεια αλλά ο εσωτερικός πόθος. 

 Τεχνική : Μίμηση, αφήγηση, περιγραφή. 

 

“Δεν δύναμαι να είπω... το ταλαίπωρον ζώον” 

 [Πειρασμός και ανησυχία για το ζώο.] 

Εξηγήσεις και έμμεσες ομολογίες εκ μέρους του αφηγητή για τους φόβους και τα διλήμματα του νεαρού 

βοσκού, καθώς και ο ειρωνικός τόνος σε κάποια σημεία δείχνουν την πρόθεση του συγγραφέα ν’ αφήσει να 

διαφανεί ότι επρόκειτο για μια ερωτική επιθυμία που οι αναστολές του μεγαλωμένου κοντά σε καλογέρους, 

νεαρού βοσκού δεν τον αφήνουν, όχι μόνο να τη εκδηλώσει, αλλά ούτε καν να την ομολογήσει με ειλικρίνεια. 

 

Χαρακτηριστική είναι η πρώτη αντίδρασή του στο βέλασμα της κατσίκας του (πώς να τη φιμώσει για να μην 

προδώσει την παρουσία του). Λύση στην εσωτερική σύγκρουση, που συνεχίζεται αμείωτη, θα δώσει ένας 

εξωτερικός παράγοντας (το βέλασμα της κατσίκας).  
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 Δίλημμα : πόθος για την Μοσχούλα - κόρη  # στοργή για τη Μοσχούλα – κατσίκα. 

 Προσήμανση : “Να εκινδύνευεν έξαφνα!...” (σελ. 174). 

 “την πτωχήν αίγαν μου” (σελ. 175) : Προοικονομία της εξέλιξης του μύθου. 

 Τεχνικές : Μίμηση. Η αισθησιακή ατμόσφαιρα παραχωρεί τη θέση της στη δραματική ένταση και στην 

κλιμάκωση της δράσης: η εσωτερική δράση αντικαθίσταται από την εξωτερική 

- δραματικό απρόοπτο: βέλασμα (δημιουργεί ένταση και προωθεί την εξέλιξη του μύθου) 

- προσήμανση κινδύνου κοπέλας  : οι πονηρές σκέψεις του βοσκού 

- προοικονομία: πτωχήν – ταλαίπωρον 

 

“Δεν ηξεύρω αν η κόρη...το ίδιον όνειρό του” 

[Προσπάθεια για σωτηρία Μοσχούλας]. 

Η περιγραφή δίνεται απ’ την οπτική του ίδιου του ήρωα ώστε να δοθεί η απαιτούμενη ένταση. 

 Εμφάνιση ψαρόβαρκας στοιχείο πλοκής. 

 Στη σωτηρία της κόρης - Μοσχούλας κυριαρχούν ο ηρωισμός, το φιλότιμο και το πνεύμα αυτοθυσίας που 

υπερνικούν κάθε άλλη σκέψη. Η επιλογή αυτή τη φορά είναι αβίαστη κι αποφασιστική για τη ζωή του. 

 Η στιγμιαία επαφή με το “όνειρο” στη θάλασσα υπήρξε γι’ αυτόν η μοναδική γνήσια ερωτική εμπειρία της 

ζωής του. Ο χρόνος συρρικνώθηκε σ’ εκείνη τη μοναδική στιγμή του θαύματος. Είναι ευτυχισμένος γιατί 

αξιώθηκε να κρατήσει το δικό του 

όνειρο στα χέρια του έστω και για τόσο λίγο. Μυστικιστική ένωση, χαρακτηριστική του Παπαδιαμαντικού 

ερωτισμού. 

“ιδιοτελείς περιπτύξεις, λυκοφιλίας, κυνέρωτας” (σελ. 177)  έτσι γνώρισε τον έρωτα στην πόλη. Πλήρωσε 

τη γνώση με την απώλεια της αθωότητας και των αγνών συναισθημάτων. Εδώ, τον λόγο παίρνει ο αφηγητής 

προλύτης (μηδενική εστίαση). Αποτιμά το γεγονός μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ώριμος πλέον και με 

γνώση. 

Τεχνική : Μίμηση. 

 

“Η Μοσχούλα έζησε...εις τα όρη” (σελ. 178 ) 

 [Η ανάμνηση της Μοσχούλας.] 

 Αυτό που ξεκίνησε ως ανώδυνη υποκατάσταση προχωρεί εκ των πραγμάτων σε αντικατάσταση που γίνεται 

ολοένα και περισσότερο το αποτέλεσμα μιας επίπονης επιλογής  η κατσίκα ή το κορίτσι; Το αγνό πάθος του για 

την κοπέλα τον οδήγησε στη θυσία της κατσίκας του, της Μοσχούλας. Όμως δεν το μετανιώνει. Ξέρει πως 

έπρεπε να πληρώσει τίμημα γι’ αυτό που έζησε. 

 Επιστροφή στο παρόν της αφήγησης. Εδώ αφηγητής και ήρωας (προλύτης) ταυτίζονται.  

 «απλή θυγάτηρ της Εύας, όπως όλαι»: από την προηγούμενη ποιητική έκσταση περνάμε στην πεζή πραγματι-

κότητα, στην απομυθοποίηση, στην αδιαφορία, την περιφρόνηση, την αντιπάθεια, το μισογυνισμό, στην ισοπε-

δωτική, απόλυτη, αβασάνιστη κρίση του αφηγητή για τις γυναίκες. Φαίνεται ότι εκείνο που του πρόσφερε το 

όνειρο ήταν η ποιητική εικόνα της στιγμής κι όχι το πρόσωπο, που είναι πλέον αδιάφορο έξω από το συγκεκρι-

μένο χωροχρόνο. Η Μ. της ώριμης ηλικίας είναι σύμβολο του αποπνικτικού παρόντος και της φθοράς, οπότε 

τονίζεται η διαφορά παρελθόντος – παρόντος. Ο έρωτας εμφανίζεται εξιδανικευμένος μόνο μέσα στο πλαίσιο 

ομορφιάς της φύσης. Μιλάει με αδικαιολόγητη ψυχρότητα για το πρόσωπο της Μοσχούλας, στηριζόμενος μόνο 

σε υποθέσεις.  

