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1. Ο Παπαδηακάληεο είλαη ιάηξεο ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, αγαπά κε πάζνο ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ θαη απνδέρεηαη ηελ αίζζεζε ηεο αξκνλίαο ηνπ θαη ηνλ απφιπην ζπληαηξηαζκφ 
αλζξψπνπ θαη θχζεο. Γηα ην δηεγεκαηνγξάθν, ν άλζξσπνο δεη κηα εηδπιιηαθή γαιήλε κέζα 
ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, πνπ ινγίδεηαη σο ν επίγεηνο παξάδεηζνο ηνπ, ελψ ε απνκάθξπλζε 
ηνπ απφ απηή ηζνδπλακεί κε έθπησζε απφ ηε καθάξηα αηαξαμία ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ.  

Η ζρέζε απηή αλζξψπνπ-θχζεο γίλεηαη έθδειε ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ απνζπάζκαηνο 
απηνχ. Αξρηθά είλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη παξνκνηψζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο θχζεο κε 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ, πνπ δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη ν άλζξσπνο είλαη κέξνο ηεο 
θχζεο. Έηζη, βιέπνπκε ηνλ αθεγεηή λα παξνκνηάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε θχκα («σο λα ήκελ ελ 
κε ην θχκα»), ηηο θαηζίθεο ηνπ κε κηθξά παηδηά («δπζάγσγα θαη άπηζηα φζνλ θαη ηα κηθξά 
παηδία»), ην λεξφ κε βξέθνο («φκνηνλ κε ην βξέθνο»). 

Επίζεο, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε ηνπ βνζθνχ κε ην θνπάδη ηνπ, θαζψο ην 
κεηαθέξεη ζην γηαιφ γηα λα ηξαθεί («θαζώο εἶρα θαηεβάζεη, ιέγσ, ηά γίδηα κνπ δηά λ' 
ἁξκπξίζνπλ» εἰο ηήλ ζάιαζζαλ»), θξνληίδεη γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ («Ἑπηά ἤ ὀθηώ … 
ζπκπηώκαηα ἀλεζπρίαο») θαη επηθνηλσλεί κ’ απηφ  επηβάιινληαο ηελ ηάμε κε ην ζηγαλφ ζθχξηγκα 

θαη επηηπγράλνληαο ηελ ππαθνή ηνπ(«Τά ἐζθύξημα ζηγά … ἐθάζηζαλ ἥζπρα»). 
Τέινο, ε ηδηαίηεξε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαίλεηαη κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

θπζηθνχ ηνπίνπ κε έληνλε ηάζε εμηδαλίθεπζεο. Έηζη κε έθδειν ζαπκαζκφ ν αθεγεηήο καο 
πεξηγξάθεη ην γηαιφ κε ηα βξάρηα θαη ηνπο θνιπίζθνπο («ὅπνπ ἐζρεκάηηδε … πνύ ηό 
ἔςαπζε»), ηελ ψξα ηνπ δεηιηλνχ («Τήλ ὥξαλ ἐθείλελ … λά δεηπλήζῃ.»), ην ζαιάζζην άληξν 
θαη ην κνλνπάηη («Δεμηά ἀπό ηόλ κέγαλ θπξηόλ βξάρνλ κνπ … ὅινλ ηόλ αἰγηαιόλ»). 

Όια απηά ηα ζηνηρεία ζπληζηνχλ θιίκα βνπθνιηθήο πνίεζεο θαη θαζηζηνχλ ην δηήγεκα 
δείγκα πνηκεληθήο ινγνηερλίαο, ε νπνία θαηαπηάλεηαη κε ηελ εηδπιιηαθή δσή ησλ πνηκέλσλ ζε 
έλα θπζηθφ ηνπίν θαζ’ φια εμηδαληθεπκέλν θαη εθθξάδεη ηε λνζηαιγία επηζηξνθήο ηνπ 
αλζξψπνπ ζην ρακέλν παξάδεηζν ηνπ ζε κηα επνρή πνπ ν ίδηνο δνχζε ζε αξκνλία κε ηε θχζε 
θαη ρσξίο λα έρεη ππνζηεί ηε θζνξά ηνπ ζπγρξφλνπ πνιηηηζκνχ.  

