
 

 

ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ 
(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ) 

             
Γενικά  Γνωρίσματα-Αξιολόγηση 

 
Ο Παπαδιαμάντης  στην αρχή δημοσίευσε τρία ιστορικά 

μυθιστορήματα , περιπετειώδη  και ρομαντικά, όμως χωρίς μεγάλη 

επιτυχία , και γρήγορα στράφηκε στο διήγημα, όπου αναδείχτηκε 

αριστοτέχνης. Τα  θ έ μ α τ ά του σχετίζονται με το θρησκευτικό βίο και 

τη λαική  παράδοση καθώς και με το νησιώτικο περιβάλλον ,όπου 

μεγάλωσε , ενώ οι ήρωές του είναι απλοί άνθρωποι του λαού της 

υπαίθρου ,ταπεινοί και φτωχοί καρτερικοί και αφελείς – παπάδες 

,ναυτικοί ,γυναίκες του νησιού του. Έτσι , βάση των διηγημάτων του 

είναι η ηθογραφία συνυφασμένη όμως με στοιχεία ψυχογραφικά 

,κοινωνικά και ρεαλιστικά, ενώ ο  λυρισμός του είναι μερικές φορές 

τόσο έντονος ,ώστε πολλές σελίδες μοιάζουν ποιήματα. Η γ λ ώ σ σ α 

των πεζογραφημάτων  του Παπαδιαμάντη είναι ιδιόμορφη και τη 

συνιστούν τα ακόλουθα  στοιχεία: στους διαλόγους χρησιμοποιείται  η 

ομιλούμενη λαική γλώσσα  με ιδιωματισμούς  της Σκιάθου
.
 στην 

αφήγηση βάση είναι η καθαρεύουσα ,στην οποία όμως βρίσκονται πολλά 

στοιχεία της δημοτικής
.
 τέλος  , στις περιγραφές χρησιμοποιείται η 

καθαρεύουσα , το κατά παράδοση γλωσσικό όργανο της πεζογραφίας
.
 ο 

συγγραφέας   χρησιμοποιεί και λέξεις της αρχαίας ελληνικής ,όπως και 

λέξεις της εκκλησιαστικής παράδοσης. 

 

 Σημειώνεται ότι ο Παπαδιαμάντης δεν είδε τυπωμένα σε βιβλίο τα 

διηγήματά του , που είναι γύρω στα 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Τα Διηγήματα του Παπαδιαμάντη 

 
Σήμερα ο Παπαδιαμάντης είναι κυρίως γνωστός ως 

διηγηματογράφος. Την παραγωγή του αυτή μπορούμε να τη διαιρέσουμε, 

κατά την πρόταση του Τ. Άγρα , ο οποίος στηρίζεται στο περιεχόμενο 

των έργων , στα «σκιαθίτικα» και στα «αθηναϊκά» διηγήματα. Στα πρώτα 

η δράση ξετυλίγεται στη Σκιάθο και στα δεύτερα στις φτωχογειτονιές της 

Αθήνας. Ο Κ. Στεργιόπουλος προτείνει τη διαίρεση των διηγημάτων του 

Παπαδιαμάντη σε δυο περιόδους: 

 

α. Πρώτη περίοδος (1887-1897). Η περίοδος αυτή είναι πιο ηθογραφική , 

καθώς ο συγγραφέας προβάλλει τα γνήσια ελληνικά ήθη , την Ορθοδοξία 

και την ελληνική φύση , με κέντρο αναφοράς κυρίως το νησί του. 

 

β. Δεύτερη περίοδος (1898-1910). Η περίοδος αυτή, χωρίς να χάσει τα 

γνωρίσματα της προηγούμενης , χαρακτηρίζεται από κριτικότερη 

ρεαλιστική ματιά, αλλά και μια στροφή προς τον αυτοβιογραφικό τύπο 

διηγήματος. 

 

Ο Παπαδιαμάντης και το ηθογραφικό διήγημα 

 
 Στα τρία πρώτα του μυθιστορήματα, που είναι εμπνευσμένα από το 

ιστορικό παρελθόν της Ελλάδας, ο Παπαδιαμάντης ακολουθεί την 

παράδοση του ρομαντισμού , η οποία γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη στην 

Ευρώπη και έδωσε λογοτεχνικά έργα μεγάλης αξίας (Β.Ουγκώ , Γ.Σκοτ). 

Τα ιστορικά όμως μυθιστορήματα του Παπαδιαμάντη στα οποία είναι 

φανερές οι αδυναμίες του ρομαντισμού (υπερβολές , αφύσικες 

καταστάσεις ,απίθανες συμπτώσεις), δεν είχαν μεγάλη επιτυχία. Εξάλλου 

, είναι εποχή που ο ρομαντισμός βρίσκεται σε παρακμή , καθώς τα 

ρομαντικά έργα δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Έτσι ο 

Παπαδιαμάντης εγκαταλείπει αυτό το χώρο και με τη νουβέλα Χρήστος 

Μηλιόνης περνάει από το ιστορικό μυθιστόρημα στην ηθογραφία και στη 

συνέχεια αφοσιώνεται αποκλειστικά στο ηθογραφικό διήγημα ,με το 

οποίο τελικά καταξιώθηκε ως λογοτέχνης. 

 
 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  νατουραλισμού ,μιαν ακραία έκφραση του ρεαλισμού 

,που επιμένει στις άσχημες πλευρές της πραγματικότητας. 

 

 Βέβαια ο Παπαδιαμάντης  δεν έμεινε στην απλή ηθογράφηση  

ακολουθώντας τις απαιτήσεις των αναγνωστών της εποχής ,αλλά με βάση 

την ηθογραφία ανοίγεται σε πολλές κατευθύνσεις ,αναμειγνύοντας τα 

ηθογραφικά στοιχεία άλλοτε με στοιχεία κοινωνικά (είναι άριστος 

κοινωνικός παρατηρητής)και άλλοτε ψυχογραφικά (διεισδύει στον κόσμο 

των ηρώων του), ενώ ο λυρισμός του είναι μερικές φορές τόσο έντονος 

,ώστε πολλές σελίδες στα έργα του μοιάζουν με ποιήματα. Στη  βάση του 

όμως είναι ένας ρεαλιστής ηθογράφος που δεν εξωραΐζει , δεν 

εξιδανικεύει , δεν υπερβάλλει. Επιπλέον, αναζητάει την ομορφιά σε κάθε 

εκδήλωση της ζωής, μετέχει με όλες του τις αισθήσεις  στην ομορφιά που 

τον περιβάλλει και γίνεται υμνητής της. 
 
 Τα θέματα των διηγημάτων του Παπαδιαμάντη σχετίζονται  α) με το 

θρησκευτικό βίο, β) με τη λαική παράδοση , γ)με το  νησιώτικο 

περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε. Παρακολουθεί  τη ζωή των 

συγχωριανών του, καταγράφει τα ήθη και την ψυχολογία τους περιγράφει 

τη φύση του τόπου του. Μεταφέρει στα έργα του ατόφια την 

πραγματικότητα  του νησιού του , τους κοινούς  ανθρώπους ,τους 

βοσκούς , τους ψαράδες , τους γεωργούς, του ναυτικούς , τους παπάδες , 

τις γριούλες , τα ήθη τους και τα έθιμά τους. Έτσι , μέσα στο έργο του 

υπάρχει άφθονο και πολύτιμο λαογραφικό υλικό. 

Ο Παπαδιαμάντης δηλαδή στα διηγήματα του αντλεί την έμπνευσή του 

και από τους δυο κόσμους στους οποίους έζησε: 

 

α. από τη Σκιάθο: από τη φύση και τους ανθρώπους της (σκιαθίτικα 

διηγήματα) και  

 

β. από τη ζωή του στην Αθήνα: από τις λαϊκές γειτονιές και τη 

φτωχολογιά («αθηναϊκά» διηγήματα, τα οποία κινούνται βέβαια στον 

αστικό χώρο , αλλά οι βασικοί χαρακτήρες δεν έχουν τίποτε αστικό  στη 

συμπεριφορά τους).   
     

 

 

 

 

 

 



 

 

Η Θρησκευτικότητα  Του Παπαδιαμάντη 

 
 Η χριστιανική συνείδηση που διαμόρφωσε ο Παπαδιαμάντης στα 

παιδικά του χρόνια μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον και οι ηθικές 

αρχές που δέχτηκε από τους γονείς του τον συνόδευαν σ’ όλη  του τη 

ζωή. Από  πολύ μικρός συνόδευε τον πατέρα του στους ναούς και στα 

ξωκλήσια και έψελνε μαζί του. Έτσι , οι εκκλησίες αποτελούσαν το χώρο 

μέσα στον οποίο ένιωθε ασφάλεια και έβρισκε γαλήνη. Οι 

εκκλησιαστικές παραστάσεις αποτυπώθηκαν στην ψυχή του και η πρώτη 

έκφραση της καλλιτεχνικής του ευαισθησίας ήταν η αγιογραφία ( Μικρός 

εζωγράφιζα Αγίους, γράφει σε ένα αυτοβιογραφικό σημείωμα). 

 
 Η πίστη του στην Ορθοδοξία τον οδήγησε σε ηλικία 21 ετών (το 

1872) στο Άγιο Όρος , όπου  πήγε  να γίνει μοναχός. Μυήθηκε στην 

ήρεμη μοναστική ζωή, διάβασε πολλά εκκλησιαστικά βιβλία , έμαθε 

βυζαντινή μουσική , μελέτησε αρχαία ελληνικά κείμενα. Όμως ύστερα 

από λίγους μήνες έκρινε πως δεν του ταίριαζε το μοναχικό σχήμα και 

έφυγε, παραμένοντας ωστόσο σε όλη του τη ζωή  ένας 

«κοσμοκαλόγερος»,αποφεύγοντας καθετί που θα τον οδηγούσε σε μια 

συμβατική και εύκολη ζωή και καλλιεργώντας σε υψηλό βαθμό όλες τις 

χριστιανικέ ηθικές αξίες. 

 

 Όσο ζούσε στην Αθήνα, πήγαινε καθημερινά στο εκκλησάκι  του 

Αγίου Ελισαίου στο Μοναστηράκι, όπου έψελνε ως δεξιός ψάλτης και 

έπαιρνε μέρος σε αγρυπνίες.   

 

 Ο  Παπαδιαμάντης δε σταμάτησε ποτέ να μελετάει και να αποστηθίζει 

αποσπάσματα από την Αγία Γραφή , τα εκκλησιαστικά βιβλία και τα 

υμνολόγια («Τι κείμενα αρχαία και τι κείμενα ξένα , τι κείμενα βυζαντινά 

,εκκλησιαστικά συναξάρια ,τροπάρια ,ψαλμούς  δεν ξέρει αυτός ο 

άνθρωπος!» γράφει ο Τέλλος Άγρας). 

 
 Πολλά από τα θέματα των έργων που σχετίζονται με το θρησκευτικό 

βίο και σε πολλά σημεία εκφράζει την αγάπη του στο πνεύμα της 

θρησκευτικής ζωής , ενώ στα διηγήματα του είναι διάσπαρτα 

αποσπάσματα από τα κείμενα της βυζαντινής υμνογραφίας και η γλώσσα 

του είναι επηρεασμένη από την γλώσσα των εκκλησιαστικών κειμένων. 

Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα διήγημα στο οποίο να μη γίνεται αναφορά σε 

πρόσωπα της θρησκείας , στο λειτουργικό της , στους ναούς και στο 

διάκοσμό  τους , στους πιστούς. Ο Παπαδιαμάντης γράφει 

προσκολλημένος στο ορθόδοξο τυπικό και συνεπαρμένος από ένα 

διαρκές θρησκευτικό συναίσθημα. 



 

 

 Γι’ αυτούς τους λόγους ο Παπαδιαμάντης έχει χαρακτηριστεί κατά 

καιρούς από τους μελετητές του «τέλειος τύπος του βυζαντινού 

ανθρώπου», «κοσμοκαλόγερος», 

«βυζαντινός αγιογράφος». Πραγματικά ,είναι ο    

χριστιανός πεζογράφος  που η ζωή του ήταν μια διαρκής   

αναζήτηση  της ηθικής τελειότητας και της αγιότητας    

,χωρίς αυτό να σημαίνει  όμως αδιαφορία για τις χαρές της   

ζωής. Αυτός που ζει  συνεπαρμένος από τον απόκοσμο   

,αναζητάει με πάθος την ομορφιά σε κάθε έκφανση  της    

ζωής και την υμνεί ακατάπαυστα. Θαυμάζει  και υμνεί  

ακόμα την ομορφιά της γυναίκας , με έναν αισθησιασμό  

που   κρύβει και κάποιο ερωτικό πόθο(το όνειρο στο κύμα   

αποτελεί μιαν αριστουργηματική έκφραση της ερωτικής    

συγκίνησης). 
 Ο Παπαδιαμάντης πιστεύει στο θεό , χωρίς ποτέ να γίνει ένας 

θεωρητικός , ένας δογματικός της Ορθόδοξης Πίστης και χωρίς ποτέ να 

εκτρέπεται στη θρησκοληψία. Δεν αναζητάει το θεό στην περιοχή του 

θαύματος ,αλλά θεωρεί ότι αυτός  βρίσκεται μέσα στις καρδιές των 

ανθρώπων και ότι τους  προστατεύει και τους καθοδηγεί με τη Θεία 

Πρόνοια. 

 

Γενικά για Το όνειρο Στο Κύμα 
 

Το διήγημα Όνειρο στο κύμα δημοσιεύτηκε το 1990 στο 

περιοδικό Παναθήναια , και ανήκει στα «αυτοβιογραφικά» διηγήματα 

του Παπαδιαμάντη και σε εκείνα της ωριμότητάς του. 

Το κείμενο θεωρείται από τους μελετητές ερωτικό ,επειδή η υπόθεση 

πλέκεται γύρω από την εξαίσια ομορφιά του γυμνού κορμιού ενός 

κοριτσιού και από την ερωτική επιθυμία ενός νεαρού βοσκού. Ωστόσο, 

δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το περιεχόμενο της πρώτης ενότητας και ο 

στοχαστικός χαρακτήρας της επιλογικής  ενότητας ,όπου ο συγγραφέας 

εκφράζει –με λογοτεχνικό βέβαια τρόπο-απόψεις για τη γυναίκα ,για τη 

μόρφωση ,για την  κοσμική ,τη μοναστική και τη φυσική ζωή (την οποία 

και νοσταλγεί), και όλα αυτά κάτω από το πρίσμα της σωτηρίας της 

ψυχής. 

Πέρα από το ερωτικό και στοχαστικό στοιχείο ,στο διήγημα 

διακρίνεται η θρησκευτικότητα του συγγραφέα και η αγάπη του για τη 

φύση (η «φυσιολατρία» του Παπαδιαμάντη),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. 



 

 

Το έργο ,που διακρίνεται και για τον έντονο λυρισμό του, 

θεωρείται από τα πιο αξιόλογα διηγήματα του Παπαδιαμάντη. 
 

Δομή Του Κειμένου 

 

Πρώτη  Ενότητα: Από βοσκόπουλο βοηθός  δικηγόρου 

(σ.161: Ήμην  πτωχόν…-σ162 του προϊσταμένου μου): 

 

Δεύτερη  Ενότητα: Η  ζωή του νεαρού βοσκού 

(σ163:Η τελευταία χρονιά…-σ165εβρέχετο από το κύμα). 

 

Τρίτη  Ενότητα: Η Μοσχούλα και η προσέγγιση των δυο νέων 

(σ165:Ο κυρ Μόσχος…-σ168:γεμάτο πετμέζι). 

 

Τέταρτη  Ενότητα: Η πρόκληση της θάλασσας και το κολύμπι του 

βοσκού-Η Μοσχούλα γυμνή στη θάλασσα 

(σ168:Μίαν εσπέραν…-σ171:γυμνή ,κ’ελούετο…). 

 

Πέμπτη Ενότητα: Το δίλημμα του βοσκού- Η  θέα της γυμνής 

Μοσχούλας 

(σ171:Την ανεγνώρισα πάραυτα…-σ174:πλέον τα επίγεια). 

 

Έκτη  Ενότητα:Το απρόοπτο βέλασμα της κατσίκας 

(σ174:Δεν δύναμαι….-σ175:το ταλαίπωρον ζώον). 

 

Έβδομη  Ενότητα: Η  διάσωση  της Μοσχούλας 

(σ175: Δεν ηξεύρω αν η κόρη….-σ177:το ίδιον όνειρόν του…). 

 

Όγδοη  Ενότητα: Επίλογος: Το «όνειρο στο κύμα» και η ζωή του 

ήρωα 

(σ178:Η Μοσχόυλα έζησε…βοσκός εις τα όρη!…»). 
 

 

 

 



 

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

    
 

 

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 
Σχόλια  ερμηνευτικά-κριτικά ,ιδεολογικά, πραγματολογικά κ.α. 

Παράλληλα δίνονται στοιχεία της τεχνικής , χρήσιμα για την κατανόηση 

του περιεχομένου. 

 

 

1
η
   Ενότητα: 

 

 

α. πληροφορίες για το ευτυχισμένο παρελθόν: 

 
Ο αφηγητής ανατρέχει στο παρελθόν του και μας πληροφορεί ότι: 

 
 ως  τα δεκαοχτώ του ήταν ένα φτωχό βοσκόπουλο και δεν είχε μάθει 

ακόμα γράμματα 

 

 
 ήταν ευτυχισμένος , χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει τους λόγους της 

ευτυχίας του 

 
 ήταν ωραίος έφηβος ,με αρρενωπό πρόσωπο και γυμνασμένο κορμί 

 
 ζούσε φυσική ζωή (εις τα όρη –εις τα ρυάκια και τας βρύσεις –ανά 

τους βράχους και τα βουνά). 

 

β. πληροφορίες για την πορεία προς την επαγγελματική 

αποκατάσταση: 

 
Για το διάστημα αυτό ,στο οποίο πέρασε από τη φυσική ζωή στην αστική 

,πληροφορούμαστε για τον αφηγητή τα ακόλουθα: 

 
 έμαθε τα πρώτα γράμματα πλησίον του γηραιού Σισώη 

 



 

 

 συνέχισε τις σπουδές του σε κάποια ιερατική σχολή (ως υπότροφος 

της μονής) και στη Ριζάρειο Σχολή  της Αθήνας 

 
 στα τριάντα του πήρε το πτυχίο νομικής (εξήλθα δικηγόρος με 

δίπλωμα προλύτου) 

 

 

γ. πληροφορίες για το καταθλιπτικό  παρόν: 

 
Ο  αφηγητής μας μεταφέρει στο παρόν και μας παρουσιάζει 

αυτοσαρκαζόμενος τη ζωή του ,πληροφορώντας μας ότι το 

επαγγελματικό του περιβάλλον του είναι αφόρητο ,επειδή δεν μπορεί να 

παίρνει πρωτοβουλίες και είναι περιορισμένο το πεδίο της δράσης του. 