Πού οφείλεται η απαξίωση του προσώπου της: (α) τονίζεται η διαφορά παρελθόντος – παρόντος. Στο παρελθόν 

τα πάντα ήταν ιδανικά ενώ στο παρόν φθαρμένα. Έτσι, η αναφορά στην ώριμη Μοσχούλα δείχνει εντονότερα τη 

θλιβερή αντίθεση. (Η Μοσχούλα ήταν αυτή που περιγράφηκε, δηλαδή όνειρο, γιατί ήταν τοποθετημένη σ΄ ένα 

ειδυλλιακό περιβάλλον˙ η ανθρώπινη ομορφιά συνάδει με την ομορφιά του τοπίου και αναδεικνύεται μόνο εντός 

αυτού. Ταυτόχρονα, η ώριμη ηλικία με τις πολλές ευθύνες γεμίζει τον άνθρωπο με άγχος, αρνητικά αισθήματα 

και του διαμορφώνει διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης ανθρώπων και καταστάσεων), (β) μετριάζεται η θλίψη 

από τη δική του ανώφελη ζωή (ούτε το όνειρο είχε καλύτερη τύχη). Λειτουργεί παραμυθητικά, δηλαδή, η σκέψη 

ότι η φθορά έχει εισχωρήσει παντού, κάνοντας πιο ανώδυνη την αντιμετώπιση της πραγματικότητας, (γ) 

εκφράζεται η αντίληψη του Παπαδιαμάντη ότι η χαρά είναι φευγαλέα, ότι στα ανθρώπινα νομοτελειακά την ακμή 

διαδέχεται η παρακμή, την ευτυχία η δυστυχία. 

 Το αντίτιμο της επιλογής του να δοκιμάσει “τ’ αγαθά” του πολιτισμού ήταν ότι ποτέ πια στη ζωή του δεν 

μπόρεσε να νιώσει το συγκλονιστικό συναίσθημα εκείνης της μοναδικής στιγμής. 
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 Η λύτρωση με την επιλογή της ζωής του μοναχού δεν έχει τόσο την έννοια της λύτρωσης απ’ την αμαρτία, 

αλλά της καταφυγής στη γαλήνη και την ηρεμία, μακριά απ’ τη συμβατική και γεμάτη δυστυχία ζωή της πόλης. 

 Ο Σισώης παρά το “αμάρτημά” του δεν έχασε την αγνότητά του. 

 «Ήρκουν τα ολίγα εκείνα κολλυβογράμματα… πολλά!»Κατά την επικρατούσα αντίληψη, η μόρφωση 

είναι μέσο καταξίωσης, βασικό εφόδιο ένταξης στην κοινωνία και όπλο αντιμετώπισης δυσκολιών. Η γνώμη 

όμως του αφηγητή για την κοσμική μόρφωση είναι αρνητική. Ήδη στον πρόλογο προκαταλαμβάνεται ο 

αναγνώστης ως προς αυτήν: «Δεκαοκτώ ετών, και δεν ήξευρα ακόμη άλφα. Χωρίς να το ηξεύρω ήμην ευτυχής». 

 “σκοινί” : η τύχη του ήρωα είναι παράλληλη μ’ αυτήν της κατσίκας του  το σκοινί την οδηγεί στο θάνατο, 

ενώ τον ίδιο τον κρατά δέσμιο, τον οδηγεί στο μαρασμό, στον ψυχικό θάνατο. Πολλαπλό σύμβολο: (α) αυτό που 

τον «πνίγει» όπως την κατσίκα, (β) αυτό που του στερεί την ελευθερία μετά την παγίδευσή του στον πειρασμό, 

όπως τον σκύλο της παραβολής, (γ) αυτό που χάραξε τα όρια του τωρινού κόσμου του, όπως το σχοινί με το 

οποίο οριοθετούν τα χωράφια. 

 “Ω! Ας ήμην ακόμη βοσκός στα όρη”  απραγματοποίητη ευχή, που εκφράζει νοσταλγία για ένα παρελθόν 

ευδαιμονίας. Χαμένος ο παράδεισος των ποιμενικών ειδυλλίων. Σχήμα κύκλου (η αφήγηση τελειώνει όπως 

άρχισε). 

Στοχαστικός χαρακτήρας επιλόγου 

Με νηφαλιότητα και ωριμότητα, κρίνει, στοχάζεται, διατυπώνει βιοθεωρία, κάνει αποτίμηση ζωής, αξιολογεί το 

παρελθόν υπό το πρίσμα του παρόντος. Εκφράζει απόψεις απαξιωτικές για τη γυναίκα, τη μόρφωση, την 

κοσμική, τη φυσική και μοναστική ζωή. 

 

 Το “ζωντανό όνειρο” του αφηγητή θα τον καταδιώκει στην ωριμότητά του. Ο ηθικός του κόσμος θα 

δοκιμασθεί απ’ τον κρυφό και ανικανοποίητο ερωτισμό του, τα πάθη του. Η ανάμνηση του ονείρου είναι βαθιά 

χαραγμένη μέσα του. Τον λυτρώνει η ανακούφιση και η ευδαιμονία εκείνης της επαφής στην μοναχική του ζωή 

και δίνει νόημα στην ύπαρξή του. Όμως, υπάρχουν στιγμές εσωτερικής ταραχής, βασανισμού που μαρτυρείται 

απ’ τα λόγια και τις αμφιβολίες του για το ότι δεν έγινε μοναχός. Ίσως ήταν ο μόνος τρόπος να λυτρωθεί απ’ την 

ανάμνηση ενός ανέφικτου έρωτα. 

 Κυκλικό κλείσιμο 

Ξεκινά με τη φράση «Ήμην πτωχόν βοσκόπουλον εις τα όρη» και κλείνει: «Ω! ας ήμην ακόμη βοσκός εις τα 

όρη!... ». Η ευτυχία, έτσι, τοποθετείται στο παρελθόν, το οποίο ο αφηγητής νοσταλγεί. Κυκλική λειτουργία έχει 

και η αναφορά στο Σισώη και στο σχοινί. 

Τεχνική : Μίμηση, αφήγηση. 

 

 

 

 

Σισώης – ήρωας :  Ο Σισώης είναι δυναμικός, τολμηρός, τίμιος, ειλικρινής. Παραβίασε τον όρκο αγνότητας 

του μοναχού υποκύπτοντας στον ερωτικό πειρασμό με μια αλλόθρησκη. Ανέλαβε όμως τις ευθύνες του 

(αποσχηματίστηκε και την παντρεύτηκε αφού την προσηλύτισε στην ορθοδοξία). Επέστρεψε στο μοναχισμό για 

να μετανοήσει και να ζήσει κοντά στη φύση και το Θεό. Ακολούθησε τον έρωτα και τη φύση.  

                               Ο βοσκός είναι γενναίος (σώζει τη Μοσχούλα). Δεν υπέκυψε όμως στον πειρασμό. 

“Ανιδιοτελή” χαρακτήρισε ο ίδιος την πράξη του. Δεν ακολουθεί τον έρωτα (ανεκπλήρωτος πόθος), ούτε 

παραμένει στη φύση. Επιλέγει τη γνώση και τελικά δεν βρίσκει την ευτυχία.  

