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Α1. Το « ειδυλλιακό» (βουκολικό, ποιμενικό) στοιχείο είναι έκδηλο σ’ 
αυτό το απόσπασμα. Πρόκειται για την εξιδανίκευση του φυσικού 
περιβάλλοντος, όπου ο άνθρωπος ζει χωρίς κοινωνικούς 
περιορισμούς, ελεύθερος και ευτυχισμένος. Το λογοτεχνικό ρεύμα 
που επικεντρώνεται στο αρκαδικό τοπίο ευτυχίας ονομάζεται 
αρκαδισμός και έχει ως βάση του την αρχαία βουκολική ποίηση, η 
οποία αντλεί τα θέματά της από τους έρωτες των βοσκών. 
-   Η φυσιολατρία είναι ολοφάνερη, καθώς ο συγγραφέας εντάσσει 

την περιγραφή της λουόμενης κόρης μέσα σ’ ένα εξιδανικευμένο 
φυσικό περιβάλλον: «όλα συγχεόμενα, μελιχρά και ονειρώδη εις το 
φέγγος της σελήνης…μεταξύ σκιάς και φωτός, βαπτιζόμενα εις το 
κύμα … δεχομένους όλας της αύρας τας ριπάς και της θαλάσσης 
το θείον άρωμα». 

-   Οι αναφορές στις συνήθειες του βοσκού: «… να ριφθώ εις την 
θάλασσα … να κολυμβήσω εις τα βαθέα, άπατα νερά …». 

-   Ο ερωτισμός είναι διάχυτος, όταν περιγράφει την κόρη 
αναφερόμενος και σε θαλάσσιες θεότητες: «Ήτον πνοή, ίνδαλμα 
αφάνταστον, όνειρον επιπλέον εις το κύμα … ήτο νηρηίς, νύμφη, 
σειρήν … η ναύς των ονείρων». 

Β1. Ο Παπαδιαμάντης καταφέρνει να συγκεράσει αντικρουόμενα 
στοιχεία. 

Ο πόθος του για τη θέαση της λουόμενης κόρης παλεύει και 
συμβιβάζεται με την αγνότητα, καθώς η βαθύτερη σκέψη του πριν 
από οποιαδήποτε επιλογή του είναι η υπενθύμιση των λόγων των 
πνευματικών του για το γυναικείο πειρασμό. («Κ’ ενθυμήθην τότε τον 
Σισώην … να φεύγω, πάντοτε, τον γυναικείον πειρασμόν …»). 
Άλλωστε, η ερωτική επιθυμία εξιδανικεύεται κι όλα εντάσσονται σ’ 
ένα επίπεδο αγνότητας, όπως ορίζει το ποιμενικό ειδύλλιο. («Έβλεπα 
… όλα συγχεόμενα, μελιχρά και ονειρώδη εις το φέγγος της σελήνης
… της θαλάσσης το θείον άρωμα»). Ενώ προσπαθεί να



δικαιολογηθεί («Άλλως ήμην εν συνειδήσει αθώος»), είναι ειλικρινής 
στην αυτοκριτική του (« ούτε μου ήλθε τότε η ιδέα … η νέα δε θα μ’ 
έβλεπε …», «… πονηροί και συνάμα παιδικοί ανόητοι λογισμοί») και 
εκφράζει το δίλημμα («… να φύγω, να φύγω τον πειρασμόν»). 

Ο έρωτας συμβιβάζεται με την έκσταση στην ερωτική περιγραφή 
της λουόμενης κόρης («Έβλεπα … Διέβλεπα … εμάντευα … Είχα 
μείνει χάσκων, εν εκστάσει, και δεν εσκεπτόμην πλέον τα επίγεια»). 
Ο ίδιος απολαμβάνει και απογειώνεται από την πραγματικότητα. 

Η γήινη ομορφιά εμπλέκεται με την αγιωσύνη, αφού χρησιμοποιεί 
λέξεις θρησκευτικού περιεχομένου για να περιγράψει την κόρη, αλλά 
και τη φύση, την οποία θεοποιεί. Είναι αξιοσημείωτη η αναφορά στις 
θαλάσσιες θεότητες. («όλα συγχεόμενα, μελιχρά και ονειρώδη εις το 
φέγγος της σελήνης … μεταξύ σκιάς και φωτός, βαπτιζόμενα εις το 
κύμα … δεχομένους όλας της αύρας τας ριπάς και της θαλάσσης το 
θείον άρωμα … Ήτον πνοή, ίνδαλμα … όνειρον επιπλέον εις το κύμα 
… ήτο νηρηίς, νύμφη … η ναυς των ονείρων»).

Β2. α)  Το δραματικό απρόοπτο ως αφηγηματική τεχνική είναι εδώ το 
βέλασμα της κατσίκας. «Αίφνης εις τας ανάγκας … να βελάζη!». 
Αυτό ανατρέπει τη μαγεία της ατμόσφαιρας και ως απρόβλεπτος 
εξωτερικός παράγοντας οδηγεί στη λύση του διλήμματος. Ο 
βοσκός μεταβαίνει από το όνειρο στην πραγματικότητα. 