 
 κωλυόμενος να ιερατεύει. Στην εκκλησιαστική γλώσσα υπάρχει ο 

όρος «κωλύματα της ιεροσύνης»,με τον οποίο νοούνται συγκεκριμένα 

αμαρτήματα, που αν τα διαπράξει κανείς ,δεν επιτρέπεται να γίνει 

κληρικός, σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας(σήμερα μερικά 

παραβλέπονται «κατ’οικονομίαν»).Ένα από αυτά είναι η απώλεια της 

σωματικής αγνότητας με την πραγματοποίηση σεξουαλικής πράξης χωρίς 

τη νομιμότητα με την οποία θα την περιέβαλλε ο γάμος(με την πράξη 

αυτή «ραγίζει» το ποτήρι της αγνότητας). Ο Σισώης διέπραξε βέβαια 

αυτό το αμάρτημα ,όμως επιπλέον είχε στους ώμους του και το άλλο 

βαρύ παράπτωμα του εκούσιου αποσχηματισμού του από την ιδιότητα 

του διακόνου. Έτσι, εκωλύετο να ιερατεύει , δηλαδή δεν του επιτρεπόταν 

πια να ιερουργεί , να τελεί μυστήρια και άλλες ιεροπραξίες ως κληρικός 

(ως διάκονος ή ως ιερέας). Βέβαια , τα «κωλύματα της ιεροσύνης» δεν 

τον εμπόδιζαν να γίνει μοναχός (καλόγερος),γιατί οι μοναχοί δεν είναι 

κληρικοί και δεν ιερουργούν.    
 

 …το αμάρτημά του ,το έχον γενναίαν  αγαθοεργίαν ως εξόχως 

ελαφρυντικήν περίστασιν. Ο πάτερ Σισώης ενήργησε με τόλμη , 

εγκαταλείποντας το ιερατικό σχήμα για μια γυναίκα , όμως είχε ως 

μεγάλο ελαφρυντικό για το αμάρτημά του το ότι έφερε στους κόλπους  

της χριστιανικής Εκκλησίας  μια μωαμεθανή. 

 
 λέγουν  ότι εσώθη. Η φράση αποτελεί ειρωνεία, γιατί είναι αδύνατο ο 

θρησκευόμενος Παπαδιαμάντης να αντιμετωπίσει με τέτοια διάθεση ένα 

τόσο σοβαρό θέμα ,όπως είναι η ειλικρινής μετάνοια. Επομένως, το 

λέγουν σημαίνει πως η σωτηρία του Σισώη είναι κάτι που μόνο εικάζεται 

από τους άλλους ,αφού αυτή απορρέει από τη θεία βούληση , η οποία δεν 



 

 

αποκαλύπτεται στους ανθρώπους (σύμφωνα με τη γνωστή αντίληψη ότι 

είναι «άδηλοι αι βουλαί του Κυρίου»). 

 

Η  Αυτοπροσωπογραφία  Του Αφηγητή: 

 
Με τις πρώτες κιόλας λέξεις του κειμένου ο αφηγητής παρουσιάζει τον 

εαυτό του όπως ήταν την εποχή που διαδραματίστηκαν όσα θα αφηγηθεί 

–κατά το χρόνο της ιστορίας. Οι πληροφορίες που δίνει είναι σχετικές με:     

 
 την οικονομική του κατάσταση (ήταν φτωχός) 

 
 το επάγγελμά του (ήταν βοσκός) 

 
 την ηλικία του (ήταν δεκαοχτώ ετών) 

 
 την πνευματική του καλλιέργεια(ήταν ολλότελα αγράμματος) 

 
 την ψυχική του κατάσταση (ήταν ευτυχισμένος) 

 
 την σωματική του εμφάνιση (ήταν ωραίος, με τραχύ, ηλιοκαμένο και 

αρρενωπό πρόσωπο, με ψηλό ευλύγιστο  σώμα) στο σημείο αυτό είναι 

φανερή η αυταρέσκεια με την οποία ο αφηγητής παρουσιάζει τα 

σωματικά γνωρίσματα της νεανικής του ηλικίας. 

 

 

 Ο αφηγητής θα συμπληρώσει το πορτρέτο του στην αρχή της 

επόμενης ενότητας , επαναλαμβάνοντας  τη φράση  ημην ωραίος  έφηβος  

και προσθέτοντας ότι είχε καστανά μαλλιά  και ότι τα ζώα που έβοσκε  

ήταν κατσίκια. 

 

 

Το Θέμα Της Ευτυχίας: 

 
Ο  αφηγητής εξομολογείται ότι ήταν ευτυχισμένος , όταν ήταν  βοσκός 

στα βουνά, σε ηλικία δεκαοχτώ ετών. Προσθέτει μάλιστα ότι τότε δεν 

είχε συνειδητοποιήσει την ευτυχία του(χωρίς να το ηξεύρω) και για αυτό 

δεν αναφέρει και τους λόγους της ευτυχίας , αφού δεν τους ήξερε ούτε ο 

ίδιος (μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης του διηγήματος ο 

αναγνώστης θα υποθέσει ότι την ευτυχία του τη συνιστούσε η ξένοιαστη 

φυσική ζωή και βέβαια η παρουσία της Μοσχούλας).Το μοτίβο της 

ευτυχίας θα επανέλθει στο διήγημα , αφού ένας από τους άξονές του 



 

 

είναι η ευτυχία της απλής και ελεύθερης φυσικής ζωής του παρελθόντος 

σε συσχετισμό με τη μιζέρια , την ασφυκτική ζωή και τη δυστυχία του 

παρόντος.   

 

 
Η  φράση την τελευταίαν  φοράν όπου εγεύθειν την ευτυχίαν ήτον το 

θέρος  εκείνο του 187….λειτουργεί ως οριακό σημείο ανάμεσα  στην 

ευτυχισμένη ζωή των χρόνων εκείνων και στα άχαρα χρόνια που 

ακολούθησαν. Επίσης, λειτουργεί και 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. 

 

 

 

 

Ο  Πάτερ  Σισώης  και το αμάρτημά του:    

 
Η αναφορά στο πρόσωπο του Πάτερ Σισώη έχει στόχο να συμπληρώσει 

τα γεγονότα της αφήγησης δείχνοντας τη διαδρομή του αφηγητή ως τη 

σημερινή του κατάσταση. Ωστόσο,  η αναδρομή στο παρελθόν του 

γέροντα φαίνεται με μια πρώτη ματιά άσχετη με την υπόθεση του 

διηγήματος (σαν παρέκβαση) και βάζει σε απορία τον αναγνώστη˙ όμως 

αργότερα θα γίνει αντιληπτό ότι υποδηλώνονται κάποιες αναλογίες 

ανάμεσα στον ηθικό βίο του Σισώη και του αφηγητή. Δηλαδή: 

 

α. Ο  Σισώης ακολούθησε την πορεία: 

 

αρχική αγνότητα          αμαρτία (ερωτική)      μετάνοια         λύτρωση 

και σωτηρία με τη μοναστική ζωή. 

 

 

β. Όμως του αφηγητή η πορεία είχε την ίδια αρχή, αλλά εξελίχτηκε με 

διαφορετική διαδρομή: 

 

αρχική αγνότητα          αμαρτία (ερωτική)                εμμονή στην 

ανάμνησή της (χωρίς το στοιχείο μετάνοιας)απομάκρυνση          από τη 

λύτρωση και τη σωτηρία, με τη σημερινή ανυπόφορη αστική ζωή.  

 



 

 

 

 
Η αναφορά λοιπόν του πάτερ Σισώη λειτουργεί πολλαπλά: και ως 

στοιχείο της υπόθεσης και για το συσχετισμό με τον κεντρικό ήρωα (σε 

άλλο σημείο θα κάνουμε  λόγο για τη φύση του αμαρτήματος του 

αφηγητή). Πέρα από αυτά, ο ρόλος αυτού του ανθρώπου στάθηκε 

καθοριστικός για την κατοπινή ζωή του αφηγητή, αφού του διαμόρφωσε 

τον τρόπο της σκέψης και γενικότερα την ηθική του συμπεριφορά (σε 

άλλα δύο σημεία του διηγήματος θα γίνουν σαφή τα παραπάνω).Θα 

μπορούσαμε επίσης να υποθέσουμε ότι ο αφηγητής ίσως νιώθει την 

ανάγκη να τιμήσει το δάσκαλο που του έμαθε τα πρώτα γράμματα. 

 

 
 Ο βίος του μοναχού Σισώη διαγράφεται κυκλικά: είναι μια πορεία που 

ξεκινάει από την αγνότητα και την εποχή από την αμαρτία, για να 

καταλήξει και πάλι στην αποχή από την αμαρτία. 

 

 

Η Σημερινή Ζωή Του Αφηγητή:   

 
Συνεχίζοντας την αναδρομή στο παρελθόν του ο αφηγητής μας 

πληροφορεί με συντομία ποιες σπουδές έκανε, για  να φτάσει, στο τέλος 

της πρώτης ενότητας , στο παρόν (σήμερον) και να διεκτραγωδήσει την 

επαγγελματική κατάστασή του, εξηγώντας με απογοήτευση  και 

αυτοσαρκασμό τους λόγους για τους οποίους δεν είναι ικανοποιημένος 

από τη σταδιοδρομία του. Οι λόγοι λοιπόν είναι οι ακόλουθοι: 

 
 Πρώτα πρώτα δηλώνει ότι δεν έκανε μεγάλην προκοπήν, δηλαδή δεν 

είναι επιτυχημένος επαγγελματικά, αφού εξακολουθεί να εργάζεται 

ακόμη ως βοηθός  ενός επιφανούς δικηγόρου και πολιτευτού και δεν 

φαίνεται να υπάρχει προοπτική για βελτίωση της θέσης του και για 

επαγγελματική εξέλιξη (ουδέ δύναμαι να ωφελιθώ). 

 

 
 Η θέση του βοηθού δεν του παρέχει οικονομική άνεση και τα 

οικονομικά του είναι περιορισμένα (είμαι περιωρισμένος  και 

ανεπιτήδειος). 

 

 
 Η θέση του είναι ταπεινωτική, αφού είναι αναγκασμένος να υπηρετεί 

τον προϊστάμενο του με δουλοπρέπεια, όπως οι αυλικοί τους βασιλιάδες. 



 

 

Πέρα από την ταπείνωση, δηλώνει απερίφραστα ότι αισθάνεται μίσος για 

τον προϊστάμενο του, που είναι προστάτης και ευεργέτης του. 

 

 
 Έχει ελάχιστα δικαιώματα και πολύ στενό πεδίο δράσης ως 

εργαζόμενος (στενή δικαιοδοσία): δεν μπορεί να έχει πρωτοβουλία ούτε 

σε λόγια ούτε σε ενέργειες και νιώθει ασφυκτικά μέσα στα στενά όριά 

του σαν σκυλί δεμένο με κοντόν σχοινίον εις την αυλήν του αυθεντού 

του(για την παρομοίωση θα γίνει και πάλι λόγος παρακάτω, στα στοιχεία 

τεχνικής).  

 
Εκείνο λοιπόν το δεκαοχτάχρονο βοσκόπουλο που ζούσε ελεύθερο και 

ευτυχισμένο εις τα όρη, σήμερα είναι ένας αποτυχημένος, ένας βοηθός 

δικηγόρου, καθηλωμένος σε ένα περιβάλλον αποπνικτικό και 

καταπιεστικό, χωρίς ελευθερία  και ευτυχία˙ και το ήμην ευτυχής του 

παρελθόντος έχει αντικατασταθεί με τη μιζέρια και τη δυστυχία του 

παρόντος. 

 

 
 Είναι αξιοπρόσεχτη η ψυχογραφική παρατήρηση του συγγραφέα για 

το μίσος προς τους ευεργέτες. Πράγματι ,αν διεισδύσουμε ρεαλιστικά 

στο νόημα της  ευεργεσίας, θα παρατηρήσουμε ότι η ευεργετική διάθεση 

προϋποθέτει τη μεγαλύτερη ισχύ του ευεργέτη σε κάποιον τομέα και η 

ευεργεσία του γίνεται από θέση ισχύος , ενώ η οφειλή ευγνωμοσύνης του 

ευεργετημένου είναι ταπεινωτική, αφού υπενθυμίζει-και διαιωνίζει-την 

κατωτερότητά του. Έτσι , το συναίσθημα της κατωτερότητάς είναι 

εύκολο να δημιουργήσει αντιπάθεια στον ευεργέτη, ακόμα και μίσος, 

όπως ομολογεί με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο αφηγητής. Όλα αυτά 

δείχνουν πόσο μεγάλη αξία έχει η ανιδιοτελής ευεργεσία αλλά και η 

ειλικρινής ευγνωμοσύνη. 

 

 

Στοιχεία Θρησκευτικότητας: 

       
Ένα από τα γνωρίσματα των έργων του Παπαδιαμάντη είναι το 

θρησκευτικό στοιχείο, διάχυτο στα κείμενά του, είτε  σε λέξεις που 

προέρχονται από κείμενα των γραφών, των εκκλησιαστικών ύμνων  και 

των ακολουθιών είτε σε γεγονότα, σε πρόσωπα  και σε πράξεις που 

αναφέρονται στα γεγονότα της αφήγησης. Έτσι και στο κείμενο της 

εισαγωγικής ενότητας  υπάρχουν  στοιχεία που δείχνουν ότι ο 

συγγραφέας είναι γνώστης του εκκλησιαστικού και θρησκευτικού βίου. 



 

 

Τα θρησκευτικά στοιχεία είναι όσα αναφέρονται για τον πάτερ Σισώη 

(αξιοπρόσεχτη η λαική διατύπωση του «πάτερ»)και μερικά άλλα: 

 

  Αυτός αρχικά ήταν μοναχός και διάκονος ,ενώ ύστερα έγινε απλούς 

μοναχός˙ ο συγγραφέας γνωρίζει καλά τη διάκριση μοναχού και 

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

(μοναχός και διάκονος:για τον «καλογερόπαπα»). 

 
 Με τη φράση κωλυόμενος να ιερατεύει ο συγγραφέας δείχνει ότι 

γνωρίζει τους εκκλησιαστικούς κανόνες για τα «κωλύματα της 

ιεροσύνης». 

 
 Το ρήμα «κλαίω» στη γλώσσα της λατρείας χρησιμοποιείται  πολύ 

συχνά για όσους με συντριβή ψυχής δείχνουν μετάνοια για τα 

αμαρτήματά τους. 

 
 Ο συγγραφέας αναφέρει το Κοινόβιον του Ευαγγελισμού και τις δύο 

ιερατικές σχολές  στις οποίες φοίτησε ο ήρωας του διηγήματος. 

 

 

 

 

β. Στοιχεία Τεχνικής: 

 

 Στοιχεία Αφηγηματικής Τεχνικής:  
 

Ο ανώνυμος αφηγητής είναι δραματοποιημένος, βλέποντας από 

εσωτερική οπτική γωνία (αφήγηση με εσωτερική εστίαση). Συμμετέχει  

στα δρώμενα ως πρωταγωνιστής και αφηγείται σε α’ γραμμικό πρόσωπο 

την προσωπική του ιστορία («ομοδιηγητική» αφήγηση)˙ το α’ πρόσωπο 

φαίνεται με την πρώτη κιόλας λέξη: ήμην και δίνει στην αφήγηση 

εξομολογητικό και προσωπικό τόνο. Η αφήγηση αρχίζει με αναδρομή 

στο παρελθόν (ο αφηγητής αφηγείται από την οπτική γωνία της ώριμης 

ηλικίας˙ έτσι, χρόνος της αφήγησης είναι το «παρόν» και χρόνος της 

ιστορίας το παρελθόν):πρώτα αναφέρεται  στη νεανική ηλικία του 

αφηγητή, συνεχίζει με τα χρόνια των σπουδών του, για  να φτάσει στο 

παρόν της ωριμότητας. Στην εισαγωγική ενότητα ανιχνεύονται και τα 

ακόλουθα αφηγηματικά στοιχεία: 

 

 

 



 

 

α. Προσήμανση (προειδοποίηση του αναγνώστη)    

 
Με τη φράση την τελευταίαν φοράν οπού εγεύθην την ευτυχίαν ο 

αναγνώστης προϊδεάζεται για το ότι ο αφηγητής δε θα νιώσει άλλη φορά 

στο μέλλον ευτυχισμένος. Υπάρχει ακόμα ένα σημείο που αποτελεί 

προσήμανση:το κοντόν σχοινίον με το οποίο θα δεθεί  (και θα πνιγεί) η 

κατσίκα του αφηγητή. 

 

 

β. Εγκιβωτισμένη αφήγηση (σαν παρέκβαση) 
 

Η αναδρομή στο παρελθόν του πάτερ Σισώη εγκιβωτίζεται στην κύρια 

αναδρομική αφήγηση και, επειδή δε γίνεται από τώρα αντιληπτή η σχέση 

της με τα γεγονότα (κάτι που θα το υπονοήσει ο αναγνώστης  στο τέλος), 

μοιάζει με παρέκβαση. 

 

 

γ. Έλλειψη (αφηγηματικό κενό): 

 
Στη μετάβαση από τη λήξη των σπουδών στο επαγγελματικό παρόν 

υπάρχει  αφηγηματικό κενό (ένα μικρό διάστημα της ιστορίας του οποίου 

τα γεγονότα παραλείπονται˙ αν όμως πάρουμε υπόψη  τα αποσιωπητικά  

μετά τη λέξη προλύτου, θα μπορούσαμε   να κάνουμε λόγο όχι για 

αφηγηματικό κενό αλλά για σύνοψη του χρόνου). 

 

 

 

Η Πολλαπλή Αντίθεση: 

 
Στο κείμενο της πρώτης ενότητας υπάρχει μια πολλαπλή αντίθεση 

ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν, ανάμεσα στην νεανική και στην 

ώριμη ηλικία του αφηγητή. Η αντίθεση διαπιστώνεται σε πολλά επίπεδα: 

 

α. στην ηλικία του ήρωα:τότε ήταν νέος, ενώ  τώρα είναι ώριμος˙ 

 

 β. στην πνευματική του καλλιέργεια: τότε ήταν αγράμματος, ενώ τώρα 

είναι πτυχιούχος πανεπιστημιακής σχολής˙ 

 

γ. στο επάγγελμά  του: τότε ήταν βοσκός και τώρα υπάλληλος σε 

γραφείο˙ 



 

 

 

δ. στο χώρο διαβίωσης και εργασίας: τότε ζούσε και εργαζόταν στην 

ανοιχτή φύση ,ενώ τώρα εργάζεται σε ένα κλειστό γραφείο και ζει στο 

αστικό περιβάλλον˙ 

 

ε. στις συνθήκες της ζωής: τότε ζούσε και ενεργούσε ελεύθερα, 

ενώ τώρα το πεδίο της δράσης του είναι πολύ στενό˙ 

 

στ. στην ψυχική του κατάσταση:τότε ένιωθε ευτυχισμένος, ενώ τώρα 

νιώθει αποτυχημένος , ταπεινωμένος, καταπιεσμένος και γενικά 

δυστυχισμένος. 