2. Ο αθεγεηήο είλαη δξακαηνπνηεκέλνο θαζψο ζπκκεηέρεη ζηα δξψκελα σο
πξσηαγσληζηήο («νκνδηεγεηηθή» αθήγεζε) θαη αθεγείηαη ζε α’ πξφζσπν ηελ πξνζσπηθή ηνπ 
ηζηνξία κε εζσηεξηθή εζηίαζε δίλνληαο εμνκνινγεηηθφ θαη πξνζσπηθφ ηφλν. Με θξηηήξην ην 
αθεγεκαηηθφ επίπεδν θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ αθεγεηή έρνπκε εμσδηεγεηηθή-νκνδηεγεηηθή 
αθήγεζε (εμσδηεγεηηθφο-νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο). Τελ ηζηνξία αθεγείηαη ν ψξηκνο 
δηθεγφξνο (αθεγεηήο) πνπ, ρσξίδεηαη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ σο ήξσα απφ κηα ζεκαληηθή 
ρξνληθή δηαθνξά. Έηζη ν αθεγεηήο μέξεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ηζηνξίαο πνπ πεξηγξάθεη.  

Σηελ πξψηε παξάγξαθν, φπνπ πεξηγξάθεηαη ν γηαιφο, είλαη έληνλα ηα εθθξαζηηθά κέζα. 
Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, ηελ πξνζσπνπνίεζε ηνπ λεξνχ («εηζερψξεη κνξκπξίδνλ, ρνξεχνλ κε 
άηαθηνπο θινίζβνπο θαη αθξνχο»), ηε ρξήζε ζχλζεηεο εηθφλαο (νπηηθή, αθνπζηηθή θαη 
θηλεηηθή), ηελ παξνκνίσζε ηνπ λεξνχ κε βξέθνο («φκνηνλ κε ην βξέθνο»), ηελ αληίζεζε 
(«αιινχ εθπξηψλνλην νη βξάρνη εηο πξνβιήηαο θαη αιινχ εθνηιαίλνλην εηο ζπήιαηα») θαη ηελ 
ππεξβνιή («ρίιηνπο θνιπίζθνπο»). 

3. Ιδηαίηεξν ιεηηνπξγηθφ ξφιν έρεη ζηελ ελφηεηα ε πεξηγξαθή. Ο αθεγεηήο πεξηγξάθεη κε
ιπξηζκφ θαη πνηεηηθφηεηα ην εηδπιιηαθφ ζαιαζζηλφ ηνπίν, ηε δχζε ηνπ ειίνπ θαη ηελ 
εκθάληζε ζηνλ νπξαλφ ηνπ θεγγαξηνχ θαη ην ζαιάζζην άληξν ησλ λπκθψλ, πνπ νδεγεί ζην 
κνλνπάηη θάησ απφ ηελ ππξγνεηδή θαηνηθία ηνπ θπξ Μφζρνπ. Με ηελ εθηεηακέλε απηή 
πεξηγξαθή αξρηθά ζπληειείηαη κηα επηβξάδπλζε πνπ δηαηεξεί ακείσην ην ελδηαθέξνλ θαη 



 

 

θνξπθψλεη ηελ αγσλία ηνπ αλαγλψζηε γηα ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. Επίζεο, ηνλίδεηαη ε 
επηπρία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία ηνπ λεαξνχ βνζθνχ κε ην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ. Τέινο, δεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα λα δψζεη ν αθεγεηήο ηε 
ζπγθινληζηηθή ζηηγκή ηεο ζπλάληεζεο ηνπ βνζθνχ κε ηε Μνζρνχια, θαζψο ζηήλεη κε 
ζρνιαζηηθφηεηα έλα παξαδείζην ζθεληθφ, πνπ απνηέιεζε ην ηδαληθφ αηζζεηηθφ πεξηβάιινλ, 
κέζα ζην νπνίν ν ήξσαο ηνπ έλησζε ηελ απφιπηε επηπρία ηεο ηαχηηζεο κε ηε θχζε θαη ζ' 
απηφ ην αηζζεζηαθφ θιίκα εληάζζεη απξφζκελα θαη αηθληδηαζηηθά ηελ νκνξθηά ηεο θνπέιαο.  