Αναλογική η λειτουργία της ιστορίας του Σισώη. Ανάλογη της εξομολόγησης του Σισώη για το αμάρτημά του 

στο Θεό είναι η εξομολόγηση του αφηγητή – πρωταγωνιστή με το διήγημά του στον αναγνώστη και στον εαυτό 

του του δικού του αμαρτήματος.  

 

 Εισαγωγικά (“     ”)στην αρχή και στο τέλος του διηγήματος (“δια την αντιγραφήν”)  ο Παπαδιαμάντης 

φαινομενικά αποστασιοποιείται από τον αυτοβιογραφικό χαρακτήρα  του διηγήματος. Ο ήρωας μιλά σε α΄ ενικό. 

Ακριβώς, όμως, επειδή το κείμενο είναι ερωτικό και κινδύνευε να θεωρηθεί τολμηρό, τουλάχιστον στην κλειστή 

σκιαθίτικη κοινωνία, ο συγγραφέας δεν το υπογράφει ως έργο του, αλλά γράφει το παραπλανητικό “διά την 

αντιγραφήν”, αφήνοντας να εννοηθεί πως το αντέγραψε από κάποιον άλλον. Όμως ο εκκλησιαστικός χαρακτήρας 

της εκπαίδευσης, της πνευματικής και ηθικής συγκρότησης του συγγραφέα (πατέρας ιερέας, ο ίδιος διετέλεσε 

ψάλτης και ήταν γενικά θρησκευόμενος), η γνώση και η αγάπη του Παπαδιαμάντη για το φυσικό περιβάλλον, η 

γνώση των ποιμενικών και αγροτικών εργασιών, το γεγονός ότι ο συγγραφέας ασφυκτιούσε στο περιβάλλον της 
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Αθήνας και αναπολούσε τη φυσική ζωή του νησιού του είναι ενδεικτικά στοιχεία που έχουν οδηγήσει στη σκέψη 

για ταυτοπροσωπία συγγραφέα – αφηγητή.  

Αυτοβιογραφικός χαρακτήρας:  Το γεγονός ότι ο Παπαδιαμάντης στο διήγημα αυτό πριμοδότησε τη μνήμη 

κι όχι τη φαντασία, έδωσε τη λαβή να χαρακτηρισθεί αυτοβιογραφικό. Στο διήγημα υπάρχουν ορατά 

αυτοβιογραφικά στοιχεία. Ο αυτοβιογραφικός χαρακτήρας του κειμένου είναι κυρίως ορατός στην τοποθέτηση 

της δράσης στη Σκιάθο, στη θρησκευτικότητα του ήρωα, αλλά και σ’ αυτή τη χαρακτηριστική αντίθεση 

ανάμεσα στο ευτυχισμένο «τότε» και σ’ ένα μίζερο «τώρα», αυτό το «σχήμα» ζωής που ως βιοπορισμός 

βουλιάζει  μέσα στον αστικό τρόπο διαβίωσης και αναζητάει ρομαντικά ή ουτοπικά την επιστροφή σε ένα άλλο 

διαφορετικό βίο,  που απηχεί και περιέχει το σχήμα ζωής του ίδιου του Παπαδιαμάντη. Μόνο που ο συγγραφέας 

απέκρυψε έντεχνα και με διπλό τρόπο το πρόσωπό του: ως αφηγηματική φωνή «κρύφτηκε» πίσω από το 

πρόσωπο του δυστυχισμένου δικηγόρου, που λειτουργεί ως μια πρώτη persona·  ως δρων πρόσωπο απέκρυψε 

τον εαυτό του πίσω από το αμέριμνο και ευτυχισμένο βοσκόπουλο, που αποτελεί μια δεύτερη persona. 

 Έχει χαρακτηριστικά της ποιμενικής λογοτεχνίας, που πηγάζει απ’ την επιθυμία του ανθρώπου ν’ 

αποκαταστήσει τη σχέση του με τη φύση, ζώντας μακριά απ’ τον πολιτισμό κι απολαμβάνοντας την αυτάρκεια 

του “φυσικού” ανθρώπου  :  

- ειδυλλιακή ζωή των ποιμένων σ’ ένα εξιδανικευμένο φυσικό περιβάλλον, 

- το παρελθόν εξιδανικεύεται σ’ ένα απροσδιόριστο χωροχρόνο, με όλα τα τυπικά στοιχεία ενός 

παραδείσιου σκηνικού ομορφιάς και ευδαιμονίας, που θυμίζει την Εδέμ της Παλαιάς Διαθήκης 

-  η επιστροφή στο παρελθόν είναι ανέφικτη γι’ αυτό και ο  κόσμος αυτός υπάρχει μόνο στους ενδόμυχους 

πόθους και στα όνειρα, 

- νοσταλγική αναπόληση της ζωής του βοσκού,  

- τυπικό ειδυλλιακό τοπίο,  

- πρωταγωνιστής - ποιμένας,  

- διάχυτος ερωτισμός, 

- ύμνος στην ελευθερία, την απλότητα. 

Το περιεχόμενο όμως, παρά την ειδυλλιακή προοπτική, είναι ρεαλιστικό (αληθοφανής ιστορία). 

Παγανιστικά (ειδωλολατρικά) στοιχεία 

Σειρήν, νύμφη, σατυρίσκος, αρκαδικό τοπίο, το κλίμα και η σκηνοθεσία που απηχούν αρχαίο ειδύλλιο. 

 Αρχιτεκτονική ισορροπία και αυστηρή διάρθρωση :  

   - Εισαγωγή 

   - Κεντρικό επεισόδιο (χωριζόμενο σε επιμέρους τμήματα)  

- Επίλογος (δίνει τη λύση). 

 

Η δομή (τριαδική)  στηρίζεται στα εξής : - αρχική κατάσταση (ευτυχία βοσκού), 

                                                                - ανατροπή της (δίλημμα),  

                                                                     - η δοκιμασία της και η αποκατάσταση της ισορροπίας με μια νέα 

συνθήκη – κατάσταση. 

 Γλώσσα : Η γνωστή ιδιότυπη γλώσσα του Παπαδιαμάντη  λέξεις και τύποι της δημοτικής (π.χ. : ξάρμενα, 

έβοσκα, τα γίδια, φασκιές κ.τ.λ.), της λόγιας ή της αρχαίας (π.χ. : θυγάτηρ, οιονεί, υπέφωσκεν κτλ), με παρεμβολή 

λίγων διαλεκτικών λέξεων (π.χ. : ν’ αργολογήσει). 