 

 

 Μερικά από τα στοιχεία των παραπάνω αντιθέσεων (δ και 

ε)αντλούνται από την επόμενη ενότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2
η
 Ενότητα: 

 

Το Περιβάλλον Του Νεαρού Βοσκού: 

 
Στη  δεύτερη ενότητα του διηγήματος παρουσιάζεται με περιγραφική 

δεινότητα το ανοιχτό το ανοιχτό φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

ζούσε και εργαζόταν και με το οποίο ήταν στενά δεμένος ο νεαρός 

βοσκός. Την εικόνα αυτή τη συνθέτει ένα πλήθος από ποικίλα στοιχεία, 

που δηλώνουν: 

 
 την τοπιογραφία της περιοχής, στην οποία υπήρχαν βουνά, 

βουνοκορφές και λόγγοι, φαράγγια και κοιλάδες , και από την άλλη ο 

γιαλός, η πετρώδης ακτή, το χείλος  της θαλάσσης και  το πέλαγος, ενώ 

αναφέρονται τοπωνύμια  της περιοχής (της Σκιάθου): Πλατάνα, Μέγας 

Γιαλός, Κλήμα˙ 

 
 την ποικιλία της χλωρίδας με τους άγριους θάμνους και τις αγριελιές  

αλλά και με τις καλλιέργειες: τα χωράφια και τα μποστάνια, τους 

ελαιώνες , τα αμπέλια κτλ. και 

 
 μερικά φυσικά φαινόμενα, όπως ο  άνεμος και η τρικυμία. 

 

 
Κοντά στα φυσικά στοιχεία την εικόνα τη συμπληρώνουν και κάποιες 

εργασίες των γεωργών, όπως το όργωμα, η σπορά, το θειάφισμα, το 

βλαστολόγημα , ο τρύγος, καθώς και μερικά πρόσωπα που ζουν και 

κινούνται στο χώρο(γεωργοί, αγροφύλακες κ.ά.). 

 
Όλα τα παραπάνω μαρτυρούν  τη φυσιολατρία του συγγραφέα και 

συνιστούν ένα αρκαδικό τοπίο ευτυχίας και αμεριμνησίας, μέσα στο 

οποίο θα κινηθεί το βουκολικό ερωτικό στοιχείο. 

 

 
 Η Αρκαδία της Πελοποννήσου  ήταν για την αρχαία  τέχνη το 

σύμβολο της βουκολικής απλότητας , της ευτυχίας, της  αμεριμνησίας 

και του έρωτα μέσα στο φυσικό περιβάλλον˙ και αρκαδισμός ήταν στα 

νεότερα χρόνια το λογοτεχνικό ρεύμα που επιδίωκε την απλότητα του 

ύφους, έχοντας ως βάση την αρχαία  βουκολική ποίηση, που αντλούσε τα 

θέματά της από τους έρωτες των βοσκών. 

 

 



 

 

Ο Νεαρός Βοσκός Ως Φυσικός Άνθρωπος: 

  
Ο αφηγητής δηλώνει:το καλοκαίρι του έτους187…ήταν η τελευταία 

χρονιά που ήμην  φυσικός άνθρωπος. Ο προσδιορισμός φυσικός 

εκφράζει  τον άνθρωπο που ζει μέσα στην φύση. Εδώ λανθάνει η αγάπη 

του νεαρού βοσκού για τη φύση αλλά και η φυσιολατρία του 

Παπαδιαμάντη, που καταφάσκει στη ζωή μέσα στη φύση,  η οποία με την 

απλότητα και την αθωότητα της βοηθάει τον άνθρωπο να πλησιάσει πιο 

κοντά στο Θεό. 

 
Ο στενός δεσμός, σχεδόν η  ταύτιση του βοσκού με τη φύση και η αγάπη 

του γι’ αυτή φαίνεται καθαρά παρακάτω, στη φράση εφαινόμην  κ’ εγώ 

ως να είχα μεγάλην συγγένειαν με τους δυο τούτους ανέμους. Όμως  

πέρα από το δεσμό με τη φύση υπάρχει κάτι πιο σημαντικό, που τονίζεται 

σε πολλά σημεία της αφήγησης: η κυριαρχία που αισθάνεται ο ίδιος πάνω 

στη φύση (ιδιαίτερα στην περιοχή της «δικαιοδοσίας»του) και η απόλυτη 

ελευθερία που νιώθει μέσα σ’ αυτό  το περιβάλλον (το κατάμερον εκείνο 

…ήτον ιδικόν μου). Η ελευθερία αυτή γίνεται πράξη με την ανεξέλεγκτη 

«νομή» και «κάρπωση» των προϊόντων  των ξένων χωραφιών και 

αμπελώνων. 

 

Ο κυρ Μόσχος  Και Το Απρόσιτο Κτήμα Του: 
Τον αφηγητή τον απασχόλησε αρχικά το πρόσωπο του πάτερ Σισώη για 

τους λόγους που έχουμε ήδη αναφέρει. Τώρα τον απασχολεί ένα άλλο 

πρόσωπο, εκείνο του κυρ Μόσχου, ενώ γίνεται μικρή νύξη για την ανιψιά 

του, τη Μοσχούλα. Έτσι, πλησιάζει η αφήγηση στο πρόσωπο της 

Μοσχούλας, που θα παίξει τον καίριο λόγο στην πλοκή του διηγήματος. 

 
Για τον κυρ Μόσχο, που είναι ο μοναδικός γείτονας του, ο αφηγητής 

δίνει πρώτα πρώτα τα κύρια γνωρίσματά του, ένα για την οικονομική και 

κοινωνική του κατάσταση  (μικρόν άρχοντα) και ένα για το χαρακτήρα 

του (ιδιότροπον). Και στη συνέχεια κάνει λόγο: 

 

 για τη σχέση του με την ορφανή ανιψιά του τη Μοσχούλα(την οποίαν 

είχεν υιοθετήσει, επειδή ήταν χηρευάμενος και άτεκνος)˙ 

 
 για τον ωραίον μικρόν πύργον, όπου κατοικούσε με την ανιψιά του˙ 

 
 για την οικονομική του κατάσταση  (είχε πολλά χρήματα και ένα 

τεράστιο παραθαλάσσιο περιτοιχισμένο κτήμα με αμπελώνα, 

οπωροφόρα και κάθε λογής καλλιέργειες)˙ 

 



 

 

 για την απομόνωσή του από τον υπόλοιπο κόσμο. 

 

 Η λεπτομέρεια  ότι το κτήμα ήτον παρά το χείλος της θαλάσσης και 

ότι είχε εις την άκρην πυργοειδή υψηλόν οικίσκον θα αξιοποιηθεί στη 

συνέχεια (προοικονομία). 

 

 

Το Κοινωνικό Πλαίσιο Της Αφήγησης: 

 
Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ο συγγραφέας με την αναφορά α) στον 

πλούσιο κυρ Μόσχο αλλά και σε κάποιους φτωχούς αγρότες ,β) στο 

απέραντο και απρόσιτο κτήμα του που περικλεινόταν από πέτρινο 

περίβολο, γ) στην απομόνωσή του από τον υπόλοιπο κόσμο, αφού δεν 

πήγαινε συχνά στην κωμόπολη και ήθελε να ζει σαν σε ξεχωριστό 

βασίλειο, και δ) στις παρανομίες των αγροφυλάκων, προβάλλει τη 

διαφορά ανάμεσα στον πλούτο  και στη φτώχεια, τις διαχωριστικές 

γραμμές ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς και τις αυθαιρεσίες των 

οργάνων του νόμου˙ και επομένως θέλει να επισημάνει τις κοινωνικές 

διακρίσεις και ανισότητες  και την κοινωνική αδικία.    

 

 
 Η άποψη αυτή ίσως θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οφείλεται στον 

υπερβολικό ζήλο των μελετητών, που τους κάνει να ψάχνουν για όλο και 

περισσότερα στοιχεία μέσα στο έργο του συγγραφέα. 

 

 

Στοιχεία Θρησκευτικότητας:  

 
Και σ’ αυτή την ενότητα είναι πολλά τα στοιχεία που φανερώνουν τη 

θρησκευτική παιδεία του συγγραφέα, ο οποίος: 

 
 αναφέρεται συχνά στη μονή του Ευαγγελισμού˙ 

 

 χρησιμοποιεί  την ευαγγελική λέξη  φραγγέλιον 

(ο Χριστός, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο , έδιωξε από το ναό   

τους μικροεμπόρους με το «φραγγέλιο»-Ιωάνν.Β,13-22)˙ 

 

 παρουσιάζει το γεωργό να κάνει τρις το σημείον του Σταυρού   και να 

λέει προσευχή με τυπική εκκλησιαστική αρχή (Εις το όνομα του 

Πατρός…)˙ 

 



 

 

 χρησιμοποιεί τη γνωστή ευαγγελική φράση τα ταπεινά τ’ ουρανού˙ 

 

 αναφέρει το περιστατικό με τους πεινασμένους μαθητάς του Σωτήρος  

(προσοχή στην λέξη «Σωτήρος», που δείχνει περισσότερη ευσέβεια)˙ 

 

 δείχνει να έχει μελετημένα τα κείμενα της Γραφής, αφού γνωρίζει τας 

διατάξεις του Δευτερονομίου.  

 

 

 

Στοιχεία Τεχνικής 

 

 

Η αφήγηση-ο αφηγητής: 

 
Ως προς το δραματοποιημένο αφηγητή και την αναδρομική αφήγηση 

ισχύουν όσα έχουν γραφτεί για την προηγούμενη ενότητα. Πρέπει  να 

σημειωθεί ότι εδώ κυριαρχεί η περιγραφή. 

 

Σχήματα λόγου κ.ά. 

 

α.  Λίγα είναι τα σχήματα λόγου της ενότητας: 
 

 π α ρ ο μ ο ι ώ σ ε ι ς: εφαινόμην  ως να είχα μεγάλην συγγένειαν 

με τους δύο τούτους ανέμους-…έκαμνα να είναι σγουρά (τα μαλλιά 

μου)όπως οι θάμνοι κ’ αι  αγριελαίαι-την ηγάπα ως να ήτο θυγάτηρ του˙ 

 

 

 μ ε τ α φ ο ρ έ ς: με το αιώνιον της ζωής των φραγγέλιον, παρά το 

χείλος της θαλάσσης. 

 

 

β.  Ο αφηγητής αναφέρεται με χιούμορ στο ότι απολάμβανε τους 

καρπούς από τα ξένα χωράφια, σαν να του ανήκαν (χωρίς ποτέ να 

οργώσω ή να σπείρω, το εθέριζα εν μέρει –της πτωχής  χήρας  ήτον η 

άμπελος μόνον εις τα ώρας που ήρχετο η ιδία…-όλον τον άλλον καιρόν 

ήτον   κτήμα ιδικόν μου). Βέβαια , η πράξη ήταν καθαρή κλοπή ,όμως ο 

θρησκόληπτος αφηγητής αγνοεί τη σαφή εντολή του μωσαϊκού νόμου ου 

κλέψεις και στηρίζεται σε άλλο χωρίο της Γραφής. 



 

 

 

 
 Ίσως ο συγγραφέας  έχει την πρόθεση να στηλιτεύει τη γνωστή 

τακτική που ακολουθούν μερικές φορές κάποιοι  θρησκόληπτοι, για να  

δώσουν ηθική νομιμότητα σε πράξεις τους που είναι φανερά αντίθετες με 

τη διδασκαλία  του Χριστού:στηρίζονται σε χωρία της Γραφής των 

οποίων το περιεχόμενο ίσχυε για άλλες εποχές και για άλλες περιστάσεις 

ή σε άλλα, που τα παρερμηνεύουν (κραυγαλέο παράδειγμα αποτελούν  οι 

ρατσιστές της Αμερικής, οι οποίοι περιέβαλλαν με ηθική και χριστιανική 

νομιμότητα το καθεστώς  της δουλείας των μαύρων  στηριζόμενοι σε 

χωρία της Βίβλου). 

 

γ. Είναι αξιοσημείωτος ο λυρισμός που υπάρχει στη φράση της πρώτης 

παραγράφου ύπερθεν του κράτους του Βορρά και του πελάγους και στο 

χωρίο της δεύτερης παραγράφου Εφαινόμην κ’ εγώ…φραγγέλιον. 

 

 

 

Εικονοπλασία: 

 
Στην ενότητα περιγράφεται με λεπτομέρειες ο χώρος του βοσκού (το 

κατάμερόν του) και το μεγάλο κτήμα του κυρ Μόσχου (ο χώρος της 

Μσχούλας). Μέσα  στη περιγραφή δίνονται πολλές εικόνες , από τις 

οποίες ξεχωρίζουν δύο για την κίνηση και το λυρισμό τους: η εικόνα των 

μαλλιών του βοσκού, που ανέμιζαν, και η εικόνα με την οποία 

παρομοιάζονται τα μαλλιά: εκείνη των θάμνων και των αγριελιών, που  

λύγιζαν με το φύσημα των ανέμων(…τας οποίας εκύρτωναν (οι δύο 

άνεμοι) με το ακούραστον φύσημά των , με το αιώνιον της πνοής  των 

φραγγέλιον). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3
η
 Ενότητα: 

 

 

Ο χαρακτήρας  και η ομορφιά της Μοσχούλας 
 

 
Όταν έγινε η αναφορά στον κυρ Μόσχο , δόθηκαν και κάποια στοιχεία 

για τη Μοσχούλα , σαν προανάκρουσμα για την παρουσίασή της. Και 

τώρα, στην αρχή της τρίτης ενότητας, δίνεται ολοκληρωμένη η εικόνα 

της, που τη συνιστούν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

 Η  ηλικία της (ήταν γύρω στα δεκαέξι: θα ήτον ως δύο έτη νεωτέρα 

εμού)˙ 

 Οι δραστηριότητές της (επήδα από βράχον εις βράχον , έτρεχεν από 

κολπίσκον εις κολπίσκον…έβγαζεν κοχύλια, κ’ εκυνηγούσε τα 

καβούρια)˙ 

 Τα γνωρίσματα του χαρακτήρα της (ήταν ζωηρή, αεικίνητη και 

ανάλαφρη: θερμόαιμος και ανύσηχος ως πτηνόν του αιγιαλού)˙ 

 Η εξωτερική της εμφάνιση. 

 

 
Σχετικά με την περιγραφή της ομορφιάς της Μοσχούλας  επισημαίνονται 

τα ακόλουθα: 

 
 Η γενική ομορφιά και η λάμψη της επιδερμίδας  της δίνονται  με 

πληθώρα από καίρια ε π ί θ ε τ α  και  

ρ ή μ α τ α  (ήταν ωραία, μελαχροινή, ηλιοκαυμένη,  

ωχρά, ρόδινη, χρυσαυγίζουσα, λευκότερος- 

 έφεγγε, υπέφωσκε). 

 
 Η κόρη π α ρ ο μ ο ι ά ζ ε τ α ι με τη νύμφη του Άσματος της Π. 

Διαθήκης. 

 

 

 
 Η λεπτομέρεια του λευκού λαιμού δίνεται σε σ ύ γ κ ρ ι σ η  με  το 

χρώμα του προσώπου της (ο λαιμός  ήτον απείρως λευκότερος από τον 

χρώτα του  προσώπου της). 

 



 

 

 Τρία γνωρίσματα (μικρόσωμη, λεπτοκαμωμένη και στιλπνά μαλλιά) 

υποδηλώνονται σε συσχετισμό με την αγαπημένη κατσίκα του βοσκού 

(με π α ρ ο μ ο ί ω σ η) 
 

 

 Εκτός από τα παραπάνω εκφραστικά μέσα χρησιμοποιείται η   

 μ ε τ α φ ο ρ ά  (θερμόαιμος, οι οφθαλμοί σου περιστεραί ,   

 έφεγγε, υπέφωσκε),η   π α ρ ο μ ο ί ω σ η  (ως πτηνόν του αιγιαλού) και  

η υ π ε ρ β ο λ ή  (απείρως λευκότερος). 
 

Με όλα τα παραπάνω γνωρίσματα η Μοσχούλα ενσαρκώνει το πρότυπο 

ομορφιάς του κοριτσιού του βουκολικού λογοτεχνικού είδους. 

 
Η περιγραφή της εξωτερικής εμφάνισης της Μοσχούλας παρουσιάζεται 

μέσα από τα μάτια του αφηγητή και προδίδει την έλξη που ασκούσε η 

κόρη στο παλικάρι. Η  εξιδανίκευση της ομορφιάς και θαυμασμός , που 

είναι έκδηλος στον τρόπο με τον οποίο την παρουσιάζει, υποκρύπτουν το 

ερωτικό συναίσθημα που έχει δημιουργηθεί στο νεαρό βοσκόπουλο. 

Εξάλλου, το γεγονός ότι προτιμούσε να βόσκει τα γίδια του κοντά στο 

κτήμα του κυρ Μόσχου, παραβιάζοντας τα σύνορα της δικαιοδοσίας του 

ως βοσκού, αποκαλύπτει την επιθυμία του να βρίσκεται κοντά της, με 

την ελπίδα ότι θα την δει. 

 
Στη φράση ο λαιμός της …ήτον απείρως λευκότερος από τον χρώτα του 

προσώπου της υποδηλώνεται ότι η επιδερμίδα του προσώπου της 

Μοσχούλας ήταν λευκή. Όμως αμέσως  μετά η κοπέλα περιγράφεται ως 

ωχρά , ροδίνη, χρυσαυγίζουσα. Ακόμα και αν όλοι αυτοί οι 

χαρακτηρισμοί  συγκλίνουν στο ανοιχτό χρώμα και παρακαμφθεί έτσι η 

αντίφαση, είναι αδύνατο να βολευτεί η ομοιότητα με τη «μελαχρινή» και 

«ηλιοκαυμένη» νύμφη  του Άσματος. Ωστόσο ο μελετητής, που αγαπάει 

το λογοτέχνη, θα  αντιτείνει ότι η ολοφάνερη αντίφαση παρακάμπτεται, 

επειδή  η λογοτεχνική πραγματικότητα είναι διαφορετική από τη φυσική  

πραγματικότητα και τους νόμους της λογικής. 

 

 

Η ομωνυμία κοριτσιού και κατσίκας     

 
Ο αφηγητής παρομοιάζει τη Μοσχούλα με την αγαπημένη του κατσίκα 

σε κάποια σωματικά γνωρίσματα (μικρόσωμη, λεπτοκαμωμένη, με 

κατάστιλπνο τρίχωμα). Όμως η λειτουργία της παρομοίωσης πρέπει να 

νοηθεί αντίστροφα: η κατσίκα ήταν εκείνη στην οποία διαπιστώθηκαν, 

αρχικά τουλάχιστο, ομοιότητες  εξωτερικής εμφάνισης με το κορίτσι. 



 

 

Εξάλλου, υπήρχαν και ομοιότητες συμπεριφοράς: η Μοσχούλα, όταν 

ήταν μικρή, επήδα από βράχον εις βράχον, έτρεχεν από κολπίσκον εις 

κολπίσκον (στη φράση αφήνεται να εννοηθεί η παρομοίωση : πηδούσε 

και έτρεχε σαν κατσίκι). Γι ’ αυτούς  τους λόγους και ο βοσκός έδωσε 

στην κατσίκα το όνομα της Μοσχούλας. 