 
4. Σην ρσξίν απηφ ν αθεγεηήο καο γλσζηνπνηεί φηη ζην ζεκείν απφ ην νπνίν αθνχζηεθε 

ην πιαηάγηζκα ζπλήζηδε λα θνιπκπάεη ε Μνζρνχια. Αληηιακβαλφκαζηε, ινηπφλ, φηη ν λεαξφο 
βνζθφο παξαθνινπζνχζε ζπρλά ην θνξίηζη θαη γλψξηδε ηηο ζπλήζεηέο ηνπ. Μάιηζηα καο 
δηαβεβαηψλεη φηη δε ζα ξηςνθηλδχλεπε λα βξεζεί θνληά ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ θπξ Μφζρνπ, αλ 
γλψξηδε φηη ην θνξίηζη ζα θαηέβαηλε αξγά γηα λα θάλεη κπάλην. Με ηελ παξαδνρή απηή 
πξνζπαζεί λα απελνρνπνηεζεί απφ ηελ θαηεγνξία φηη παξαθνινπζνχζε ηε Μνζρνχια. Νηψζεη, 
φκσο, έληνλα ην ζπλαίζζεκα ηεο ελνρήο, θαζψο ραξαθηεξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ «ζαηπξίζθν ηνπ 
βνπλνχ», δείρλνληαο κηα ζπκπιεγκαηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην θνξίηζη, αθνχ 
αλαγλσξίδεη ηελ θαησηεξφηεηά ηνπ, θαη εθδειψλνληαο, παξάιιεια, ηηο ελδφκπρεο επηζπκίεο 
ηνπ θαη ηελ αδπλακία ηνπ λα απνκαθξπλζεί απφ ην αληηθείκελν ηνπ πφζνπ ηνπ. 

 
5. Τα δχν απηά απνζπάζκαηα παξνπζηάδνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο φζνλ αθνξά ην 

πεξηερφκελν. Καη ζηα δχν θείκελα πεξηγξάθεηαη έλα θαινθαηξηλφ ζαιαζζηλφ ηνπίν. Δίλεηαη ε 
εηθφλα ηεο ζάιαζζαο, ε νπνία ζρεκαηίδεη ειαθξφ θπκαηάθη («θαί ἀλάκεζα εἰο ηνύο ηόζνπο 
ἑιηγκνύο … πνύ ηό ἔςαπζε» / «Ἡ ζάιαζζα παίξλεη … ἀλάιαθξε πλνή»). Έπεηηα 
παξνπζηάδεηαη ε φςε ηεο αθξνγηαιηάο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ  βξάρνπο ζηνπο νπνίνπο, 
ζην κελ «φλεηξν ζην θχκα», εηζρσξεί ην λεξφ («εἰο ηόλ αἰγηαιόλ … εἰο ζπήιαηα»), ελψ ζην 
«Λεκνλφδαζνο» έρνπλ θπηξψζεη πεχθα («Τά πεῦθα, μέρσξα θπηξσκέλα … λά ηή θηιήζεη»). 
Μάιηζηα θαη ζηα δχν γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν βξάρν· ζην «φλεηξν ζην 
θχκα» πξφθεηηαη γηα ην βξάρν απφ ηνλ νπνίν ζηε ζπλέρεηα  ν αθεγεηήο ζα παξαθνινπζήζεη 
ηε ινπφκελε Μνζρνχια («Ἀλέβαζα ηό θνπάδη κνπ … ἐθείλελ ηήλ ζηηγκήλ»), ελψ ζην 
«Λεκνλφδαζνο» γηα έλα βξαράθη κέζα ζην πέιαγνο («Πέξα, καθξηά … ηό ἐμαυιώλεη»). 
Επίζεο, πεξηγξάθεηαη θαη ην δξνκάθη πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην αθξνγηάιη («Ἀπό ηό ἄληξνλ 
ἐθεῖλν … ὅινλ ηόλ αἰγηαιόλ» / «Ὁ δξόκνο ἀζπξίδεη ρακειά, πιάτ ζη' ἀθξνγηάιη»). Τέινο, 
έθδεια είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα επθνξίαο πνπ βηψλνπλ νη δχν αθεγεηέο ζηε ζέαζε απηνχ ηνπ 
καγεπηηθνχ ηνπίνπ («'ῌζζαλόκελ γιύθαλ … ἁικπξᾶο θαί δξνζώδνπο» / «Νηώζσ κέζα κνπ 
ηήλ πξσηλή γαιήλε, ρακνγειῶ ζ' ὅινπο ηνύο ἐπηβάηεο», «Χάλσ ηό αἴζζεκα ηνῦ ρξόλνπ … 
ὅζν πᾶλε θαί ζηελεύνπλ»). 