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

εκφράσεων και τύπων. Ένα μωσαϊκό από λόγιες εκφράσεις, αρχαϊσμούς, τύπους από συναξάρια, ανακατεμένα 

όλα με βαρβαρισμούς και με λέξεις της χυδαϊζουσας και υφασμένα πάνω στο τυπικό της καθαρεύουσας.  

Ο Λίνος Πολίτης γράφει για τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Παπαδιαμάντης: «Στη 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: στους 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». 

Στοιχεία με ποιητική λειτουργία: ρυθμικότητα στη γλώσσα (ίδιον γνώρισμα της ποίησης), που 

επιτυγχάνεται με ηχοποιητικές λέξεις (μορμυρίζον, ψελλίζον), παρηχήσεις (χιλίους γλαφυρούς κολπίσκους και 
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αγκαλίτσες / της υγράς, αλμυράς και δροσώδους), επαναλήψεις (από βράχον εις βράχον, από κολπίσκον εις 

κολπίσκον), τριμερές ασύνδετο σχήμα (όνειρον, πλάνη, γοητεία). Παρομοιώσεις, πλούτος και ποικιλία επιθέτων 

(άπειρον οθόνην του γαληνιώντος πελάγους), διακειμενικά στοιχεία από τις λαϊκές παραδόσεις (ο τάπης του 

ήλιου), τη μυθολογία (το άντρο των νυμφών), αναφορά σε εξωπραγματικά πλάσματα (σειρήνα, νηρηίδα, νύμφες, 

μάνα του ήλιου), ονειρικό στοιχείο, αοριστία χρόνου, λεπτολογία και λυρισμός στις περιγραφές, ειδυλλιακή 

αναπαράσταση και εξιδανικευμένη εικόνα χωριού και Μοσχούλας, ρομαντισμός, συμβολισμός, σε συνδυασμό με 

τη μεταφυσική διάσταση, έξοχη εικονοποιία. 

 

Προθετικότητα της αφήγησης 
Οι γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα υπηρετούν τις προθέσεις της αφήγησης. Συγκεκριμένα: 

(α) η πληθώρα των επιθέτων, η εικονοπλασία, οι παρομοιώσεις τονίζουν τη σχέση ανθρώπου φύσης και 

προβάλλουν την ευτυχισμένη ζωή του παρελθόντος 

(β) η επίμονη χρήση των κτητικών υπογραμμίζει τη σχέση του ήρωα με τα πράγματα 

(γ) η επιμονή στις λεπτομέρειες αποδίδει ρεαλιστικά ανθρώπους και χαρακτήρες 

(δ) ο λυρισμός και ο ρομαντισμός τονίζουν τη νοσταλγία του αφηγητή και εκφράζουν τον πλούσιο εσωτερικό 

του κόσμο 

(ε) οι υπαινιγμοί και οι παρασιωπήσεις προκαλούν ένταση και αγωνία στις δραματικές κορυφώσεις 

(στ) οι συμβολισμοί διευκολύνουν τους συνειρμούς και τη μετάβαση από την πραγματικότητα στο όνειρο και 

το αντίστροφο 

(ζ) η δημοτική και οι ιδιωματισμοί υποδηλώνουν την ακριβή παρουσία του ανθρώπου και συμβάλλουν στην 

ηθοποιία 

(η) οι συχνοί παρατατικοί δείχνουν τη χρονική επαναληπτικότητα (θαμιστική αφήγηση) 

(θ) το χιούμορ και η ειρωνεία οφείλονται σε μια παιγνιώδη αλλά και στοχαστική διάθεση και αποφορτίζουν την 

ένταση 

(ι) ο μικροπερίοδος και κοφτός λόγος χρησιμοποιείται σε στιγμές εντατικότερης δράσης και συναισθηματικής 

κορύφωσης, συμβάλλοντας στη δραματική ένταση 

 

 Ύφος : γλαφυρό (λυρισμός, πολλά σχήματα λόγου, πλούσιο λεξιλόγιο), παραστατικό (πολλές και ποικίλες 

εικόνες), εξομολογητικό, προσωπικό (α΄ ενικό). Αμεσότητα, ακρίβεια, πιστότητα διαλόγων, φυσικότητα, 

αληθοφάνεια, ρεαλισμός, ποιητική πνοή (στις περιγραφές), χιούμορ, ειρωνεία, υπαινικτικότητα (στις 

παρασιωπήσεις), σύνθετα προτιμημένα για τη σπανιότητά τους. 

 Αφήγηση : αναδρομική, ομοδιηγητική, μίμηση. 

 

 Αφηγητής : Οπτική γωνία της ώριμης ηλικίας (παρόν) του αφηγητή που μας τη μεταφέρει μέσα σε 

εισαγωγικά αυτολεξεί ο συγγραφέας. Ο ώριμος αφηγητής αναφέρεται στο παρελθόν  με τα μάτια του νεαρού 

βοσκού, σχολιάζοντας σε κάποια σημεία απ’ την απόσταση του χρόνου. Ανώνυμος, δραματοποιημένος, 

συμμετέχει στα δρώμενα ως πρωταγωνιστής. Ο αφηγητής είναι  ομοδιηγητικός . Επειδή μάλιστα πρωταγωνιστεί, 

είναι το κεντρικό πρόσωπο στην ιστορία που αφηγείται – και όχι ένα δευτερεύον πρόσωπο, ένας περαστικός έχει 

προταθεί ο όρος αυτοδιηγητικός αφηγητής. 

 

 - Χρόνος ιστορίας : παρελθόν (καλύπτει ένα διάστημα μεγαλύτερο των 12 ετών, που αρχίζει από το δέκατο 

όγδοο έτος του ήρωα (187..)  Ο χρόνος της ιστορίας είναι ασαφής. Τοποθετείται στα 187… κάπου δηλαδή στο 

19ο  αιώνα και από αυτή την άποψη είναι σύγχρονος του συγγραφέα. Από εκεί και πέρα οι χρονικές 

 πληροφορίες είναι μηδαμινές ο χρόνος ορίζεται από τη φυσική του διάσταση (εποχές,  μέρα-νύχτα,   ήλιος   - 

 φεγγάρι)  και  τις  αγροτικές  δραστηριότητες  (σπορά  – θερισμός). 

- Χρόνος αφήγησης : παρόν (30 ετών ο αφηγητής). Ο χρόνος της αφήγησης είναι αναδρομικός, ο ενήλικος 

αφηγητής εκκινεί από το παρόν του για να επιστρέψει μερικά χρόνια πίσω, στο θέρος του 187… 

- Η χρονική απόσταση μεταξύ του ενήλικου αφηγητή και του ήρωα που βιώνει την ιστορία εξηγεί και τη 

διαφορά στην προοπτική. 