 
Το ότι ο βοσκός προβάλλει τα συναισθήματά του στην κατσίκα του 

αποκαλύπτει την αδυναμία του για την κοπέλα. Πρόκειται για ένα  

μηχανισμό υποκατάστασης  συναισθημάτων, ο οποίος ενεργοποιήθηκε, 

επειδή το πραγματικό αντικείμενο της αγάπης αποτελούσε απλησίαστο 

όνειρο. Και έτσι εξηγείται και η συμπάθεια του βοσκού στην κατσίκα. 

 
 Η ομωνυμία κοριτσιού και κατσίκας θα αξιοποιηθεί στη συνέχεια 

(προ οικονομία). 

 

 

Τα στάδια επικοινωνίας των δυο νέων  
 

 

Το ότι ο βοσκός  έβοσκε τα κατσίκια του κοντά στο κτήμα του κυρ 

Μόσχου από μικρή, καθώς και η λεπτομερειακή περιγραφή της ομορφιάς 

της και το όνομα που έδωσε στην κατσίκα του είναι στοιχεία που 

μαρτυρούν ότι τη γνώριζε από το παρελθόν και την είχε συναντήσει 

πολλές φορές. Ωστόσο, μάλλον δεν έχει μιλήσει μαζί της. Τώρα όμως οι 

νέοι επικοινωνούν δύο φορές. 

Την αφορμή για την πρώτη  επικοινωνία τη δίνει το όνομα της κατσίκας, 

που είναι το ίδιο με το όνομα του κοριτσιού (εδώ αξιοποιείται το 

λογοτεχνικό εύρημα της ομωνυμίας). Το περιστατικό με την απώλεια της 

κατσίκας, που φέρνει για πρώτη φορά κοντά τους δύο νέους,  

κλιμακώνεται έτσι: 
 
 Επισημαίνεται η απουσία της κατσίκας-Μοσχούλας κατά τη 

συνηθισμένη  καταμέτρηση των κατσικιών˙ 

 
 Τονίζεται το γεγονός ότι ο βοσκός  ταράζεται όχι από την απουσία 

μιας  οποιασδήποτε  μονάδας, αλλά από την απώλεια της 

συγκεκριμένης κατσίκας, με την οποία, όπως επισημάνθηκε , παραπάνω 

, είχε ιδιαίτερη συναισθηματική σχέση (η απουσία της Μοσχούλας ήτο 

επαισθητή)˙ 
 
 Προβάλλεται η ψυχική αναστάτωση του βοσκού (ετρόμαξα, εφώναξα 

ως τρελός)˙ 



 

 

 
 Στο κάλεσμα που απευθύνει ο βοσκός στην κατσίκα αποκρίνεται η 

κοπέλα, που τον άκουσε και προβαίνει στο παράθυρο (εδώ αξιοποιείται 

η πληροφορία που είχε δοθεί , ότι το κτήμα ήτον παρά το χείλος της 

θαλάσσης και είχε εις την άκρην  πυργοειδή  υψηλόν οικίσκον)˙ 
 

 

 Ακολουθεί ένας σύντομος διάλογος ανάμεσα στους δύο νέους, στον 

οποίο ο βοσκός αιφνιδιάζεται, μένει αμήχανος και δείχνει απειρία αλλά 

και εγωισμό, ενώ το κορίτσι αποτραβιέται απότομα μέσα 

δυσαρεστημένο (δεν ήξευρα τι να είπω-με σένα δεν έχω να κάμω-

έκλεισε το παράθυρον κ’ έγινεν άφαντη). 

 

 
Η πρώτη συνομιλία λοιπόν είναι τυπική και μένει άκαρπη. Ωστόσο , η 

αμοιβαία συμπάθεια θα εκδηλωθεί μιαν άλλην ημέραν, σε μια νέα 

προσέγγιση, που θα την προκαλέσει η Μοσχούλα  με αφορμή το σκοπό 

που σφύριζε ο βοσκός, ζητώντας  από αυτόν με πειραχτική διάθεση 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 την 

προσποιητική αδιαφορία ή άγνοιά του (δεν ηξεύρω πως της εφάνη) 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 με ολίγα ξηρά 

σύκα κ’ ένα τάσι γεμάτο πετμέζι είναι όχι απλώς ολοφάνερη ένδειξη  της 

αναγνώρισης της τιμής που της έγινε   και της αυλητικής τέχνης, αλλά 

και έκφραση ανταπόκρισης στα ερωτικά συναισθήματα του βοσκού. 

Φυσικά οι παραπάνω ενδείξεις ερωτισμού θα παραμείνουν στο επίπεδο 

της αγνότητας, όπως γίνεται σε όλα τα ποιμενικά ειδύλλια. 

 

 
Είναι χαρακτηριστικό  ότι και στις δύο περιπτώσεις  το κορίτσι είναι 

εκείνο που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία της επικοινωνίας και ενεργεί 

με τόλμη, παίρνοντας για αφορμή κάποιες τυχαίες ενέργειες του βοσκού, 

ενώ εκείνος εκδηλώνεται με ατολμία, συστολή και αιδημοσύνη. Βέβαια, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι ολοφάνερα τα τρυφερά  αισθήματα του 

για τη Μοσχούλα, της οποίας η στάση δείχνει ανταπόκριση σ’ αυτά, και 

μάλιστα με πράξεις. 

 

 



 

 

Το βουκολικό στοιχείο    
 

Και σ’ αυτή την ενότητα υπάρχουν πολλά στοιχεία, που παραπέμπουν 

στο αρκαδικό (βουκολικό) λογοτεχνικό κλίμα. 

Αυτά είναι: 

 

 Η αναφορά στο Άσμα, το οποίο έχει ανάλογο ποιμενικό χρώμα˙ 

 

 Η παρομοίωση του κοριτσιού με την κατσίκα˙ 

 
 Η αναφορά στον επικίνδυνο αετό, που επιτίθεται στα ποίμνια˙ 

 

 Το αιπολικόν άσμα του βουνού που σφύριζε ο βοσκός, πλαγιασμένος 

εις ένα  ίσκιον˙ 

 

 Η φλογέρα και το παίξιμό της από  το βοσκό (πβ. Το ίδιο θέμα και 

στο Μοιρολόγι της Φώκιας)˙ 

 
 Τα δώρα που προσφέρει  το κορίτσι στο βοσκό. 

 

 

 

Το θρησκευτικό στοιχείο: 

 
Παρόλο που αρχίζει στο διήγημα να προβαίνει το ερωτικό στοιχείο, ο 

συγγραφέας εξακολουθεί να παρεμβάλλει στοιχεία θρησκευτικού βίου 

(εξάλλου, σε όλο το διήγημα το ερωτικό στοιχείο διαπλέκεται με το 

θρησκευτικό-ηθικό στοιχείο). Τέτοια είναι: 

 

 Η λέξη παιδίσκη, που είναι συχνή στα κείμενα της Γραφής  

 

 Η αναφορά στο γνωστό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης  Άσμα  

Ασμάτων ˙ 

 

 Η αναφορά στους καλογήρους, τους πνευματικούς πατέρες του 

αφηγητή˙ 

 

 Η απώλεια της κατσίκας, η οποία παραπέμπει τον αναγνώστη στην 

παραβολή για το χαμένο πρόβατο (απολωλός πρόβατον), που αναφέρεται 

από τους ευαγγελιστές(Ματθ. ΙΗ, 12-14 και Λουκ. ΙΕ, 3-7). 

 



 

 

Στοιχεία τεχνικής:   
 

 

Η αφήγηση: 
 

Η αναδρομική αφήγηση του δραματοποιημένου αφηγητή συνεχίζεται 

κανονικά και διακρίνουμε σ’ αυτήν τα ακόλουθα στοιχεία  αφηγηματικής  

τεχνικής: 

 

 
   Σ’ αυτή την ενότητα αρχίζει η δράση (η δέση του μύθου) με τις 

πρώτες προσεγγίσεις των δύο νέων, της Μοσχούλας και του νεαρού 

βοσκού. 

 

 

   Το τμήμα της  αφήγησης της πρώτης επικοινωνίας των δύο νέων 

αρχίζει με τη χαρακτηριστική αφηγηματική φράση μίαν ημέραν, που 

μοιάζει με αρχή παραμυθιού (είναι σαν τη φράση μια φορά και έναν 

καιρό). Παρόμοια είναι η αρχή της αφήγησης της δεύτερης 

συνάντησης:μίαν άλλην ημέραν… 

 

 

  Πριν από τα παραπάνω δύο αφηγηματικά τμήματα υπάρχουν 

αφηγηματικά κενά. 

 

 

 Η ομωνυμία κοριτσιού και κατσίκας είναι ένα ευφυές λογοτεχνικό 

εύρημα και παράλληλα στοιχείο προοικονομίας, αφού προετοιμάζει την 

επικοινωνία των δύο νέων, για να προωθηθεί η πλοκή του μύθου. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Η ειρωνεία και το χιούμορ: 

 
Σε πέντε σημεία της ενότητας ο αφηγητής δηλώνει άγνοια για τα αίτια 

της πορείας των γεγονότων ή αμηχανία: 

 

 Μίαν ημέραν, δεν ηξεύρω πώς…η Μοσχούλα….είχε μείνει οπίσω… 

 
 Ούτε είχα παρατηρήσει την παρουσίαν της Μοσχούλας,  της ανεψιάς 

του κυρ Μόσχου εκεί σιμά. 

 

 Εγώ δεν  ήξευρα τι να είπω. 

 

 Δεν ηξεύρω πως της ήλθε  να μου φωνάξει… 

 

 …δεν ηξεύρω πώς της εφάνη η τέχνη μου η αυλητική. 

 
Στις παραπάνω φράσεις ενυπάρχει το στοιχείο της ειρωνείας και του 

αυτοσαρκασμού˙ αλλά και σε άλλα σημεία επανέρχεται η χιουμοριστική 

διάθεση:στην αρχή της ενότητας αναφέρεται η Μοσχούλα ως συντροφιά 

του θείου της μαζί με το τσιμπούκι, το κομπολόγι και το σκαλιστήρι του, 

και οι αετοί παρουσιάζονται ακατάδεχτοι για επισκέψεις από τα ψηλά 

στα χαμηλά μέρη. 

 

 

Εικονοπλασία: 
 

  Ανάμεσα στις εικόνες της ενότητας ξεχωρίζουν δύο λυρικές: η 

ηχητική εικόνα του βοσκού που σφυρίζει ποιμενικό σκοπό και στη 

συνέχεια παίζει  τη φλογέρα και η εικόνα του όμορφου κοριτσιού, που 

στέκεται στο παράθυρο του σπιτιού του, εικόνα γνωστή από το δημοτικό 

τραγούδι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4
η
 Ενότητα 

 

 

Οι κινήσεις του βοσκού και η πορεία της πλοκής: 

 
Στην ενότητα αυτή δίνονται όλες οι κινήσεις που έκανε  ο βοσκός εκείνη 

την αυγουστιάτικη φεγγαρόλουστη βραδιά και έτσι η πλοκή αρχίζει να  

οδεύει προς την κορύφωση, αφού όλες οι κινήσεις και οι ενέργείες του 

προετοιμάζουν σκηνοθετικά (προοικονομούν) το κύριο επεισόδιο. 

 

α. Το μοναχικό μπάνιο του βοσκού  

 
Ο νεαρός βοσκός λοιπόν κατέβασε τα κατσίκια του στο γιαλό, για να 

βοσκήσουν αρμυρήθρες  και να πάρουν αλάτι. Όμως λιμπίστηκε τη 

μαγεία της θάλασσας  και επιθύμησε να κολυμπήσει. Έτσι, αφού 

ασφάλισε το κοπάδι του, ρίχτηκε στη θάλασσα με λαχτάρα (η οποία 

τονίστηκε προηγουμένως με τα ρήματα  ελιμπίστηκα και ελαχτάρησα). Σε 

μια σύντομη αλλά περιεκτική περίοδο του κειμένου παρουσιάζονται 

άμεσα από τον ίδιο τον αφηγητή τα  συναισθήματα του: ησθανόμην 

γλύκαν, μαγείαν άφατον , εφανταζόμην τον ευατόν μου ως να ήμην έν με το 

κύμα, ως να μετείχον της φύσεως αυτού, της υγράς και αλμυράς και 

δροσώδους. Στο χωρίο αυτό διαπιστώνουμε τη μαγική επενέργεια του 

θαλασσινού νερού και την ταύτιση του βοσκού με το αναζωογονητικό 

αυτό στοιχείο της φύσης, που έχει δύναμη να απελευθερώνει  τον 

άνθρωπο και να του προσφέρει στιγμές ξεγνοιασιάς και απόλαυσης. 

 

 

β. Η φροντίδα του βοσκού για την ασφάλεια του κοπαδιού  

 
Η χαρά όμως του δε θα διαρκέσει πολύ, γιατί η αίσθηση της ευθύνης 

απέναντι στο κοπάδι του θα τον επαναφέρει στην πραγματικότητα: 

φοβόταν μήπως κάποια κατσίκια ξεκόψουν από το κοπάδι και φύγουν. 

Ήδη πριν από το μπάνιο του είχε αφήσει το κοπάδι του κάπου ψηλά  

καθησυχάζοντάς το και είχε φροντίσει ειδικά για την αγαπημένη του 

κατσίκα, τη Μοσχούλα, δένοντάς την με ένα σκοινί σε ένα θάμνο. Τώρα 

θα πήγαινε να λύσει τη Μοσχούλα και να την πάρει με το υπόλοιπο 

κοπάδι. 

 

 

 

 



 

 

γ. Η φροντίδα για την ασφάλεια ειδικά της Μοσχούλας-

κατσίκας  

 
Στο πλαίσιο της γενικότερης  φροντίδας του βοσκού για το κοπάδι του 

εντάσσεται και η ιδιαίτερη φροντίδα για την αγαπημένη του κατσίκα. 

Επειδή κάποτε του είχε φύγει, φρόντισε τώρα να τη δέσει με σκοινί. Η 

ενέργεία του αυτή δε φαίνεται να προδικάζει καμιά δυσάρεστη εξέλιξη 

και μας αφήνει ανυποψίαστους. Αντίθετα μάλιστα, πρόκειται για μια 

ένδειξη στοργής και αισθήματος ευθύνης. Ωστόσο, ενταγμένη στο 

πλαίσιο της πλοκής του μύθου, λειτουργεί ως προοικονομία , καθώς αυτό 

το σκοινί θα γίνει η θηλιά που θα πνίξει το ζώο. Αν σκεφτούμε επίσης ότι 

το σκοινί που είχε στόχο την εξασφάλιση της κατσίκας, γίνεται το μέσο 

του φριχτού θανάτου της, διαπιστώνουμε στο γεγονός και (τραγική) 

ειρωνεία. 

 

 

 Η ανησυχία του βοσκού για τη Μοσχούλα –κατσίκα ίσως να 

απορρέει από κάποιο είδος διαίσθησης (κάποιο κακό προαίσθημα). 

 

 

Η Μοσχούλα γυμνή στη Θάλασσα 

 
Ο βοσκός βγήκε από τη θάλασσα, ντύθηκε και, μόλις ξεκίνησε, άκουσε 

ένα δυνατό πλατάγισμα στα νερά του διπλανού κοιλώματος του βράχου 

και υπέθεσε ότι ήταν η Μοσχούλα, που συνήθιζε να κολυμπάει εκεί. 

Ανέβηκε λοιπόν στο βράχο αθόρυβα και βεβαιώθηκε ότι ήταν αυτή και 

ότι έκανε μπάνιο γυμνή. Ο συγγραφέας για να δώσει τη συγκλονιστική 

στιγμή της συνάντησης του βοσκού  με τη Μοσχούλα, δημιούργησε τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις: 

 

 Έστησε σχολαστικά ένα παραδείσιο σκηνικό, που αποτέλεσε το 

ιδανικό αισθητικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο ο ήρωας του ένιωσε την 

απόλυτη ευτυχία της ταύτισης με τη φύση. 

 Παρουσίασε μέσα από μια λεπτομερή διαδικασία την ψυχική 

κατάσταση του βοσκού, που ζούσε εκστατικός μέσα στη μαγεία της 

φύσης. 

 Σ’ αυτό το αισθησιακό κλίμα εντάσσει  απρόσμενα και αιφνιδιαστικά 

την ομορφιά της κοπέλας. Το  σφοδρόν πλατάγιασμα εις τη θάλασσαν 

κινητοποιεί την αίσθηση της ακοής και τη βεβαιότητα  ότι ο θόρυβος 

προήλθε από σώμα που πέφτει στη θάλασσα κατευθύνει τον ήρωα, ώστε 

να ανακαλύψει με τα ίδια του τα μάτια αυτό που περίμενε: τη Μοσχούλα 



 

 

να κολυμπάει στη θάλασσα και  μάλιστα γυμνή. Τώρα το ενδιαφέρον του 

αναγνώστη , όπως βέβαια και του ήρωα κορυφώνεται. 

 

 

Το πλατάγισμα μας θυμίζει ένα άλλο πλατάγιασμα, εκείνο της 

ακριβούλας˙ μόνο που εκείνο  ήταν πλατάγιασμα θανάτου, ενώ αυτό 

είναι πλατάγιασμα της χαράς της ζωής. 

 

 

Στοιχεία βουκολικά-αρκαδικά  
 

Σ’ αυτή την ενότητα επισημαίνονται πολλά στοιχεία που συνιστούν 

κλίμα βουκολικής ποίησης, καθώς γίνεται λόγος για τη φροντίδα του 

βοσκού προς το κοπάδι του και περιγράφεται το φυσικό τοπίο της 

θάλασσας. Τα κυριότερα από αυτά στοιχεία είναι: 

 

 Η περιγραφή του γιαλού με τα βράχια και τους κολπίσκους˙ 

 

 Η μεταφορά του κοπαδιού στο γιαλό για τα κρίταμα και αρμυρήθρες˙ 

 

 Η επικοινωνία του βοσκού με το κοπάδι του (η επιβολή τάξης από το 

βοσκό με το σιγανό σφύριγμα και η υπακοή του κοπαδιού)˙ 

 

 Τα κουδούνια των  τράγων και το περιλαίμιο της αγαπημένης 

κατσίκας˙ 

 

 Η περιγραφή της ώρας του δειλινού˙ 

 

 Η περιγραφή του άντρου και η αναφορά των θαλάσσιων θηλυκών 

θεοτήτων ˙ 

 

 Η φροντίδα του βοσκού για το κοπάδι του˙ 

 

 Ο χαρακτηρισμός σατυρίσκος του βουνού. 

 

 

 Είναι αξιοπρόσεχτο ότι από αυτή την καθαρά ποιμενική ενότητα 

απουσιάζει πέρα για πέρα το θρησκευτικό στοιχείο. 

 

 

 

 

 



 

 

Στοιχεία Τεχνικής: 

 

Σχήματα λόγου: 

 
Τα πιο χαρακτηριστικά σχήματα λόγου του  κειμένου αναφέρονται 

παρακάτω , στις εικόνες. Εδώ δίνονται και κάποια άλλα, που υπάρχουν 

σε άλλα σημεία του κειμένου. 