  β) Παρομοιώσεις: ως γάλα ωμοπλάτας, ως πλεέι ναυς μαγική. 
 Μεταφορές: τους βραχίονας τους τορνευτούς, η ναυς των ονείρων. 
Εξιδανικεύει την κόρη περιγράφοντάς την με άφατο λυρισμό και 
την παρουσιάζει με ιδεατή ομορφιά δίνοντάς της μαγικές 
διαστάσεις. 

Γ1. Ο βοσκός έχει παραδοθεί στον πειρασμό να απολαύσει τη λουόμενη 
κόρη οπτικά. Δεν αρκείται στην περιγραφή των όσων βλέπει, αλλά 
και όσων διαισθάνεται, συμπεραίνει ή φαντάζεται. Μαντεύει μέρη του 
σώματος που βρίσκονται μέσα στο νερό και τα παρουσιάζει 
εξιδανικευμένα. Όλα εντάσσονται σ’ ένα φυσικό περιβάλλον κάλλους 
και άφατης γοητείας. Άλλωστε, ο Παπαδιαμάντης περιγράφει μετ’ 
έρωτος την φύσιν δίνοντάς της μαγικές διαστάσεις. Η μορφή της 
κόρης είναι ονειρική, ιδεατή, η ομορφιά της θεϊκή, παρομοιάζεται με 
θαλάσσια θεότητα, προβάλλεται ως πλάσμα αγνό και 
εξωπραγματικό. Ο θαυμασμός του για την κοπέλα καταλήγει σε 



έκσταση και μαγεία. Για την απόδοση της λυρικότατης ερωτικής 
περιγραφής, πάντα σ’ ένα πλαίσιο αγνότητας και ηθικής, 
χρησιμοποιεί πληθώρα εκφραστικών μέσων. 

Δ1. Και στα δύο κείμενα είναι έκδηλο το ειδυλλιακό ποιμενικό στοιχείο, οι 
ασχολίες των ανθρώπων της υπαίθρου στο πλαίσιο της ηθογραφίας 
και των ψυχογραφικών προεκτάσεων. 
Ομοιότητες: 
-  Ο προέχων ρόλος της φύσης που εξιδανικεύεται και εντείνει τον 

ερωτισμό. («τας ριπάς και της θαλάσσης το θείον άρωμα», 
Παπαδιαμάντης / «Τα βουνά έχουν τριανταφυλλένιο χρώμα και τα 
κλαριά σαν ερωτικό σάλεμα στο αεράκι», Παπαντωνίου). 

-   Το ηθικό δίλημμα και η προσπάθεια αποφυγής του πειρασμού των 
ηρώων που έχουν θρησκευτική συνείδηση. («να φύγω, να φύγω 
τον πειρασμόν …», Παπαδιαμάντης / «Κ’ έκαμε το σταυρό της, για 
να διώξη το κακό απ’ το νου.», Παπαντωνίου). 

-  Μ’ ένα μηχανισμό υποκατάστασης συναισθημάτων το ζώο 
υποκαθιστά το ερωτικό αντικείμενο. («Η μικρή Μοσχούλα … 
φόβος από την φιλοστοργίαν … πτωχήν αίγα μου», 
Παπαδιαμάντης / «Θα με σκοτώσεις! Πειρασμέ! ... Έλα να σε 
χαϊδέψω, έλα!», Παπαντωνίου). 

Διαφορές: 
-   Στο παράλληλο δεν υπάρχει η λυρική, ερωτική και εξιδανικευμένη 

περιγραφή προσώπου στο πλαίσιο της αγνότητας. Ο άνθρωπος 
που παρασύρει στον πειρασμό, ο πραματευτής φαίνεται 
ανενδοίαστος και ανήθικος. Αντίθετα, η κόρη στον Παπαδιαμάντη 
εκπέμπει αγνότητα και δεν προκαλεί. Άλλωστε, η Γαρουφαλιά 
φαίνεται ότι θα ενδώσει στον ερωτικό πειρασμό, ενώ ο νεαρός 
βοσκός ενδίδει στη θέαση του γυμνού κοριτσιού. 

-   Ο ρόλος της κατσίκας είναι διαφορετικός. Στον Παπαδιαμάντη το 
βέλασμά της ανατρέπει την πλοκή και τη μαγεία, αλλά ο βοσκός 
εκφράζει το συναίσθημα ευθύνης και στοργής για την κατσίκα του. 
(«Η μικρή Μοσχούλα … φόβος από την φιλοστοργίαν … πτωχήν 
αίγα μου»). Στον Παπαντωνίου η κατσίκα αντικατοπτρίζει τον 
πειρασμό και η Γαρουφαλιά εκφράζεται αρνητικά γι’ αυτήν. 
(«Ανάθεμά σε! ... Θα με σκοτώσεις! Πειρασμέ!»). 