 

 Τεχνικές :  - πρωτοπρόσωπη αφήγηση, ομοδιήγηση 

- κίνηση σε δύο χρονικά επίπεδα (παρελθόν – παρόν) 

- το κεντρικό περιστατικό παρουσιάζεται αναδρομικά ως ανάμνηση 

- Σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ επικρατεί η προοπτική (η ματιά) του βοσκού, ο ώριμος αφηγητής 

παρεμβαίνει και σχολιάζει τις πράξεις και τα συναισθήματα του ήρωα. 
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-  Το «Όνειρο…» θεωρείται ένα από τα αυτοβιογραφικά διηγήματα του Παπαδιαμάντη και μάλιστα της 

εφηβικής ηλικίας. Σημαντικό ρόλο στο να επιλεγεί το Όνειρο στο Κύμα ανάμεσα σε αυτά που θεωρούνται 

αυτοβιογραφικά κείμενα του Παπαδιαμάντη έπαιξε η πρωτοπρόσωπη αφήγηση και μάλιστα η ισχυρά 

αυτοδιηγητική. Έχει άλλωστε γραφεί ότι το διήγημα τοποθετείται ανάμεσα στα πλαστά απομνημονεύματα και 

στις πλαστές εξομολογήσεις ή ότι δίνει την εντύπωση ότι αποτελεί σελίδες από  ένα προσωπικό ημερολόγιο. Ο 

ίδιος ο συγγραφέας προκειμένου να εκφράσει τα βιώματα και τις εμπειρίες του διαλέγει δύο διαδοχικά 

προσωπεία: αυτό του έφηβου ήρωα που ζει τα γεγονότα και του ενήλικου που τα θυμάται και τα σχολιάζει  

- Το  διήγημα  παρουσιάζεται  ως  ήδη  γραμμένο  κείμενο  (να  προσεχθεί  το  Δια  την αντιγραφήν του 

τέλους) και ανήκει  σε  αυτό  το  ευρύτερο είδος αφηγημάτων που η αφηγηματολογία ονομάζει πλασματικά 

απομνημονεύματα, ημερολόγια και επιστολικά μυθιστορήματα. Το Όνειρο στο κύμα μπορεί να καταταχθεί στις 

αναμνήσεις που μοιάζουν με πλασματικά απομνημονεύματα και περιορίζονται σε ορισμένες στιγμές της 

προσωπικής ιστορίας του αφηγητή. 

- Το περιστατικό στο οποίο εστιάζεται η αφήγηση είναι περισσότερο μία εσωτερική περιπέτεια, παρά ένα 

αντικειμενικό εξωτερικό γεγονός. Από αυτή την άποψη το διήγημα αποκτά ένα εξομολογητικό τόνο. 

- Ήδη από την αρχή του διηγήματος γίνεται σαφές ότι ο Παπαδιαμάντης επιλέγει δύο χρονικές στιγμές 

απομακρυσμένες μεταξύ τους: 

-  η πρώτη αναφέρεται στην εφηβική ηλικία του ήρωα 

-  η δεύτερη στην ωριμότητά του. 

-  Ο αφηγητής – πρωταγωνιστής κοιτάζει πίσω στο χρόνο και βλέπει τα γεγονότα της ζωής του αναδρομικά. 

Το εγώ του έχει δύο υποστάσεις: 

-  το εγώ της ιστορίας = ο εαυτός που βιώνει, ο ήρωας – νεαρός βοσκός 

-  το εγώ της αφήγησης = ο εαυτός που αφηγείται, ο ενήλικος –δικηγόρος 

- Αυτός που  έζησε  το  παρελθόν  και  αυτός  που  το  αφηγείται  είναι  και  δεν  είναι  το  ίδιο πρόσωπο. Έτσι 

η φωνή μπορεί να είναι μία, αλλά μπορεί να υπάρχει διαφορά προοπτικής ανάμεσα στα δύο εγώ . 

- Είναι ένας δραματοποιημένος αφηγητής, μίμηση. 

- Κυριαρχεί ο  εσωτερικός  μονόλογος,  οι  σκέψεις  του  ήρωα.  Σ’  αυτές  ο  ενήλικος αφηγητής υιοθετεί την 

προοπτική του έφηβου εαυτού του. 

- Υπάρχει και μία διαλογική σύντομη σκηνή, ο διάλογος του ήρωα με την κοπέλα. 

 

Στοιχεία δραματικότητας 
Συναισθηματικές εντάσεις και κορυφώσεις, επίμονη ψυχογράφηση πρωταγωνιστή, δραματικά τεχνάσματα 

(δραματικά απρόοπτα, επιβραδύνσεις, ομωνυμίες), που δημιουργούν ένταση και αγωνία, προοικονόμηση 

εξέλιξης, δραματική ειρωνεία μέσα από τη συμβολοποιημένη χρήση εικόνων και την αναντιστοιχία ανάμεσα στις 

προθέσεις – επιθυμίες του ήρωα και την έκβαση των πραγμάτων. 

Δύσκολα πάντως υποστηρίζεται η άποψη για τη θεατρικότητα του διηγήματος, αφού η εσωτερική δράση 

υπερέχει της εξωτερικής, ο μύθος λιτός, τα πρόσωπα λιγοστά, οι διάλογοι ελάχιστοι και σύντομοι. Υπάρχουν, 

όμως, κάποια θεατρικά στοιχεία: σκηνογραφία, χρόνος, ηθοποιία. 

 

 

 
 

1. Τζιόβα Δημήτρη, “Το παλίμψηστο της ελληνικής αφήγησης”, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα, 1993. 

2. Μουλλά Παναγιώτη, “Α. Παπαδιαμάντης – Αυτοβιογραφούμενος”, εκδ. Ερμής, Αθήνα, 1974 

3. Φαρίνου – Μαλαματάρη Γ., “Αφηγηματικές τεχνικές στον Παπαδιαμάντη”, εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1987. 