 

 

 α σ ύ ν δ ε τ ο: επλύθην, ελούσθην, εκολύμβησα-δεν θα μου έκανε 

ποτέ καρδιά…, δεν θα εχόρταινα ποτέ το κολύμβημα-ο μικρός εκείνος 

ανήφορος, ο ολισθηρός κρημνός…˙ 

 

 π α ρ ο μ ο ί ω σ η: ως να ήμην εν με το κύμα, δυσάγωγα και άπιστα 

όσον και τα μικρά παιδία, ως σώματος πίπτοντος εις το κύμα˙ 

 

 π ο λ υ σ ύ ν δ ε τ ο: της υγράς και αλμυράς και δροσώδους˙ 

 

 α π ο σ ι ώ π η σ η: είχε πέσει αρτίως εις το κύμα γυμνή, κ’ 

ελούετο…(τα αποσιωπητικά δείχνουν την έκπληξη και την αναστάτωση 

του βοσκού). 

 

 

Ο δραματικός ενεστώτας (ακούω σφοδρόν πλατιγιασμόν) σε ένα καίριο 

σημείο της αφήγησης κάνει το λόγο παραστατικό και ζωντανό (είναι σαν 

να ακούγεται αυτή τη στιγμή το πλατάγισμα). 

 
Στο πλαίσιο του λαϊκού λόγου των ηρώων του Παπαδιαμάντη είναι 

αξιοπρόσεχτος ο ιδιωτισμός δεν θα μου έκανε ποτέ καρδιά. 

 

 

Τέλος, διακρίνουμε τη χιουμοριστική διάθεση  του αφηγητή, που 

αναφέρεται στην ευκολία με την οποία μπορούσε να ανέβει το μικρό 

ανήφορο: η χιουμοριστική διάθεση εκφράζεται με την παρομοίωση όσον 

ένα σκαλοπάτι μαρμαρίνης σκάλας και με τη λέξη άθυρμα (=αυτό για 

μένα ήταν παιχνιδάκι). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Στοιχεία αφηγηματικής τεχνικής: 

 
Για τον αφηγητή και την αφήγηση ισχύουν όσα έχουν ήδη αναφερθεί 

στην προσέγγιση της πρώτης ενότητας. Ως προς άλλα στοιχεία της 

αφηγηματικής τεχνικής  έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: 

 

 Πριν από την αρχή της ενότητας  (Μίαν εσπέραν) υπάρχει κάποιο 

 α φ η γ η μ α τ ι κ ό   κ ε ν ό. 

 

 Η αφήγηση της ενότητας αρχίζει με τη χαρακτηριστική αφηγηματική 

φράση  Μίαν εσπέραν  (πβ. Και στα προηγούμενα: Μίαν ημέραν-Μίαν 

άλλην ημέραν). 

 

 Όλες οι κινήσεις του βοσκού είναι στοιχεία πλοκής  με τα οποία      

π ρ ο ο ι κ ο ν ο μ ε ί τ α ι  (προετοιμάζεται  «σκηνοθετικά») το κεντρικό 

επεισόδιο που θα ακολουθήσει. Αυτά είναι: η μεταφορά του κοπαδιού 

στο γιαλό , η επιθυμία του για μπάνιο , η μέριμνα για τα κατσίκια, η 

επιστροφή και το άκουσμα του πλαταγίσματος. Αλλά και το δέσιμο της 

κατσίκας λειτουργεί ως π ρ ο ο ι κ ο ν ο μ ί α, καθώς το σκοινί θα γίνει 

θηλιά που θα πνίξει το ζώο. 

 

 Ο ρόλος της κατσίκας είναι πάντα σημαντικός στην προώθηση της 

πλοκής. Υπενθυμίζουμε ότι προηγουμένως ο βοσκός φώναξε την 

κατσίκα και απάντησε η Μοσχούλα , κάτι που είχε ως αποτέλεσμα μια 

πρώτη επικοινωνία των δύο νέων ˙ τώρα, πάει ο βοσκός να λύσει την 

κατσίκα και βλέπει το κορίτσι γυμνό στη θάλασσα (προηγείται και τις 

δύο φορές η κατσίκα της συνάντησης). Και θα υπάρξει συνέχεια. 

 

 Η αναφορά στην κλοπή του επίχρυσου κουδουνιού και του 

περιλαιμίου της κατσίκας αποτελεί μια μικρή α ν α δ ρ ο μ ι κ ή   

α φ ή γ η  σ η  αλλά και ε π ι β ρ ά δ υ ν σ η. 

 

 Η αναφορά στους γλαφυρούς κολπίσκους του γιαλού ίσως αποτελεί  

π ρ ο σ ή μ α ν σ  η  για τους γλαφυρούς κόλπους της γυμνής 

Μοσχούλας, για τους οποίους θα κάνει λόγο ο αφηγητής αργότερα. 

 

 

 Οι εκτενείς περιγραφές αποτελούν μια μορφή ε π ι β ρ ά δ υ ν σ η ς. 

 

 

 Τέλος , ο σφοδρός πλαταγισμός αποτελεί δ ρ α μ α τ ι κ ό   



 

 

α π ρ ό ο π τ ο και αλλάζει την πορεία της πλοκής (από αυτή την άποψη , 

της αλλαγής της πορείας της πλοκής , θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο 

για «περιπέτεια»). 

 

 

 

Ο ακριβής προσδιορισμός του χρόνου: 

 
Ο χρόνος μέσα στο πλαίσιο του οποίου θα συμβεί το κεντρικό επεισόδιο 

του διηγήματος είναι η πιο υποβλητική ώρα του εικοσιτετραώρου και 

προσδιορίζεται με λεπτομέρειες: αφού δοθεί πρώτα ένας κάπως αόριστος 

προσδιορισμός (μίαν εσπέραν), δίνεται η εποχή (γενικό πλαίσιο:ήτον τον 

Αύγουστον μήνα) και στη συνέχεια προσδιορίζεται με τις κινήσεις του 

ήλιου και του φεγγαριού η ακριβής ώρα: α) την ώραν εκείνην είχε 

βασιλέψει ο ήλιος, β) το φεγγάρι σχεδόν ολόγεμον ήρχισε να λάμπει 

χαμηλά, ως δύο καλαμιές υψηλότερα από τα βουνά της αντικρινής 

νήσου(αξιοπρόσεχτος ο «πρακτικός» και λαϊκός προσδιορισμός της 

θέσης του φεγγαριού), γ) έβλεπα μίαν πτυχήν από την πορφύραν του 

ηλίου, που είχε βασιλέψει εκείνην την στιγμήν. 

 

 

Εικονοπλασία: Η περιγραφή του ειδυλλιακού θαλασσινού 

τοπίου:  

 
Σ’ αυτή την ενότητα περιγράφεται με λεπτομέρειες και με λυρισμό το 

ειδυλλιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα ξετυλιχτεί το κεντρικό 

επεισόδιο του μύθου. Τρεις είναι οι κυριότερες εικόνες: 

 

α. Ο γιαλός: 

 
Η παραστατική και λυρική εικόνα του γιαλού με τους βαθουλούς 

κολπίσκους και τις αγκαλίτσες του κύματος, με τους κυρτούς και κοίλους 

βράχους δίνεται με λεπτομέρειες, που εκφράζονται παραστατικά: 

 

 Με υ π ε ρ β ο λ ή:… χιλίους κολπίσκους˙ 

 

 Με μ ε τ α φ ο ρ έ  ς: εσχημάτιζε αγκαλίτσες το κύμα, μεγάλη μαγεία˙ 

 

 Με α ν τ ί θ ε  σ η : αλλού εκυρτώνοντο οι βράχοι εις προβλήτας και 

αλλού εκοιλαίνοντο εις σπήλαια˙ 

 



 

 

 Με π ρ ο σ ω π ο π ο ί η σ η του νερού: εισεχώρει μορμυρίζον , 

χορεύον με ατάκτους φλοίσβους και αφρούς, που αποτελεί ταυτόχρονα 

μια σύνθετη  εικόνα (οπτική, ακουστική και κινητική)˙ 

 

 Με α σ ύ ν δ ε τ ο: μορμυρίζον, χορεύον˙ 

 

 Με π α ρ ο μ ο ί ω σ η: όμοιον με το βρέφος, στην οποία το 

προσωποποιημένο νερό αποκτά τη χάρη του παιδιού που πηδάει στο 

κρεβάτι του˙ με την ταύτιση αυτή δημιουργείται η εντύπωση  ότι ο 

άνθρωπος είναι ένα μέρος της φύσης , ότι άνθρωπος και φύση 

συνυπάρχουν τόσο αρμονικά , που αποτελούν αδιάσπαστη ενότητα˙ 

επομένως , η παρομοίωση αισθητοποιεί το στενό δεσμό φύσης και 

ανθρώπου. 

 

 

Στην εικόνα δίνουν ζωηρή κίνηση οι λέξεις χορεύον, αναπηδά, να 

σηκωθεί , να χορεύσει, ενώ οι λέξεις μορμυρίζον και ψελλίζον 

προσθέτουν το στοιχείο του ήχου. 

 

 

Τέλος, τη συναισθηματική φόρτιση  που δημιουργεί στην ψυχή του ήρωα 

η εικόνα την εκφράζουν οι λέξεις μεγάλη χαρά και μαγεία, 

«ελιμπίστηκα» και ελαχτάρησα , οι οποίες περιβάλλουν έντονα την 

προκλητικότητα της θάλασσας και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θέλγει 

και εγκλωβίζει τον άνθρωπο. 

 

 

β. Το δειλινό: 

 
Η εικόνα του δειλινού , παρόλο που δεν εκφράζεται με πολλά σχήματα 

λόγου, είναι λυρική και ζωηρή, καθώς επιλέγεται η χρονική στιγμή 

ανάμεσα στη δύση του ηλίου και στην ανατολή του φεγγαριού˙ 

επιλέγεται  δηλαδή η συνύπαρξη των πιο φωτεινών ουράνιων σωμάτων 

(με το φεγγάρι μάλιστα σχεδόν ολόγεμον) και των πιο γοητευτικών 

φαινομένων της φύσης, της ανατολής και της δύσης, που εδώ 

λειτουργούν σχεδόν ταυτόχρονα. Όλα αυτά τα στοιχεία κάνουν την 

εικόνα εξαιρετικά υποβλητική, δημιουργώντας έτσι κλίμα κατάλληλο για 

το ερωτικό στοιχείο. Τα εκφραστικά μέσα της εικόνας είναι: 

 

 Το λυρικό σ ύ ν θ ε τ ο ολόγεμον (φεγγάρι)˙ 

 Η μ ε τ α φ ο ρ ά από την πορφύραν του ηλίου , η οποία αισθητοποιεί 

το έντονο πορφυρό χρώμα της δύσης˙ 

 



 

 

 Η μ ε τ α φ ο ρ ά ήτον η ουρά της λαμπράς αλουργίδος,με την οποία 

παρομοιάζεται η πτυχή της πορφύρας του ήλιου με πολυτελές μακρύ 

ένδυμα με ουρά (η εκκλησιαστική παιδεία του Παπαδιαμάντη μας 

παραπέμπει μάλλον στον αρχιερατικό «μανδύα»)˙ 

 

 Η μ ε τ α φ ο ρ ά  ήτον ο τάπης, με την οποία παρομοιάζεται το φως 

του ηλιοβασιλέματος με το χαλί που στρώνει η μάνα του ήλιου , για να 

δειπνήσει ο γιος  της ˙ η μεταφορά αυτή παραπέμπει (καθώς λέγουν) 

στην λαική παράδοση, κυρίως τα δημοτικά τραγούδια. 

 

 

γ. Το θαλάσσιο άντρο και το μονοπάτι: 

 
Τώρα ο αφηγητής φτάνει στο μικρό άντρο του βράχου (στη μικρή 

θαλασσινή σπηλιά) και στο μονοπάτι, δηλαδή στο συγκεκριμένο τόπο 

όπου θα διαδραματιστεί το κύριο επεισόδιο και θα ξετυλιχτεί η δράση 

των δυο ηρώων . Το άντρο, στρωμένο με άσπρα κρυσταλλοειδή κοχύλια 

και λαμπρά ποικιλόχρωμα χαλίκια, περιγράφεται με τα ακόλουθα 

εκφραστικά και λυρικά στοιχεία: 

 

 Με την α ν τ ί θ ε σ η  μέγαν βράχον –μικρόν άντρον˙ 

 

 Με τη μ ε τ α φ ο ρ ά έζωνεν….όλον τον αιγιαλόν˙ 

 

 Με εύστοχα ε π ί θ ε τ α και χαρακτηριστικά σ ύ ν θ ε τ α : μέγαν 

κυρτόν (βράχον), μικρόν θαλάσσιον  (άντρον), κρυσταλλοειδή 

(κοχύλια),λαμπρά ποικιλόχρωμα (χαλίκια), την απότομον(ακρογιαλιάν), 

του τοιχογυρίσματος˙ 

 

 Με την π α ρ ο μ ο ί ω σ η εφαίνετο πως το είχον ευτρεπίσει και 

στολίσει αι νύμφαι των θαλασσών, που δίνει μαγική και θεϊκή διάσταση 

στην ομορφιά του χώρου στον οποίο σε λίγο θα εμφανιστεί γυμνή η 

Μοσχούλα-μια νεράιδα και αυτή…. 

 

 

Αλλά και η αναφορά στο μονοπάτι έχει ιδιαίτερη λειτουργική 

σκοπιμότητα, αφού αυτό έφτανε εις την κάτω πόρταν του 

τοιχογυρίσματος του κυρ Μόσχου και από αυτό θα περάσει η Μοσχούλα. 

 

 

 

 



 

 

5
η
 Ενότητα 

 

 

Το δίλημμα του βοσκού: 

 
Μπροστά στο απροσδόκητο αντίκρισμα του γυμνού κορμιού της 

Μοσχούλας ο βοσκός αιφνιδιάστηκε και βρέθηκε στο δίλημμα αν έπρεπε 

να μείνει ή να φύγει. Και, για να αντιμετωπίσει το δίλημμα, σκέφτεται τις 

ακόλουθες επιλογές, ως λύσεις: 

 

α. Πρώτη επιλογή 

 

Ο βοσκός σκέφτεται να φύγει αθόρυβα . Αυτήν όμως τη λύση την 

απορρίπτει , γιατί υπάρχει κίνδυνος να γίνει αντιληπτός από τη 

Μοσχούλα (που κολυμπάει στραμμένη προς το μέρος του), με 

αποτέλεσμα αυτή να τρομάξει , να φωνάξει και να τον κατηγορήσει για 

ανηθικότητα. 

 

 Το επιχείρημα ευσταθεί , αφού ο βοσκός θέλει να αποφύγει την 

κατακραυγή και να προστατέψει την υπόληψή του˙ όμως είναι και 

ευάλωτο, αφού θα μπορούσε να περιμένει , ώστε να φύγει σε κάποια 

στιγμή που η Μοσχούλα θα στρεφόταν προς το άλλο μέρος. 

 

 

β. Δεύτερη επιλογή 

 

Ο βοσκός σκέφτεται να την ειδοποιήσει διακριτικά και με ειλικρίνεια για 

την τυχαία παρουσία του , δηλώνοντας ότι φεύγει αμέσως. Αυτή η λύση 

δεν απορρίπτεται , αλλά και δεν ευοδώνεται , γιατί αδυνατεί να τη θέσει 

σε εφαρμογή , με τη βολική δικαιολογία ότι είναι αδέξιος για κόσμια 

συμπεριφορά και άτολμος. 

 

 Και αυτό το επιχείρημα δεν ευσταθεί , γιατί αποτελεί υπεκφυγή: στην 

πραγματικότητα η ατολμία ήταν άλλη, δηλαδή έλλειψη ηθικής 

αντίστασης μπροστά στον πειρασμό –όχι κοινωνική αιδημοσύνη και 

συστολή. Εξάλλου , και ο ίδιος δικαιολογείται με ασάφειες και μετάθεση 

των ευθυνών: δεν ηξεύρω πώς….-κανείς δεν με είχε διδάξει μαθήματα 

κοσμιότητος. 

 

 

 

 



 

 

γ. Τρίτη επιλογή 

 

Ο βοσκός σκέφτεται να περιμένει  , υπολογίζοντας ότι η Μοσχούλα δε θα 

αργήσει να τελειώσει το μπάνιο της και στη συνέχεια να ντυθεί και να 

φύγει. Και αυτή η λύση εγκαταλείπεται , γιατί θα τον φέρει αντιμέτωπο 

με τον γυναικείο πειρασμό , κάτι που πρέπει να αποφεύγει σύμφωνα με 

την ηθική αγωγή που του έχουν εμφυσήσει οι πνευματικοί του πατέρες. 

 

 Το επιχείρημα είναι πολύ ισχυρό , ακλόνητο , και αυτή είναι η λύση 

που πρέπει να απορριφτεί πέρα για πέρα. Όμως τελικά αυτή είναι που θα 

επιλεγεί! 

 

 

δ. Τέταρτη επιλογή 

 

Ο βοσκός σκέφτεται να φύγει απαρατήρητος , κολυμπώντας στην πολύ 

βαθιά και άγρια θάλασσα προς αντίθετη πλευρά με τα ρούχα και να 

φτάσει από μακριά το κοπάδι του. Αλλά και αυτή η τελευταία λύση 

απορρίπτεται , με δύο επιχειρήματα: α) η προσπάθεια θα ήταν 

κοπιαστική , δύσκολη και επικίνδυνη (μέγας κόπος, αληθής άθλος) και β) 

επειδή θα αργούσε λόγω μεγάλης απόστασης , θα κινδύνευε η δεμένη 

Μοσχούλα και θα σκορπούσε το κοπάδι. 

 

 Τα επιχειρήματα ευσταθούν και τα δύο˙ επομένως , και η λύση αυτή 

είναι πράγματι απορριπτέα. 

 

 

 

 Στο δίλημμα του βοσκού περιπλέκονται η διαφύλαξη της 

υπόληψής του , η αποφυγή του πειρασμού (μάλλον η ερωτική επιθυμία) 

και η υποχρέωση για τη φύλαξη του κοπαδιού του. Έτσι ο βοσκός 

βρίσκεται αντιμέτωπος συνοψιστικά με δύο αντίθετες επιλογές , που 

είναι οι ακόλουθες-με τα αντίστοιχα απορριπτικά επιχειρήματά τους: 

 

 

α. Πρέπει να φύγω, για να πάω στο κοπάδι. Αν  όμως γίνει αυτό , 

υπάρχει κίνδυνος να με δει η Μοσχούλα και να εκτεθώ ή θα είναι πολύ 

δύσκολο για μένα και επικίνδυνο για το κοπάδι. 

 

β. Πρέπει  να μείνω , για να μη με δει η Μοσχούλα και εκτεθώ. Όμως 

αυτό αποτελεί για μένα ηθικό κίνδυνο , γιατί θα βρεθώ μπροστά στο 

γυναικείο πειρασμό. Εξάλλου , αυτό θα είναι επικίνδυνο για το κοπάδι. 

 



 

 

Στην πραγματικότητα το βοσκό τον απασχολούν δυο θέματα, τα οποία 

μέσα στην ταραχή του μπερδεύονται στη συνείδησή του : 

 

 

α. Τι να κάνω για να μη με δει η Μοσχούλα (για να μην εκτεθώ , κάτι 

που θα είναι ηθικό πλήγμα για μένα-εξωτερικό). 

 

 

β. Τι να κάνω για να μην την δω (για να μην υποκύψω στον πειρασμό 

της αμαρτίας, κάτι που θα είναι και αυτό ηθικό πλήγμα για μένα-

εσωτερικό). 

 

 

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 συνείδησή του τού λέει ότι 

πρέπει να φύγει, η καρδιά του όμως τον κρατάει καθηλωμένο πίσω από 

τον βράχο. Ταλαντεύεται λοιπόν ανάμεσα σε δυο δρόμους: 

 

α. να αντισταθώ στον πειρασμό κάνοντας αυτό που είναι σωστό, 

ακολουθώντας τη φωνή της συνείδησης και πειθαρχώντας στους ηθικούς 

κανόνες 

 

β. ή να υποκύψω σ’ αυτόν κάνοντας αυτό που επιθυμώ, αγνοώντας αυτά 

που μου υπαγορεύει η ηθική και ακολουθώντας τη φωνή του πειρασμού; 

 

 

Τέλος, αυτό που τον βασανίζει υποσυνείδητα, όπως φαίνεται , είναι ένα: 

τι να κάνω , ώστε να δω τη Μοσχούλα , χωρίς εκείνη να με δει  (δηλαδή 

πώς να αμαρτήσω απολαμβάνοντας τη θεά του γυμνού κορμιού της, 

χωρίς να γίνω αντιληπτός). Επομένως , η επιθυμία του να μείνει και να 

θαυμάζει αθέατος το γυμνό γυναικείο κορμί αποδεικνύεται πιο ισχυρή 

από τη φωνή της συνείδησης και από τις ηθικές του αρχές και την 

απόφαση να υποκύψει στον πειρασμό ο βοσκός ήδη την έχει πάρει στο 

βάθος˙εξάλλου , ήδη το κορίτσι το έχει δει. Αυτό όμως που τον 

απασχολεί είναι να βρει επιχείρημα  με το οποίο θα στηρίξει την 

απόφασή του (η απόφαση δεν είναι να δει απλώς το κορίτσι , πράγμα που 

ήδη έχει γίνει , αλλά να συνεχίσει να το βλέπει για περισσότερη ώρα). Το 

επιχείρημα βρίσκεται και η απόφαση παίρνεται. 

 

 

 



 

 

Η απόφαση του βοσκού- Η παράδοση στον πειρασμό 

 

Ύστερα από τις αμφιταλαντεύσεις , τις πιθανές λύσεις και τα 

επιχειρήματα  ο βοσκός παίρνει την απόφαση να περιμένει: δεν υπήρχε 

άλλη αίρεσις (επιλογή), ειμή να περιμένω.Η επιλογή αυτή είναι η τρίτη 

από τις παραπάνω , που την έχει απορρίψει με το επιχείρημα του 

πειρασμού. Και τώρα, για να τη στηρίξει και να τα βολέψει με τη 

συνείδησή του , προβάλλει ένα αντεπιχείρημα , που αίρει το πρώτο: ήμην 

εν συνειδήσει αθώος(=μπορεί να υπήρχε πειρασμός , όμως είχα καθαρή 

συνείδηση , ήμουν συνειδητά απονήρευτος και δε θα υπέκυπτα σ’αυτόν). 

 

Όμως τελικά υποκύπτει στον πειρασμό (έκυψα να ίδω την κολυμβώσαν 

νεάνιδα). Και , για να δικαιολογηθεί , προβάλλει την περιέργεια ως αίτιο 

της ενδοτικότητάς του. 

 

 Για την τελική επιλογή του βοσκού έχουμε να παρατηρήσουμε ότι:α) 

το αντεπιχείρημά του στη συνέχεια θα καταρρεύσει , αφού δεν 

προσπάθησε να αποφύγει τον πειρασμό φεύγοντας απαρατήρητος, όταν η 

Μοσχούλα στράφηκε κολυμπώντας στο αντίθετο μέρος˙ β) το αίτιο που 

τον έκαμψε δεν ήταν περιέργεια (να δει από …περιέργεια πως ήταν, με 

λεπτομέρειες , το κορμί της Μοσχούλας), αλλά ο ερωτικός πόθος. Εδώ 

λοιπόν είναι φανερή η απεγνωσμένη προσπάθεια του βοσκού να 

δικαιολογήσει  στη συνείδησή του με μια εύσχημη πρόφαση (με 

άλλοθι)την ενδοτικότητά του μπροστά στον πειρασμό. Και για να 

μιλήσουμε στη γλώσσα του θρησκευόμενου βοσκού , όλα 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 έρωτά του. 

 

 Μια γλωσσική παρατήρηση: ο αφηγητής , για να δηλώσει την ήττα 

του από τον πειρασμό, χρησιμοποιεί τη φράση έκυψα να ίδω την 

κολυμβώσαν νεανίδα. Η επιλογή από το συγγραφέα  του ρήματος έκυψα 

δεν είναι τυχαία , γιατί μας παραπέμπει συνειρμικά στο ρήμα υπέκυψα 

(εις τον πειρασμόν) 

 

 

 



 

 

Το όνειρο στο κύμα 

Ο βοσκός ενδίδει στον πειρασμό και δίνεται ολόκληρος στην απόλαυση 

του θεάματος που του προσφέρεται. Έτσι, αρχίζει η κορύφωση της 

πλοκής , καθώς αυτός απολαμβάνει θαμπωμένος το θέαμα του κοριτσιού 

που κολυμπάει γυμνό στο φεγγαρόφωτο. Η παράγραφος του κειμένου 

στην οποία περιγράφεται διεξοδικά η εικόνα του θεσπέσιου κορμιού 

γραμμένη με εξαιρετική λογοτεχνική δύναμη και η εικόνα δίνεται με 

πολλά εκφραστικά μέσα και στοιχεία τεχνικής. Έτσι: 

 

α. Η πρώτη εντύπωση του βοσκού και αντίστοιχα συναισθήματά του 

εκφράζονται με το τριμερές α σ ύ ν δ ε τ ο  ήτον απόλαυσις, όνειρον, 

θαύμα, στο οποίο ενυπάρχει και ανοδική κ λ ι μ ά κ ω σ η καθώς και δύο 

μ ε τ α φ ο ρ έ ς (όνειρον, θαύμα). Ο βοσκός νιώθει πλημμυρισμένος από 

ευτυχία μπροστά στο πρωτόγνωρο θέαμα, βρίσκεται σε κατάσταση 

έκστασης  και έχει θαμπωθεί από την ομορφιά της νέας, έχει παγιδευτεί 

μέσα σε ένα όνειρο. 

 

β. Ο αφηγητής κ λ ι μ α κ ώ ν ε ι τα στοιχεία της εικόνας αρχίζοντας από 

εκείνα που «έβλεπε» πραγματικά στο επάνω μέρος του σώματος (κόμη, 

τράχηλος, ωμοπλάτη, βραχίονες)˙ συνεχίζει με εκείνα που «διέβλεπε», 

δηλαδή με εκείνα που διαισθανόταν ή συμπέραινε  από ενδείξεις στο 

μέρος από τη μέση και κάτω (οσφύς, ισχία, κνήμες, πόδια)˙ και 

ολοκληρώνεται με όσα «εμάντευε», δηλαδή με όσα απλώς υπέθετε με τη 

φαντασία του στο μεσαίο μέρος του σώματος (στέρνο και κόλποι). 

 

γ. Η περιγραφή των επάνω μερών του σώματος δίνεται με συσσώρευση 

σχημάτων λόγου δηλαδή: 

 με  τρία αλλεπάλληλα και διαπλεκόμενα σχήματα χ ι α σ τ ί (μεταξύ 

επιθέτων και προσδιοριζόμενων ουσιαστικών), όπου υπάρχουν 

παράλληλα και α σ ύ ν δ ε τ α: 

 

 

 

 



 

 

 

 

αμαυράν και χρυσίζουσαν               κόμην 

 

τράχηλον                                         εύγραμμον 

 

λευκάς        ωμοπλάτας   

 

βραχίονας        τορνευτούς   

 

 

 με το ο ξ ύ μ ω ρ ο την αμαυράν και όμως χρυσίζουσαν˙ 

 με την π α ρ ο μ ο ί ω σ η λευκάς ως γάλα ωμοπλάτας, με την οποία 

τονίζεται η λευκότητα των ωμοπλατών˙ 

 με τη μ ε τ α φ ο ρ  ά τους βραχίονας τους τορνευτούς , με την οποία 

υπογραμμίζονται οι λείες καμπύλες των βραχιόνων. 

 

δ. Η περιγραφή των κάτω μερών του σώματος δίνεται: 

 με το α σ ύ ν δ ε τ ο την οσφύν της…, τα ισχία της, τας κνήμας, τους 

πόδας της. 

 

ε. Η περιγραφή των μεσαίων μερών του σώματος δίνεται: 

 με δυο α σ ύ ν δ ε τ α: α) το στέρνο της , τους κόλπους της και β) 

γλαφυρούς , προέχοντας, δεχομένους˙ 

 με τη μ ε τ α φ ο ρ ά θείον άρωμα. 

 



 

 

στ. Η περιγραφή κλείνει με τη γενική εντύπωση που έδωσε η εικόνα στην 

ψυχή του βοσκού. Με αυτή την εντύπωση η εικόνα του κοριτσιού αίρεται 

σε σφαίρες της ιδεατής και θεϊκής ομορφιάς, παίρνοντας μαγικές, μυθικές 

και ονειρικές διαστάσεις. Η όλη ατμόσφαιρα εκφράζεται: 

 με δύο α σ ύ ν δ ε τ α : α)πνοή, ίνδαλμα, όνειρον και β) νηρηίς, 

νύμφη, σειρήν (εδώ υπάρχουν και τρεις μ ε τ α φ ο ρ έ ς)-αξιοπρόσεχτο 

το τριμερές στοιχείο˙ 

 με την π α ρ ο μ ο ί ω σ η ως πλέει ναυς μαγική˙ 

 με την μ ε τ α φ ο ρ ά ναυς των ονείρων. 

 

ζ. Τέλος , πρέπει να επισημανθεί ο πλούτος των εκφραστικών και 

λυρικών ε π ι θ έ τ ω ν, που αποδίδουν στα ουσιαστικά πραγματικές ή 

φανταστικές ιδιότητες. 

 

 Τρεις ακόμα παρατηρήσεις 

 

α. Όσην ώρα ο αφηγητής βλέπει εκστατικός τα κάλλη του γυμνού 

σώματος της Μοσχούλας είναι μέσα του μπερδεμένος (όλα 

συγχεόμενα…) και κυμαίνεται ανάμεσα στην πραγματικότητα και στο 

όνειρο, στο οποίο γίνεται αναφορά  τέσσερις φορές: ήτον…όνειρον, όλα 

μελιχρά και ονειρώδη, όνειρον επιπλέον εις το κύμα , η ναυς των 

ονείρων. 

β. Πρέπει να σταθούμε στα τρία ρήματα έβλεπα, διέβλεπα και εμάντευα, 

για να παρατηρήσουμε ότι όσα ο αφηγητής εικάζει και πλάθει με τη 

φαντασία του είναι πολύ περισσότερα από όσα βλέπει στην 

πραγματικότητα κάτω από το αμυδρό φως του φεγγαριού. 

 

 

γ. Στην περιγραφή του γιαλού (στην ενότητα 4) ο αφηγητής έχει κάνει 

λόγο για τους χιλίους γλαφυρούς (βαθουλούς)κολπίσκους που σχημάτιζε 

το κύμα ανάμεσα εις τους βράχους˙ και λίγο παρακάτω , στην περιγραφή 

του θαλάσσιου άντρου, αναφέρονται αι νύμφαι των θαλασσών. Τώρα τα 

δύο αυτά θέματα επανέρχονται , για να συσχετιστούν με τη Μοσχούλα: 

οι γλαφυροί κόλποι της είναι οι κοίλες και λείες επιφάνειες κάτω από τα 

στήθη της , ενώ η ίδια είναι θεότητα των νερών : νηρηίς, νύμφη, σειρήν. 

 



 

 

 

Ο παραμερισμός των ηθικών αναστολών: 

 

Με την περιγραφή του εξαίσιου θεάματος ο αφηγητής δηλώνει 

ότι του δόθηκε η ευκαιρία να φύγει, όταν η Μοσχούλα , καθώς 

κολυμπούσε , γύρισε από το άλλο μέρος και δεν υπήρχε 

πιθανότητα να τον δει˙όμως δεν το έκανε και έμεινε 

εγκλωβισμένος μέσα στο όνειρο. Με αυτή την πληροφορία 

έμμεσα ομολογεί ότι παραμέρισε πλέον τις ηθικές αναστολές 

που είχε πριν και ότι δόθηκε απροκάλυπτα στον πειρασμό. Έτσι, 

επαληθεύεται ο κανόνας: όταν κανείς ενδώσει στον πειρασμό, 

είναι πολύ δύσκολη, σχεδόν αδύνατη , η επιστροφή…. 
 

Ο νεαρός βοσκός λοιπόν παρέμεινε, για να συνεχίσει να ζει τις 

εκστατικές στιγμές μέσα στο θεϊκό όνειρο, μακριά από τον κόσμο της 

επίγειας πραγματικότητας. Εδώ έχουμε να παρατηρήσουμε ότι ο 

θρησκευόμενος αφηγητής με την τελευταία φράση του (δεν εσκεπτόμην 

πλέον τα επίγεια) αντιστρέφει το θρησκευτικό νόημα της λέξης 

«επίγεια»: μεταρσιωμένος στο εκστατικό όνειρό του, έχει την 

ψευδαίσθηση ότι ζει στα επουράνια, ενώ το θέαμα που απολαμβάνει 

είναι κατεξοχήν επίγειο. 

 

 

 

Στοιχεία τεχνικής  

 

1. Σχήματα λόγου και άλλα εκφραστικά μέσα 
 

Εκτός από τα σχήματα λόγου που έχουν αναφερθεί παραπάνω 

διακρίνουμε και τα ακόλουθα: 
 υ π ε ρ β α τ ό: ήτον αδύνατον, καθώς εκείνη έβλεπε προς το μέρος 

μου, να φύγω αόρατος˙ 

 

 κ λ ι μ α κ ω τ ό: θα εξαφνίζετο- θα ετρόμαζεν-θα με κατηγορεί-και 

τότε αλίμονον εις τον μικρόν βοσκόν! 

 

 υ π ε ρ β ο λ ή:άπατα νερά˙ 

 

 α σ ύ ν δ ε τ ο: η ακρογιαλιά ήτον άβατος, απάτητος, όλη βράχος-

μέγας κόπος, αληθής άθλος˙ 

 



 

 

 μ ε τ α φ ο ρ ά: το λίκνον εκείνο του θαλασσίου νερού˙ 

 

 σ υ ν ε κ δ ο χ ή: στάζων άλμην και αφρόν (αντί αλμυρό και 

αφρισμένο  νερό). 

 

Ο βοσκός δικαιολογείται: κανείς δεν με είχε διδάξει μαθήματα 

κοσμιότητος εις τα βουνά μου. Αυτή η φράση αποτελεί και μια μορφή  

α υ τ ο σ α ρ κ α σ μ ο ύ. 

 

Στο κείμενο χρησιμοποιείται και ο ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς  μ ο ν ό λ ο 

γ ος: «Αυτή δεν θ’ αργήσει…τον κρημνό μου!…». 
 

Εικονοπλασία  
 

Στην ενότητα αυτή ξεχωρίζουν οι δύο λυρικές περιγραφές της 

λουόμενης Μοσχούλας , για τις οποίες έχει γίνει λόγος 

παραπάνω. 
 

 

 Το περιεχόμενο αυτής της ενότητας –αν εξαιρέσουμε τις δύο λυρικές 

περιγραφές –είναι ψυχογραφικό , αφού διαγράφει μια πορεία εσωτερικών 

διεργασιών και συγκρούσεων του νεαρού βοσκού(το ηθικό του δίλημμα 

και την απόφασή του) και υποδηλώνει τα συναισθήματα που 

πλημμυρίζουν την ψυχή του, καθώς ζει μέσα στον κόσμο του ονείρου. 

 

 

Το ονειρικό στοιχείο και διαπλοκή του με την 

πραγματικότητα 

 
α. Και μόνον ο τίτλος (Όνειρο στο κύμα)μαρτυρεί πόσο σημαντική είναι 

η θέση του ονείρου μέσα στο διήγημα. Εξάλλου , το κέντρο του μύθου 

είναι μια εικόνα ονειρική: το γυμνό σώμα ενός δεκαεξάχρονου όμορφου 

κοριτσιού, που κάνει μπάνιο στη θάλασσα κάτω από το φως του 

φεγγαριού , ενώ δημιουργείται από το συγγραφέα ένα περιβάλλον που 

είναι και αυτό ονειρικό. 

 

Σε πάρα πολλά σημεία του κειμένου ο λογοτέχνης ξεκινώντας από 

στοιχεία της πραγματικότητας τα ντύνει με εξαιρετικό λυρισμό αίροντάς 

τα στη σφαίρα του ιδεατού ˙ ξεφεύγει έτσι από την πραγματικότητα και 

δίνει στην 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 οριοθετούν το 

ονειρικό περιβάλλον. 

 

Το ονειρικό στοιχείο (εξωπραγματικό και φανταστικό, μαγικό και 

μυθικό)εκφράζεται στο κείμενο κυρίως στα ακόλουθα σημεία (δίνονται 

με τη σειρά με την οποία βρίσκονται στο κείμενο): 

 

 Είδα την ακρογιαλιάν που ήτον μεγάλη χαρά και μαγεία(σ168). 

Δίνεται μαγική διάσταση , έστω μεταφορικά , στη θάλασσα στην οποία 

θα κολυμπήσει ο βοσκός και στη συνέχεια η Μοσχούλα. 

 

 Στη σ.169, όπου δίνεται η εικόνα του ηλιοβασιλέματος, το τοπίο 

παίρνει διαστάσεις μυθικές , καθώς αναφέρεται η δοξασία για τη μάνα 

του ήλιου, που στρώνει για το γιο της χαλί, για να δειπνήσει. 

 

 Στην ίδια σελίδα αι νύμφαι των θαλασσών , οι οποίες είχαν ευτρεπίσει 

και στολίσει τη θαλασσινή σπηλιά , δίνουν μυθική διάσταση στο χώρο 

στον οποίο θα πάρει το μπάνιο της η Μοσχούλα. 

 

 Ο νεαρός βοσκός αισθανόταν μαγείαν άφατον όσο 

κολυμπούσε(σ.170) 

 

 Η Μοσχούλα είχε βουτήξει στη θάλασσα και είχεν αναδύσει 

(σ.171).Δεν θα ήταν ίσως ακραίο , αν ο συνειρμός μας οδηγούσε από 

αυτό το ρήμα στην αναδυόμενη Αφροδίτη της αρχαίας μυθολογίας. 

 

 Την ώρα που κολυμπούσε  η Μοσχούλα ήτον απόλαυσις , όνειρον 

θαύμα , ενώ ο τράχηλος οι ωμοπλάτες και οι βραχίονές της, όλα αυτά , 

ήταν μελιχρά και ονειρώδη εις το φέγγος της σελήνης(σ.173). 