4. Άγρα Τέλλου. “Κριτικά”, τ.3, εκδ. Ερμής, 1984 

 

                                                   Eρωτήσεις Εισαγωγής 

 

1. Από πού καταγόταν και ποια ήταν η οικονομική του κατάσταση; (σελ. 339) 

2. Τι γνωρίζετε για το στοιχείο της θρησκευτικότητας στη ζωή του; (σελ. 339) 

3. Τι σπουδές έχει κάνει και τι επαγγέλματα άσκησε για βιοπορισμό; (σελ. 339) 

4. Τι απασχόλησε περισσότερο τον εσωτερικό του κόσμο και πώς επέδρασε στο έργο του; (σελ. 339) 

5. Ποια ήταν η σχέση του με την Αθήνα; (σελ. 339) 

6. Ποιες ήταν οι συνήθειές του και ποιους ανθρώπους επέλεγε για κοινωνικές συναναστροφές; (σελ. 339) 

7. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των διηγημάτων του; (σελ. 342) 
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8. Ποια είναι τα δύο βασικά θέματα που παρουσιάζονται συχνά στα διηγήματα του; Με ποια “σχολή” 

σχετίζονται; (σελ. 342) 

9. Ποια είναι η σχέση του με τη φύση; (σελ. 343) 

10.  Τι γνωρίζετε για τη γλώσσα και το ύφος του; (σελ. 344) 

11.  Τι παρατηρήσεις μπορείτε να κάνετε για την ατμόσφαιρα των έργων του; (σελ. 345) 

12.  Τι ρόλο διαδραματίζει το ερωτικό στοιχείο στα διηγήματά του; (σελ. 346) 

13.  Ποιες είναι οι πέντε πιθανές ερμηνείες για το “Όνειρο στο κύμα”; (σελ. 347) 

14.  Σε ποια κατηγορία διηγημάτων εντάσσεται το “Όνειρο στο κύμα”; (σελ. 159) 

15.  Ταυτίζεται ο αφηγητής με το συγγραφέα; (σελ. 159) 

16.  Τι είναι αυτό που προσδίδει στο κείμενο την αίσθηση της γενικευμένης εμπειρίας; (σελ.159) 

17.  Ποια στοιχεία προσδίδουν εσωτερική ένταση και συνοχή στο κείμενο; (σελ. 159) 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Ε 

 

1. Το Όνειρο στο κύμα ανήκει στα «αυτοβιογραφικά» διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, τα οποία 

συνδέονται με τα εφηβικά χρόνια του στη Σκιάθο. Αναφερθείτε σε συγκεκριμένες μνήμες και βιώματα του 

συγγραφέα που διακρίνετε σ' αυτό το διήγημα. 

2. Η χριστιανική πίστη, η φυσιολατρία και η ρεαλιστική απεικόνιση της ζωής των απλών και τα-πεινών 

ανθρώπων της ελληνικής υπαίθρου θεωρούνται βασικά γνωρίσματα του έργου του Παπαδιαμάντη. Μπορείτε να 

τα επισημάνετε στο συγκεκριμένο διήγημα; 

3. Το "Όνειρο στο κύμα θεωρείται από κάποιους μελετητές ηθογραφικό διήγημα
1
, πλησιάζει όμως και στην 

ψυχογραφία. Μπορείτε να εντοπίσετε ηθογραφικά και ψυχογραφικά στοιχεία στο κείμενο; 

4. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης υπήρξε «Θαυμάσιος ζωγράφος της ελληνικής φύσης ... προικισμένος με 

ιδιότυπη ποιητική και λυρική διάθεση». Ποια χωρία του διηγήματος «Όνειρο στο κύμα» πιστεύετε ότι επαληθεύουν 

την παραπάνω άποψη; 

5. Η σύνθεση των έργων του Παπαδιαμάντη είναι συνήθως απλή: έχουν περιορισμένη δράση, ανύπαρκτη 

πλοκή και ελάχιστα πρόσωπα. Ο συγγραφέας συνηθίζει να κινεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη με ένα απρόοπτο 

περιστατικό. Ισχύει η παραπάνω διαπίστωση στο συγκεκριμένο διήγημα και πώς; 

6. Η γλώσσα του Παπαδιαμάντη θεωρείται εντελώς προσωπική, ένα κράμα από λόγια, εκκλησιαστικά και λαϊκά 

στοιχεία
2
. Μπορείτε να δώσετε χαρακτηριστικά παραδείγματα από το συγκεκριμένο έργο; 

7. «Παράλληλα με το μεταφυσικό κακό, την πάλη με την αμαρτία και τους πειρασμούς, υπάρχει στην πεζογραφία 

του [Παπαδιαμάντη] και το κοινωνικό κακό, η κοινωνική αδικία….». Μπορείτε να επισημάνετε τα θέματα αυτά 

στο διήγημα Όνειρο στο κύμα; 

8. Ποιο πρότυπο ζωής προβάλλεται στο συγκεκριμένο διήγημα
3
; 

 
1  

Δεν υπάρχει ομοφωνία ανάμεσα στους μελετητές σχετικά με τον προσδιορισμό μιας συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου 

της ελληνικής πεζογραφίας ως «ηθογραφίας». Σύμφωνα με το Μάριο Βίττι «ο όρος ηθογραφία α΄ είναι μάλλον υστερογενής, 

εφόσον ο όρος που χρησιμοποιείτο επισημότερα στον καιρό της ήτο '“ελληνικόν  διήγημα”, και β', ο όρος είναι επικίνδυνα 

παραπλανητικός ιδίως όταν εφαρμόζεται στον Βιζυηνό, Παπαδιαμάντη και σ' άλλους ακόμη.». Σύμφωνα με την Ελένη Πολίτου-

Μαρμαρινού  διακρίνονται δύο κατηγορίες ηθογραφίας α)  η «ωραιοποιημένη, ειδυλλιακή αναπαράσταση, με έντονο 

λαογραφικό χαρακτήρα, των ηθών της ελληνικής υπαίθρου, και β)  η ρεαλιστική ή νατουραλιστική ηθογραφική πεζογραφίας 

οποία ασχολείται βέβαια με τις μικρές, κλειστές κοινωνίες της υπαίθρου, αλλά με τρόπο που να προβάλλονται και οι σκοτεινές 

πλευρές τους». Ο Λίνος Πολίτης χαρακτηρίζει ως ηθογραφικό διήγημα εκείνο «που περιγράφει την ελληνική ύπαιθρο, το 

ελληνικό χωριό και τους απλοϊκούς του κατοίκους» και θεωρεί ως «πραγματικό εισηγητή» του στη νεοελληνική λογοτεχνία το 

Γ. Βιζυηνό.  
2 

Η δημοτική γλώσσα και το λαϊκό ιδίωμα της Σκιάθου εμφανίζεται κυρίως στους διαλόγους, ενώ η καθαρεύουσα στην 

αφήγηση. « Υπάρχει μια γλώσσα προσεγμένη, επιμελημένη ως αμιγής καθαρεύουσα, που είναι κλήρα της παλαιότερης 

πεζογραφίας. Υπάρχει μια άλλη καθαρεύουσα για την αφήγηση, πιο χαλαρή, πιο προσιτή, με προσαρμογές κάθε λογής, που 

αποτελεί την πιο προσωπική γλώσσα του συγγραφέα και, τέλος, υπάρχει και η φωνογραφική αποτύπωση της σκιαθίτικης 

ντοπιολαλιάς»  
3 

Στο κείμενο προβάλλεται η νοσταλγία για τη φυσική ομορφιά, η αγνότητα, η ειρηνική ζωή και η τάση φυγής από τα δεινά 

της αστικής κοινωνίας. 
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Α' Διδακτική ενότητα 

(«ήμην ... πετμέζι») 

2.1.  