 

 Στην επόμενη σελίδα , όπου συνεχίζεται η περιγραφή της Μοσχούλας 

το στέρνο και οι κόλποι της δέχονται όλας της αύρας τας ριπάς και της 

θαλάσσης το θείον άρωμα , ενώ η ίδια ήτον πνοή , ίνδαλμα αφάνταστον , 

όνειρον επιπλέον εις το κύμα ˙ήτο νηριής, νύμφη ,σειρήν, πλέουσα, ως 

πλέει ναυς μαγική, η ναυς των ονείρων…. 

 

 Και ο αφηγητής είχε μείνει χάσκων , εν εκστάσει και δε σκεφτόταν 

πλέον τα επίγεια , ενώ δηλώνει με έμφαση , δύο φορές : δεν εχόρταινα να 

βλέπω το όνειρον(σ.174). 

 

 Στη σελίδα 177, όταν ο αφηγητής αναφέρεται στη διάσωση της 

Μοσχούλας , λέει γι’ αυτήν ότι ήτον όνειρον, πλάνη, γοητεία, ενώ η 

επαφή με το γυμνό κορμί της ήταν αιθέριος. 



 

 

 

 Ο αφηγητής  αισθάνεται ότι ήταν άνθρωπος , όστις κατώρθωσε να 

συλλάβει με τας χείρας του προς στιγμήν εν όνειρον, το ίδιον όνειρόν 

του…(σ.177). 

 

 Τέλος , ο αφηγητής  εξομολογείται ύστερα από χρόνια ότι εκείνη η 

εικόνα έμεινε στην ψυχή του ως ονειρώδης ανάμνησις. 

 

β. Τα 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 δύο περιοχές. 

Ωστόσο , σε δύο σημεία (που είναι δραματικά απρόοπτα) η εναλλαγή 

είναι σαφής: το σφοδρόν πλατάγισμα που άκουσε ο βοσκός (από τη 

βουτιά της Μοσχούλας) οριοθετεί τη μετάβαση από την πραγματικότητα 

στο όνειρο (σ.170-171), ενώ τα βελάσματα της κατσίκας (σ.174) 

οριοθετούν την επάνοδο στην πραγματικότητα. Είναι αξιοπρόσεχτο ότι 

και οι δύο μεταβάσεις γίνονται με ήχους: η μία με πλατάγισμα, η άλλη με 

βελάσματα. 
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Οι πονηρές σκέψεις  

 

Ο αφηγητής αναφέρεται σε κάποιες σκέψεις που έκανε όσο 

απολάμβανε το θέαμα της κοπέλας. Οι σκέψεις αυτές ήταν 

κρυφές ευχές να βρεθεί σε κίνδυνο η Μοσχούλα και να καλέσει 

βοήθεια. Και ο στόχος, που δεν αναφέρεται αλλά εύκολα 

εννοείται, ήταν να πέσει αυτός στο νερό, για 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 και εύχεται να του δοθεί μια τέτοια ευκαιρία. 

Ωστόσο, αυτή την ομολογία  δεν την κάνει καθαρά, αλλά 

προσποιείται ότι δε θυμάται καλά αν έκανε αυτές τις σκέψεις˙ 

και αυτό γιατί μάλλον ντρέπεται, επειδή ήταν σκέψεις πονηρές, 

παιδαριώδεις και ανόητες- οπωσδήποτε   όχι τιμητικές γι’ 

αυτόν. 
 

 

Ηθική αντίσταση  

 

Ο βοσκός εξακολουθεί να βρίσκεται βυθισμένος στο όνειρο και 

δε χορταίνει να το απολαμβάνει(μάλιστα, το τονίζει δύο φορές: 

δεν εχόρταινα να βλέπω το όνειρον). Ωστόσο, η φωνή της 

συνείδησης εξακολουθεί να υπάρχει, έστω και ισχνή. Και του 

θυμίζει ότι μπορεί ακόμη να αποφύγει τον απειλητικό πειρασμό, 

θέτοντας σε εφαρμογή την τελευταία λύση που είχε σκεφτεί (να 

φύγει από την άλλη πλευρά κολυμπώντας). Όμως του φαίνεται 

«αλλόκοτο» που του ήρθε ξανά η σκέψη αυτή και το σχέδιο της 

φυγής έμεινε ανεκτέλεστο και πάλι, γιατί τίποτε πια δεν 

μπορούσε να τον αποσπάσει από τη μαγεία που του πρόσφερε 

το όνειρο το πλέον εις το κύμα. Είναι τόσο πολύ κυριευμένος 

από τον πειρασμό, ώστε αδυνατεί να πάρει οποιαδήποτε 

πρωτοβουλία:ο κατήφορός του δεν έχει επιστροφή. 
 

 



 

 

 

Το ανήσυχο βέλασμα της κατσίκας  

 

Όμως ένας απρόβλεπτος εξωτερικός παράγοντας ξυπνάει το 

βοσκό από το όνειρο, τον προδίδει και τον επαναφέρει στην 

πραγματικότητα: η αγαπημένη του κατσίκα, η άλλη Μοσχούλα , 

ζώντας μακριά από την ονειρική ατμόσφαιρα και την έκσταση 

του αφεντικού της, ήρχισεν αίφνης να βελάζει!…Έτσι, η λύση 

του διλήμματος δόθηκε από την κατσίκα, η παρέμβαση της 

οποίας ανέτρεψε τη μαγεία της ατμόσφαιρας  και αποσυντόνισε  

το βοσκό. 
 

 Ο αφηγητής , διατηρώντας το χιούμορ του, ομολογεί ότι δεν του ήταν 

εύκολο να είχε επιβάλλει σιωπή στην κατσίκα , αφού δεν είχε μάθει 

ακόμη να κλέβει ζώα (που τα φιμώνουν οι ζωοκλέφτες, για να μην τους 

προδίδουν με τη φωνή τους). 
 

 Με το αναπάντεχο βέλασμα της κατσίκας ο βοσκός ενεργεί 

σπασμωδικά: ξεκινάει 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 στη δική του ταραχή ξεχνάει το 

κορίτσι και δεν καταλαβαίνει ότι με αυτή την ενέργειά του θα πετύχει 

αυτό ακριβώς που απέφευγε: Θα γίνει αντιληπτός. 

 

 Ένας δεύτερος λόγος που κάνει το βοσκό να ξεκινήσει τρέχοντας 

είναι ότι με το βέλασμα της κατσίκας ξύπνησε μέσα του η ευθύνη γι’ 

αυτήν: θυμήθηκε το κοντό σκοινί με το οποίο ήταν δεμένη , και 

φοβήθηκε μήπως αυτή κινδυνεύει να πνιγεί. 

 
 

Στοιχεία Τεχνικής 

 

 

Σχήματα λόγου κ.ά. 

 

 
Στην ενότητα υπάρχουν λίγα σχήματα λόγου: μία α ν α δ ί π λ ω σ η (να 

φύγω , να φύγω τον πειρασμόν!…) και ένα α σ ύ ν δ ε τ ο : διά θηρίον , 

διά σκυλόψαρον. Είναι χαρακτηριστική και η ε π α ν ά λ η ψ η της 



 

 

φράσης δεν εχόρταινα να βλέπω το όνειρον , που έχει στόχο να 

υπογραμμίσει το περιεχόμενό της. 

 

Στην πρώτη παράγραφο της ενότητας χρησιμοποιείται ο 
 ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς  μ ο ν ό λ ο γ ο ς , για να εκφραστούν κάποιες 

«πονηρές» σκέψεις του βοσκού. 

 

Την επιθυμία να μπορούσε να επιβάλει σιωπή στην κατσίκα του ο 

βοσκός την εκφράζει με ελαφρά ε ι ρ ω ν ε ί α, που είναι φανερή σε δύο 

σημεία: α) δεν είχα μάθει ακόμη να κλέπτω ζωντανά πράγματα και β) 

αλλά δεν της είχε κόψει και την γλώσσαν δια να μη βελάζη. 

 

 

 
 

Στοιχεία αφηγηματικής τεχνικής 

 
Η αισθησιακή ατμόσφαιρα έχει παραχωρήσει τη θέση της στη δραματική 

ένταση και στην κλιμάκωση της δράσης (που θα κορυφωθεί αργότερα με 

τη με τη διάσωση του κοριτσιού)˙ και η εσωτερική δράση  

(συναισθήματα, διλήμματα, αμφιταλαντεύσεις) έχει δώσει τη θέση της 

στην εξωτερική. Και φυσικά το ερωτικό συναίσθημα παραχωρεί τη θέση 

του στα συναισθήματα συμπόνιας και της στοργής (για την κατσίκα , που 

ίσως κινδυνεύει , και για το κορίτσι , που μπορεί να ταραχτεί). 

 

Το βέλασμα της κατσίκας είναι κάτι που παρουσιάζεται στην πορεία της 

πλοκής ξαφνικά και απρόβλεπτα (δ ρ α μ α τ ι κ ό  α π ρ ό ο π τ ο). 

Οι πονηρές σκέψεις του βοσκού (να κινδυνέψει η Μοσχούλα) αποτελούν 

π ρ ο σ ή μ α ν σ η (προειδοποίηση , προϊδεασμό του αναγνώστη) για τον 

κίνδυνο που πράγματι θα διατρέξει σε λίγο το κορίτσι.  



 

 

Π ρ ο σ ή μ α ν σ η  αποτελούν και οι τρυφεροί χαρακτηρισμοί του 

βοσκού για την κατσίκα του (την πτωχήν αίγα μου και το ταλαίπωρον 

ζώον), που δείχνουν τη συμπόνια του , και κυρίως η υποψία του μήπως 

αυτή μπερδεύτηκε στο σκοινί και κινδυνεύει να πνιγεί. Αυτά τα στοιχεία 

προϊδεάζουν τον αναγνώστη για το θάνατό της (πρόκειται για 

προσήμανση και όχι για προοικονομία, γιατί δεν προετοιμάζεται 

σκηνοθετικά ο θάνατος της κατσίκας, αλλά προετοιμάζεται ψυχικά ο 

αναγνώστης). 

 

 

 

7
η
 Ενότητα: 

 

Ο φόβος της Μοσχούλας – το νέο δίλημμα του βοσκού  

 
Η κοπέλα έστρεψε το βλέμμα της προς το σημείο από το οποίο 

ακούγονταν τα βελάσματα της κατσίκας , είδε τον ίσκιο του βοσκού 

πάνω στο βράχο και αφήκε μισοπνιγμένην κραυγήν φόβου. Από τη στιγμή 

αυτή η ατμόσφαιρα του ονείρου διαλύεται  και κορυφώνεται ακόμα πιο 

πολύ η δραματική ένταση .Ο βοσκός τρομοκρατείται και πανικοβάλλεται 

του λύθηκαν τα γόνατα (Τότε με κατέλαβε τρόμος, συγκίνησις, λύπη 

απερίγραπτος. Τα γόνατά μου εκάμφθησαν). Ωστόσο, καταφέρνει μέσα 

στην ταραχή του να λειτουργήσει με ψυχραιμία: απευθύνεται στην 

κοπέλα και προσπαθεί να την καθησυχάσει. 

 

Παράλληλα ο βοσκός βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα νέο δίλημμα, 

σχετικό με ένα νέο στοιχείο , που τώρα έχει προκύψει: με το φόβο του 

κοριτσιού και με τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα ηρεμήσει (φαίνεται ότι 

η κοπέλα τρόμαξε, επειδή αντιλήφθηκε ότι βρισκόταν κοντά ο βοσκός 

και την έβλεπε να κολυμπάει γυμνή). 

 

Το νέο δίλημμα είναι: 

 

 

α. Να βουτήξω  στο νερό και να τρέξω κοντά στη Μοσχούλα , για να την 

ηρεμήσω διαβεβαιώνοντάς την και δείχνοντάς της από κοντά ότι δεν 

κινδυνεύει από μένα 

 

β. ή να απομακρυνθώ προς το κοπάδι μου, ώστε να την απαλλάξω από 

την παρουσία μου; 

 

 



 

 

Με ποιον από τους δύο τρόπους θα ηρεμήσει η Μοσχούλα; 

 

 

Ο κίνδυνος της Μοσχούλας-Αποφασιστική δράση του 

βοσκού 

 

Όμως η εξέλιξη των γεγονότων φέρνει τον βοσκό μπροστά σε 

μια νέα κατάσταση: η εμφάνιση μιας αλιευτικής βάρκας 

επιτείνει τον τρόμο της Μοσχούλας, η οποία , αφήνοντας 

δευτέραν κραυγήν μεγαλυτέρας αγωνίας…γίνεται άφαντη εις το 

κύμα. Τώρα λοιπόν κινδυνεύει η ζωή της Μοσχούλας και ο 

βοσκός βρίσκεται μπροστά στο τελευταίο, στο τραγικό δίλημμα 

: Να πέσω ή να μην πέσω στη θάλασσα , για να γλιτώσω τη 

Μοσχούλα;(παρατηρούμε ότι η ευχή που ο βοσκός είχε κάνει 

μέσα του, να κινδυνέψει η Μοσχούλα , για να βρεθεί κοντά της , 

έχει πραγματοποιηθεί). 
 

 

Ωστόσο, στην πραγματικότητα το δίλημμα δεν υπάρχει, γιατί η λύση 

δίνεται αυθόρμητα, άμεσα, χωρίς δισταγμούς και αμφιταλαντεύσεις, 

χωρίς καμία σκέψη ανασταλτική˙ οι ενέργειες  είναι αποφασιστικές και 

ριψοκίνδυνες και οι κινήσεις γίνονται αστραπιαία, σχεδόν 

αυτόματα:πάραυτα, όπως ημήν , ερρίφθη, εις την θάλασσαν (για να 

αποδοθεί αυτή η ταχύτητα των ενεργειών του βοσκού ο συγγραφέας 

χρησιμοποιεί συχνά σχετικές λέξεις: εν ακαρεί την είδον…,πάραυτα 

ερρίφθην εις την θάλασσαν, πάραυτα ανέδυν, εντός ολίγων στιγμών, 

έφθασα  πλησίον της). 

 

 

Ο βοσκός, μέσα στην ταραχή και στην ταχύτητα των ενεργειών του , έχει 

παραμερίσει αυτόματα τους ενδοιασμούς ως προς τη διαφύλαξη της 

υπόληψης του, την αποφυγή του πειρασμού και την υποχρέωση για τη 

φύλαξη του κοπαδιού του και ειδικά ως προς τον κίνδυνο που διατρέχει η 

ζωή της μικρής κατσίκας. Αλλά και ο συγγραφέας δεν αναφέρει τίποτα 

από αυτά, γιατί εκείνο για το οποίο ενδιαφέρεται είναι να αποδώσει την 

πορεία της δράσης και την ταχύτητα των ενεργειών του ήρωα. Ωστόσο , 

ο αναγνώστης είναι εύκολο να αναλογιστεί και να αξιολογήσει ανάλογα 

την πράξη του νεαρού βοσκού, ο οποίος εγκατέλειψε τη Μοσχούλα -

κατσίκα , που κινδύνευε να πνιγεί από το σκοινί , για να τρέξει στη 

Μοσχούλα – κορίτσι, που κινδύνευε να πνιγεί από το νερό.  

 



 

 

 

 Η κλιμάκωση του φόβου 

 

Στο φόβο της  Μοσχούλας παρατηρείται κάποια κλιμάκωση: ακούγοντας 

τα βελάσματα της κατσίκας πρέπει να φοβήθηκε λίγο, με την υποψία ότι 

ο βοσκός θα βρίσκεται  και εκείνος εκεί γύρω και θα τη βλέπει γυμνή. 

Στη συνέχεια, γυρίζοντας προς το μέρος από όπου ερχόταν τα 

βελάσματα, είδε τη σκοτεινή φιγούρα του και αφήκε μισοπνηγμένην 

κραυγήν φόβου(ο φόβος έγινε μεγαλύτερος και εκδηλώθηκε). Τέλος, 

όταν είδε την βάρκα , αντί να πάρει θάρρος, που κάποιος θα βρισκόταν 

κοντά της να τη βοηθήσει , φοβήθηκε ακόμα πιο πολύ(η εμφάνιση της 

βάρκας επέτεινε το φόβο της). 

 

Οι δραματικές στιγμές της διάσωσης   

 

Η σκηνή της διάσωσης της Μοσχούλας , γεμάτη δραματική 

ένταση, δίνεται με κάθε λεπτομέρεια. Έτσι: 
 

 Ο αφηγητής μας πληροφορεί ότι η απόσταση της βάρκας από τη 

Μοσχούλα  ήταν πολύ μεγαλύτερη (κόντευε τα σαράντα μέτρα) από την 

απόσταση που τη χώριζε από τον βοσκό (γύρω στα δέκα μέτρα). 

 

 Ο βοσκός έπεσε από το βράχο στη θάλασσα με το κεφάλι προς τα 

κάτω και αμέσως βγήκε στην επιφάνεια, απέχοντας τώρα γύρω στα οχτώ 

μέτρα. 

 

 Το βάθος της θάλασσας εκεί ήταν πάνω από τριάμισι μέτρα, αλλά ο 

πυθμένας ήταν ομαλός και ακίνδυνος. 

 

 Το σημείο στο οποίο βυθίστηκε η Μοσχούλα σχηματίζονταν δίνες 

στην επιφάνεια (το νερό έκανε περιστροφικές κινήσεις, στροβίλους, 

σχηματίζοντας μικρές ρουφήχτρες). 

 

 Σε λίγες στιγμές και με τρεις μόνο ρωμαλέες απλωτές (όπως θα 

λέγαμε σήμερα), ο βοσκός έφτασε κοντά στη Μοσχούλα. 

 

 Είδε στο βάθος του νερού το σώμα της Μοσχούλας. 

 

 Αμέσως βούτηξε , άρπαξε το κορίτσι στην αγκαλιά του και ανέβηκε 

στην επιφάνεια κρατώντας το με το αριστερό μπράτσο. 

 



 

 

 Αισθάνθηκε ελαφρά την αναπνοή της κοπέλας στο μάγουλό του και 

χάρηκε, που την πρόλαβε ζωντανή. 

 

 Την τίναξε, για να αναπνεύσει. 

 

 Τέλος, κολύμπησε με δύναμη και έφτασε στη στεριά. 

 

 

Ο ηρωισμός και η ανιδιοτέλεια του βοσκού   
 

Στο σύντομο χρονικό διάστημα που κράτησε η επιχείρηση της 

διάσωσης, το μόνο πράγμα που κυριαρχούσε στη σκέψη του 

βοσκού ήταν να σωθεί και να ζήσει τελικά η Μοσχούλα (ω! ας  

έζη και ας ήτον ευτυχής). Ο αφηγητής διαβεβαιώνει ότι όσο 

κρατούσε στην αγκαλιά του το γυμνό κορμί του κοριτσιού δεν 

πέρασε από το μυαλό του τίποτα πονηρό και δε σκέφτηκε να 

ζητούσε από τη Μοσχούλα κάποια «ανταμοιβή» για ό,τι έκανε 

γι’ αυτήν, ενώ το πνεύμα του ηρωισμού  δεν είχε τη μορφή της 

επίδειξης με στόχο την πρόκληση θαυμασμού ή ευγνωμοσύνης, 

αλλά τη στάση του τη διέκρινε αγνότητα, σεμνότητα και πνεύμα 

αυτοθυσίας. 
 