1. Πώς χαρακτηρίζεται το είδος της συγκεκριμένης αφήγησης με βάση την οπτική γωνία από την οποία 

παρουσιάζονται τα γεγονότα
4
; 

2. Στο διήγημα αυτό ο Παπαδιαμάντης χρησιμοποιεί την τεχνική της αναδρομικής αφήγησης
5. 

. Σε ποιο χώρο 

τοποθετούνται τα γεγονότα του παρόντος και σε ποιον του παρελθόντος; 

3. Πώς λειτουργεί στο κείμενο η εγκιβωτισμένη αφήγηση η οποία αναφέρεται στον πατέρα Σισώη
6
; 

  4. Πώς περιγράφεται η Μοσχούλα και με ποιους εκφραστικούς τρόπους προβάλλεται η ομορφιά της;  

5. Σε ποια σημεία του κειμένου διακρίνετε το χιούμορ και τη λεπτή ειρωνεία που χαρακτηρίζουν το συγγραφέα 

- αφηγητή; 

2.2.  

1. Ποιες πληροφορίες μας δίνει ο αφηγητής για τον εαυτό του; Τι υπογραμμίζει ιδιαίτερα περιγράφοντας κάθε 

φάση ηλικίας του (νεαρή και ώριμη)
7
; 

2. α) Πώς βλέπει ο αφηγητής την «παρούσα» κατάστασή του και ποια ψυχική διάθεση του δημιουργεί η 

κατάσταση αυτή;  Ποια είναι τα βαθύτερα αίτιά της; β) Γιατί ο αφηγητής παρομοιάζει τον εαυτό του με «σκύλο 

δεμένο»; 

3. Σε ποιο κοινωνικό πλαίσιο τοποθετούνται τα δεδομένα της αφήγησης και ποιος κοινωνικός προ-

βληματισμός
8
 διαφαίνεται στις δύο πρώτες ενότητες; Να αναφερθείτε σε συγκεκριμένα χωρία. 

4. Γιατί, κατά τη γνώμη σας, ο αφηγητής περιγράφει τόσο εκτενώς το κτήμα του κυρ - Μόσχου; 

5. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη σχέση του αφηγητή με τη φύση
9
 Σε ποια χωρία προβάλλεται εντονότερα η σχέση 

αυτή; 

6. Πώς ερμηνεύετε τις ομωνυμίες α) κοριτσιού - κατσίκας και β) κυρ Μόσχου –Μοσχούλας; 

7. Πώς βλέπει ο νεαρός βοσκός τη Μοσχούλα; Ανταποκρίνεται το κορίτσι στα συναισθήματά του; 

8. Πώς εξηγείτε την ιδιαίτερη συμπάθεια του βοσκού προς την κατσίκα; 

 

Β' Διδακτική Ενότητα («Μίαν εσπέραν ... το ταλαίπωρον ζώον») 

2.1.  

1. Το φυσικό στοιχείο εκπροσωπεί στο διήγημα του Παπαδιαμάντη την επιστροφή προς την αγνότητα και 

εκφράζει τη νοσταλγία του συγγραφέα για την πατρίδα του. Μπορείτε να επαληθεύσετε την άποψη αυτή με 

παραδείγματα από το κείμενο; 

2. Ποια στοιχεία «ειδυλλιακά» (βουκολικά, ποιμενικά) μπορείτε να επισημάνετε στην ενότητα αυτή; 

3. Με ποια εκφραστικά μέσα μεταδίδει ο συγγραφέας - αφηγητής τα συναισθήματα θαυμασμού και την 

έκσταση που νιώθει ο βοσκός στη θέα της «λουομένης» Μοσχούλας; 

4. Στο διήγημα αυτό το όνειρο συνυφαίνεται με την πραγματικότητα. Πώς γίνεται η μετάβαση από το όνειρο 

στην πραγματικότητα και αντίστροφα; 

5. Στις περιγραφές του Παπαδιαμάντη υπάρχουν επιδράσεις από το Ρομαντισμό. Ποια στοιχεία της 

«σκηνογραφίας» συμβάλλουν σ' αυτή την εντύπωση
10

; 

6. Η περιορισμένη δράση και οι σύντομοι διάλογοι των ηρώων του Παπαδιαμάντη συμπληρώνονται με 

εκτεταμένες ψυχολογικές αναλύσεις από τον αφηγητή. Σε ποια χωρία διακρίνετε αυτή την τεχνική του 

συγγραφέα και ποιο είναι το αισθητικό της αποτέλεσμα; 
 
4 

Έχουμε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, δηλαδή ο αφηγητής αφηγείται «τη δική του ιστορία» σε α' πρόσωπο ενικού 

(«ομοδιηγητική» αφήγηση).  
5
 Η αφήγηση τοποθετείται στο «παρόν», ενώ η ιστορία αναφέρεται σε γεγονότα του παρελθόντος. Ο ώριμος δικηγόρος 

αφηγείται ένα  περιστατικό της εφηβείας του.  
6 

 Εγκιβωτισμένη αφήγηση: η αφήγηση που παρεμβάλλεται μέσα στην αφήγηση. Η ιστορία του Σισώη έχει αναλογίες με 

την ιστορία του ήρωα. Παρουσιάζεται η διατάραξη μιας αρχικής κατάστασης από ένα «πειρασμό» και η δημιουργία μιας νέας 

κατάστασης.  
7
. Στη νεαρή ηλικία υπογραμμίζει με αυταρέσκεια την εξαίρετη φυσική (σωματική) του  κατάσταση που συνδυαζόταν με 

την ψυχική του ευδαιμονία, σ' αντίθεση με την ώριμη ηλικία, η οποία διακρινόταν από «ανελευθερία». 
8 

«Κάτω απ' το ηθογραφικό του πλαίσιο, κρύβει ένα βαθύ ψυχογράφο, έναν ηθολόγο κι έναν άριστο κοινωνικό παρατηρητή». 

Στο κείμενο τονίζονται οι κοινωνικές διακρίσεις πλούσιων και φτωχών, ιδιαίτερα με την παρουσίαση του περιτοιχισμένου 

κτήματος και του πύργου του  κυρ - Μόσχου,    
9 

Σύμφωνα με τον Οδυσσέα Ελύτη  ο τρόπος που  παρατηρεί ο Παπαδιαμάντης τη φύση συνιστά ένα είδος θρησκείας. Ο 

συγγραφέας μεταφέρει στη γλώσσα των αισθημάτων όλα τα στοιχεία της φύσης, ανασύροντας ένα δικό του, προσωπικό ήθος.  
10
 Π.χ. η νύχτα, η σελήνη, ο φλοίσβος του κύματος, η ουρά της λαμπρός αλουργίδος, ο βράχος κ.ά. 
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2.2 

1. α) Ποια διλήμματα αντιμετωπίζει το βοσκόπουλο στην προσπάθειά του να διαφύγει την προσοχή της 

Μοσχούλας; Γιατί ήρθε στο νου του ο πατήρ Σισώης;  β) Τι τελικά δίνει τη λύση στην αναποφασιστικότητά 

του; 

2. Πιστεύετε πως το βοσκόπουλο σκέφτεται και δρα λογικά στη συγκεκριμένη περίσταση; Τι εννοεί με τη 

φράση «ήμην εν συνειδήσει αθώος»;
  

3. Πώς αντιλαμβάνεται ο συγγραφέας την ιδανική ομορφιά; 

4. Πώς συνδέεται η ενότητα αυτή με τον τίτλο του διηγήματος Όνειρο στο κύμα; 

5. Ποια είναι η συναισθηματική κατάσταση του αφηγητή και πώς εναλλάσσονται τα συναισθήματά του στην 

ενότητα; Να απαντήσετε σχολιάζοντας ιδιαίτερα τη φράση «Είχα μείνει χάσκων, εν εκστάσει, και δεν 

εσκεπτόμην πλέον τα επίγεια». 

6. Πώς συνδέεται η «παγίδευση» του ήρωα με την παγίδευση της αίγας; 

 

Γ' Διδακτική Ενότητα («Δεν ηξεύρω ... τα όρη») 

2.1  

1. Ποιο «δραματικό απρόοπτο» συμβαίνει στην ενότητα αυτή; Πώς επιδρά στην εξέλιξη της ιστορίας; 

2. Σε ποιο σημείο της αφήγησης παρατηρείται επιβράδυνση και ποια η λειτουργία της στο κείμενο; 

3. Ποια στοιχεία της αφήγησης δίνουν ερωτικό χαρακτήρα στο διήγημα; 

4. Το διήγημα κλείνει με την ίδια φράση με την οποία αρχίζει. Ποια είναι η σημασία του κυκλικού αυτού 

σχήματος για το διήγημα; 

5. Ταυτίζεται ο αφηγητής με το συγγραφέα στο διήγημα αυτό; Στην απάντησή σας να σχολιάσετε τη φράση στο 

τέλος του διηγήματος (Δια την αντιγραφήν). 

2.2.  

1. Πώς δικαιολογείται ο φόβος της Μοσχούλας στη θέα του βοσκού και της βάρκας; 

2. Πώς χαρακτηρίζετε το βοσκόπουλο από την αντίδραση του στον ενδεχόμενο πνιγμό της Μοσχούλας; Πώς 

ερμηνεύετε τον «πολλαπλασιασμό» των δυνάμεών του; 

3. Ποιο είναι το «όνειρο στο κύμα» και ποια σημασία είχε για την υπόλοιπη ζωή του βοσκού; 

4. Ποια γνώμη εκφράζει ο συγγραφέας - αφηγητής εμμέσως για τις γυναίκες με τη φράση «είναι απλή θυγάτηρ 

της Εύας, όπως όλαι»; 

5. Γιατί ο αφηγητής «μετρίως ελυπήθη» για το θάνατο της κατσίκας του; 

6. Ποιος είναι ο ρόλος της αίγας Μοσχούλας στο διήγημα; Τι συμβολίζει το «σχοίνιασμα» της; 

7. Πώς συσχετίζεται, κατά τη γνώμη σας, «η ονειρώδης εκείνη ανάμνησις της λουσμένης κόρης» με την 

απόφαση του βοσκού να μη γίνει κληρικός; 

8. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα της τελικής ευχής του συγγραφέα «Ω! ας ήμην ακόμη βοσκός εις τα όρη!...» 

και πώς συνδέεται η ευχή αυτή με τη φράση «Δια την σωτηρίαν της ψυχής μου ήρκουν τα ολίγα εκείνα 

κολυβογράμματα» 
11

; 

Βρίσκετε κάποια νοηματική σχέση ανάμεσα στην ψυχική διάθεση του ήρωα του διηγήματος Όνειρο στο κύμα 

και στη φράση - κατακλείδα του διηγήματος Έρως-ήρως: «Κατέστειλε το πάθος, επραΰνθη, κατενύγη, έκλαυσε κι 

εφάνη ήρως εις τον έρωτά του - έρωτα χριστιανικόν, αγνόν, ανοχής και φιλανθρωπίας»; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας.  

3.  

1. Να περιγράψετε τον ήρωα του διηγήματος: το χαρακτήρα, τις στάσεις και τις αντιδράσεις του, τις ηθικές 

και θρησκευτικές αρχές του. 

2. Πώς εμφανίζεται το θέμα του έρωτα στο συγκεκριμένο διήγημα
12

 ; 

3. α) Είναι, κατά τη γνώμη σας, πρωτότυπη η ιστορία που διαβάσατε; 

β) Ποια στοιχεία του παραμυθιού διακρίνατε στην ιστορία αυτή και ποια της καθημερινής πραγματικότητας; 

4. Κατάφερε ο συγγραφέας να κρατήσει το ενδιαφέρον σας και πώς; 

5. Πού έγκειται η ιδιομορφία της γλώσσας του Παπαδιαμάντη;  

6. Στο κείμενο αυτό προβάλλεται το πάθος του συγγραφέα για τη θάλασσα. Τι συμβολίζει, κατά τη γνώμη σας, 

η θάλασσα στο διήγημα αυτό
13

; 
11 

Διακρίνεται η αντινομία: φύση (απλότητα, αναλφαβητισμός) - ευτυχία και πολιτισμός (γράμματα, έλλειψη «φυσικής» ελευθερίας) - 

δυστυχία.  
12

 Έχει τη μορφή απραγματοποίητου ονείρου στο «κύμα», ενός έρωτα ανολοκλήρωτου και πόθου ανικανοποίητου που 

επιδρά καθοριστικά στην ψυχή του ανθρώπου. Αποτελεί μια εξιδανικευμένη νοσταλγική ανάμνηση. 
13 

Σύμφωνα με μια ερμηνεία, η θάλασσα συμβολίζει στο διήγημα αυτό τη μυστική ένωση του ήρωα με την αγαπημένη του 

και τη φευγαλέα εκπλήρωση της επιθυμίας του. Βλ. σχετικά Τζιόβας Δ., ό.π., σσ. 236-237.  