 

Η νέα φάση του ονείρου ως ανάμνηση 

 
Ο αφηγητής θυμάται το γεγονός ύστερα από τόσα χρόνια, από την 

απόσταση ή την προοπτική της ωριμότητάς του. Ωστόσο, ακόμα και 

τώρα διαβεβαιώνει ότι δεν είχε ερωτική διάθεση απέναντι στη 

Μοσχούλα, ενώ η επαφή με τη γυμνή σάρκα εξαϋλώνεται, γίνεται 

εκλεκτή αιθέριος επαφή, που θα καθορίσει την υπόλοιπη ζωή του νεαρού 

βοσκού. Αυτό τον εξιδανικευμένο χαρακτήρα της σαρκικής επαφής ο 

αφηγητής τον δίνει με τα ακόλουθα εκφραστικά μέσα: 

 

α. Χρησιμοποιεί ε π ί θ ε τ α που εκφράζουν διάθεση τρυφερότητας: το 

αβρόν, το απαλόν σώμα-της αγνής κόρης-η εκλεκτή, η αιθέριος εκείνη 

επαφή-το φορτίον το  ευάγκαλον. 

 

β. Με τη φ ρ ά σ η ήτον όνειρον, πλάνη, γοητεία(μαγεία)δίνει στη 

σαρκική επαφή ονειρικές και μαγικές διαστάσεις(το ίδιο έχει κάνει και 

για να αποδώσει την οπτική απόλαυση του γυμνού κορμιού, εκεί με τις 

λέξεις απόλαυσις, όνειρον, θαύμα).   



 

 

 

γ. Απομονώνει την εμπειρία της ανιδιοτελούς επαφής και τη συγκρίνει με 

όλας τας ιδιοτελείς περιπτύξεις…τας λυκοφιλίας και τους κυνέρωτας σε 

μια σ ύ γ κ ρ ι σ η υπεροχής (οπόσον διέφερεν…..!) 

 

 

δ. Με τα σ ύ ν θ ε τ α λυκοφιλίας και κυνέρωτας και ιδιαίτερα με τα 

πρώτα συνθετικά τους (φιλίες λύκων και έρωτες σκυλιών)μεγαλώνει την 

απόσταση των δύο όρων της παραπάνω σύγκρισης. 

 

ε. Χρησιμοποιεί για δεύτερη φορά τη σ ύ γ κ ρ ι σ η, συγκρίνοντας το 

παρόν με το παρελθόν: ποτέ δεν ησθάνθην τον εαυτόν μου ελαφρότερον 

ή εφ’ όσον εβάσταζον το βάρος εκείνο… 

 

στ. Δίνει το έντονο συναισθηματικό υπόβαθρο στην 

περιγραφή(ησθάνθην), υποδηλώνοντας το σ υ ν α ί σ θ η μ α της άφατης 

ευτυχίας με σ η μ ε ί α  σ τ ί ξ η ς : α) με το θαυμαστικό (επί 

πόσον…ζωής μου!-οπόσον διέφερεν…επαφή!) και β) με τα 

αποσιωπητικά, που υποδηλώνουν ότι ο αφηγητής έχει να πει 

περισσότερα, αλλά σταματάει λόγω συναισθηματικής φόρτισης: ποτέ δεν 

ησθάνθην [….] το βάρος εκείνο…-ήμην[…]το ίδιον όνειρόν του… 

 

 

ζ. Χρησιμοποιεί τα ακόλουθα σχήματα λόγου: 

 

 Τη μ ε τ α φ ο ρ ά: ήτον όνειρον, πλάνη, γοητεία(εδώ υπάρχει και α 

σ-ύ ν δ ε τ ο)-αιθέριος επαφή. 

 

 

 Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το ασύνδετο είναι «τριμερές», κάτι που 

το συναντάμε συχνά στο κείμενο. 

 

 Το σχήμα ά ρ σ η ς  και θ έ σ η ς,  για να δείξει πόσο ελαφρύ 

αισθανόταν το βάρος του σώματος του κοριτσιού λόγω της 

συναισθηματικής του έξαρσης: δεν ήτο βάρος εκείνο, το φορτίον το 

ευάγκαλον, αλλ’ ήτο ανακούφισις και αναψυχή. 

 

 Την α ν α δ ί π λ ω σ η: εν όνειρον , το ίδιον όνειρόν του… 

 

 Τη μ ε τ α φ ο ρ ά στη λυρική φράση…. Κατώρθωσε να συλλάβει με 

τας χείρας του προς στιγμήν εν όνειρον (για να δείξει ότι η ευτυχία του 

ήταν πολύ μεγάλη, σχεδόν εξωπραγματική). 

 



 

 

 

Συναισθήματα 

 

Θέμα της ενότητας είναι ο κίνδυνος πνιγμού ενός ανθρώπου και  

η διάσωση του από κάποιον άλλο . Είναι λοιπόν φυσικό να 

κυριαρχούν στις δραματικές σκηνές έντονα συναισθήματα, που 

εκφράζονται στο κείμενο καθαρά ή υποδηλώνονται: 
 

 Η Μοσχούλα μάλλον φοβήθηκε, όταν άκουσε τα βελάσματα της 

κατσίκας . 

 

 Όμως ο φόβος της ήταν βέβαιος και εκδηλώθηκε, όταν είδε τη 

σιλουέτα του βοσκού πάνω στο βράχο και ανάμεσα στους θάμνους 

(αφήκε μισοπνηγμένην κραυγήν φόβου). 

 

 Όταν την άκουσε ο βοσκός, τον κατέλαβε τρόμος, συγκίνησις, λύπη 

απερίγραπτος και ψυχική ταραχή (εσκεπτόμην λίαν ταραγμένος). 

 

 Η εμφάνιση της βάρκας δημιούργησε μεγαλύτερο τρόμο στην ψυχή 

του κοριτσιού(επέτεινε τον τρόμον της). 

 

 Το κορίτσι αισθανόταν επιπλέον αγωνία(…όπου ηγωνία η κόρη). 

 

 Ο βοσκός ένιωσε συμπόνια για το κορίτσι: ως μνήμα ….διά την ατυχή 

παιδίσκην. 

 

 Ο βοσκός ένιωσε ανακούφιση, επειδή αντιλήφθηκε ότι το κορίτσι 

ήταν ζωντανό και επειδή το έσωσε(βλ.τις φράσεις δόξα τω θεώ-το 

φορτίον…ήτο ανακούφισις και αναψυχή-ησθάνθην τον εαυτόν μου 

ελαφρότερον…). 

 

 Γενικά ο βοσκός κατέχεται από το συναίσθημα της ευτυχίας ,όπως 

φαίνεται από περιεχόμενο όλης της τελευταίας παραγράφου της 

ενότητας. 

 

Στοιχεία Τεχνικής 

 

1. Σχήματα λόγου κ.ά. 

 

Στην ενότητα χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα εκφραστικά μέσα 

(σχήματα λόγου κ.ά.)κοντά σε όσα έχουν ήδη αναφερθεί: 



 

 

 

 

 Τα εμφαντικά σ η μ ε ί α σ τ ί ξ η ς (ερωτηματικό, θαυμαστικό, 

αποσιωπητικά), που υποδηλώνουν συναισθηματικές καταστάσεις: τι το 

παράδοξον; ,ποίος φόβος ήτον; , κραυγήν φόβου…, μη φοβάσαι!…, δεν 

είναι τίποτε…, δεν σου θέλω κακόν…, δόξα τω θεώ!…κ.ά. 

 

 Το α σ ύ ν δ ε τ ο: με κατέλαβε τρόμος, συγκίνησις, λύπη 

απερίγραπτος˙ 

 

 Ο «δ ι ά λ ο γ ο ς»:-Μη φοβάσαι… 

 

 Η π α ρ ο μ ο ί ω σ η: οιονεί κέρας του κολπίσκου˙ 

 

 Η ρεαλιστική ε ι κ ό ν α: α) η εικόνα του υγρού τάφου (μαζί με  

 π α ρ ο μ ο ί ω σ η:ως μνήμα υγρόν) και β) η σκηνή της 

διάσωσης του κοριτσιού˙ 
 

 Η σ ύ γ κ ρ ι σ η: οι δύο συγκρίσεις μαζί με α σ ύ ν δ ε τ ο 

(…πλησιέστερον εις τον βυθόν του πόντου ή εις τον αφρόν του κύματος, 

εγγύτερον του θανάτου ή της ζωής)˙ 

 

 Το υ π ε ρ β α τ ό μαζί με α ν α δ ί π λ ω σ η: έπλευσα , με την χείρα 

την δεξιά και με τους πόδας, έπλευσα ισχυρώς προς την ξηράν. 

 

 

2. Στοιχεία αφηγηματικής τεχνικής  

 

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 
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η
 Ενότητα: 

 

Η Μοσχούλα που σώθηκε-Η Μοσχούλα που πνίγηκε 
 

Ο αφηγητής ολοκληρώνει το θέμα με τη Μοσχούλα –κορίτσι και εκείνο 

με τη Μοσχούλα-κατσίκα, για να μας πληροφορήσει ότι τελικά το 

κορίτσι σώθηκε, ενώ η κατσίκα πνίγηκε με το σκοινί 

 

 

 

α. Η Μοσχούλα –κορίτσι, που σώθηκε 

 

  Για το κορίτσι που του έδωσε τις στιγμές του ονείρου ο αφηγητής 

μιλάει τώρα με κάποια αδιαφορία και ψυχρότητα (σπανίως την είδα 

έκτοτε, και δεν ηξεύρω τι γίνεται τώρα):φαίνεται ότι εκείνο που του 

πρόσφερε το όνειρο ήταν η ποιητική εικόνα της στιγμής και όχι το 

πρόσωπο, που είναι  πλέον αδιάφορο έξω από τη συγκεκριμένη στιγμή 

και το χώρο. 

 

Όμως προχωράει ακόμα πιο πολύ, δίνοντας υποτιμητικό τόνο στο λόγο 

του, όταν θεωρεί τη Μοσχούλα ώριμης ηλικίας μια συνηθισμένη και 

ασήμαντη γυναίκα σαν όλες τις άλλες , χωρίς τίποτε ιδιαίτερο και 

ξεχωριστό (απλή…)-απλώς κληρονόμο των αδυναμιών και ελαττωμάτων 

της πρωτόπλαστης Εύας. Μάλιστα, στη γενικευτική, αβασάνιστη και 

ισοπεδωτική φράση θυγάτηρ της Εύας, όπως όλαι διακρίνεται κάποια 

αντιπάθεια για το γυναικείο φύλο, ένας μισογυνισμός(είναι σαν να 

λέει:όλες οι γυναίκες είναι ίδιες, σαν τη μακρινή πρόγονό τους, την Εύα, 

που μας φόρτωσε το προπατορικό αμάρτημα). 

 

 

Εξάλλου, δημιουργεί προβληματισμό το ότι ο αφηγητής υπογραμμίζει με 

έμφαση το κόστος που είχε γι’ αυτόν η διάσωση του κοριτσιού:α)εγώ 

πλήρωσα  τα λύτρα διά τη ζωήν της, β) την οποίαν (αγαπημένη 

κατσίκα)είχα λησμονήσει προς χάριν της, γ) την έκαμα θυσίαν (την 

αγαπημένη κατσίκα) προς χάριν της. Στις φράσεις αυτές λανθάνει κάποιο  

παράπονο, σαν να καταλογίζει στην κοπέλα αχαριστία προς το σωτήρα 

της. 

 

 

 Ο αφηγητής δε μας αφήνει με την εντύπωση της Μοσχούλας του 

ονείρου, αλλά παρουσιάζει αντιθετικά και τη σημερινή Μοσχούλα ως  

γυναίκα, επειδή θέλει να κάνει σαφές ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για 



 

 

παράταση των ονείρων: το όνειρο είναι στιγμιαίο, φευγαλέο, παροδικό 

και δε διαρκεί. Έτσι, μπορεί η γυναίκα να προσφέρει το όνειρο σε 

κάποιες στιγμές , αλλά η πραγματικότητα κρύβει και μιαν άλλη όψη:οι 

γυναίκες είναι όλες Εύες, κληρονόμοι του προπατορικού αμαρτήματος. 

Πέρα από αυτά ο αφηγητής, αφού έχει παρουσιάσει τη νεαρή Μοσχούλα 

ως ίνδαλμα, ως γοητευτικό σύμβολο της ευτυχίας και της ομορφιάς του 

παρελθόντος, ίσως τώρα θέλει  να την παρουσιάζει στην ωριμότητά της 

ως θλιβερό σύμβολο του αποπνικτικού και δυσάρεστου παρόντος και της 

φθοράς. 

 

 

β. Η Μοσχούλα-κατσίκα που πνίγηκε       

 

Ο βοσκός, για να σώσει το κορίτσι, που κινδύνευε να πνιγεί στο νερό, 

εγκατέλειψε την αγαπημένη κατσίκα του, που κινδύνευε κι εκείνη να 

πνιγεί από το σκοινί. Και η απώλεια της κατσίκας ήταν γι’ αυτόν το 

τίμημα της διάσωσης του κοριτσιού (τα λύτρα διά την ζωήν της): 

θυσίασε τη Μοσχούλα-κατσίκα για τη Μοσχούλα-κορίτσι.  Ο αφηγητής, 

παρόλο που δηλώνει ότι ήταν λίγη η λύπη του για τον πνιγμό του 

αγαπημένου του ζώου (μετρίως ελυπήθην), ωστόσο ακόμα και τώρα, 

καθώς μιλάει για το περιστατικό, διαφαίνεται στα λόγια του συμπόνια, 

θλίψη και τρυφερότητα: ταλαίπωρος  μικρή μου κατσίκα- επνίγη!…(στο 

επνίγη!.. τα συναισθήματα υποδηλώνονται με το θαυμαστικό και τα 

αποσιωπητικά). 

 

 Έτσι έκλεισε ο κύκλος και για τις δύο Μοσχούλες: η μία, το σύμβολο 

του κοριτσιού, πέθανε˙ και η άλλη , η ίδια η κοπέλα, ξεθώριασε και δεν 

προσελκύει το ενδιαφέρον. Και εκείνο που έμεινε είναι η ανάμνηση του  

σκοινιού από τη μια (το οποίο έγινε σύμβολο της αποπνικτικής ζωής του 

παρόντος) και το «όνειρο» από την άλλη (το σύμβολο του νοσταλγικού 

παρελθόντος αλλά και του πειρασμού). 

 

Η καθοριστική επίδραση του «ονείρου» 
 

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 (η 

ονειρώδης εκείνη ανάμνησις  της λουόμενης κόρης).Και εκείνο το 

περιστατικό στάθηκε καθοριστικό για τη ζωή του, γιατί τον εμπόδισε να 

πραγματοποιήσει τον στόχο του: από εκείνη τη στιγμή μαγνητίστηκε από 

τη γυναίκα και τον τράβηξε στα κοσμικά ο πειρασμός και ο ερωτικός 

πόθος. Ωστόσο, αυτό που όφειλε ήταν να στραφεί στον μοναχισμό 



 

 

ακριβώς λόγω εκείνου του «ονείρου»˙ δηλαδή να περνούσε την υπόλοιπη 

ζωή του μετάνοια, ώστε να εξιλεωθεί για την αδυναμία που είχε δείξει 

τότε και να σώσει έτσι την ψυχή του(να κάνει δηλαδή κάτι ανάλογο με 

εκείνο που έκανε και ο  πάτερ Σισώης, όταν είχε αμαρτήσει). Και 

επιπλέον , αφού είδε ποιοι επικίνδυνοι πειρασμοί  ελλοχεύουν στον 

κόσμο, θα έβρισκε καταφυγή, ασφάλεια, προστασία και κυρίως λύτρωση 

στον περιορισμένο χώρο του μοναστικού βίου. Όμως αυτός δεν έγινε 

ούτε μοναχός, αλλά παρέμεινε λαϊκός και πήγε να ζήσει στον κόσμο 

συνεχίζοντας να έχει εκείνη την  εικόνα πειρασμού μέσα του. 

 

 

Στον αναγνώστη θα φανεί ίσως παράξενο πώς μπορεί να θεωρηθεί τόσο 

βαρύ αυτό που έκανε ο βοσκός, ώστε να χρειάζεται εξιλέωση με τη 

μετάνοια. Φαίνεται όμως ότι ήταν μεγάλη ευσέβεια και η ευαισθησία του 

νέου, ώστε μάλλον ακολούθησε τα λόγια του Χριστού, σύμφωνα με τα 

οποία και μόνο το να επιθυμήσει κανείς ερωτικά μέσα του μια γυναίκα 

ισοδυναμεί με την πραγματοποίηση της επιθυμίας (…πας ο βλέπων 

γυναίκα προς το επιθυμήσαι αυτήν ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία 

αυτού-Ματθ.Ε’, 27). 

 

 

 Πρέπει να προσέξουμε ότι ο αφηγητής  θεωρεί αμαρτία την οπτική 

απόλαυση του γυμνού κορμιού του κοριτσιού, επειδή συνοδευόταν, 

φαίνεται, με αμαρτωλές σκέψεις, και όχι την επαφή με τη γυμνή σάρκα, 

κατά την οποία κανείς ιδιοτελής λογισμός δεν υπήρχε στην ψυχή του και 

ο σκοπός τότε ήταν η σωτηρία μιας ζωής. 

 

 Για να κατανοήσει κανείς όσα αναφέρει εδώ ο Παπαδιαμάντης, που 

ήταν γνώστης των θρησκευτικών πραγμάτων και των κανόνων της 

Εκκλησίας, πρέπει να γνωρίζει τη διαφορά κληρικού και μοναχού: ο 

κληρικός (διάκονος, ιερέας, επίσκοπος)ιερουργεί (τελεί μυστήρια, 

ακολουθίες ,ιεροπραξίες) και ζει κατά κανόνα μέσα στον κόσμο, στο 

ποίμνιό του˙ ενώ ο μοναχός (που φοράει και αυτός ράσα) δεν είναι 

κληρικός (δε φοράει άμφια)  και δεν έχει το δικαίωμα να ιερουργεί, αλλά 

απλώς ζει μακριά από τον κόσμο, από τα αγαθά και τους πειρασμούς της 

ζωής, και προσεύχεται για τη σωτηρία της ψυχής του. Ωστόσο, οι δύο 

αυτές ιδιότητες μπορούν να συνδυαστούν, όπως συνέβη αρχικά με τον 

Σισώη, που ήταν ιερομόναχος. 

 



 

 

 

 

Η γοητεία του πειρασμού        
 

Ο αφηγητής  λοιπόν, γοητευμένος  από τον πειρασμό, οδηγήθηκε στον 

κόσμο και απομακρύνθηκε από τη σωτηρία. Και ανατρέχει σε μια 

παραβολή της Παλαιάς Διαθήκης (Παροιμιών Ζ, 22), όπου δίνονται 

συμβουλές στους νέους για την αντιμετώπιση του σαρκικού πειρασμού 

και την αποφυγή του ερωτικού πλανέματος από τη γυναίκα, που 

προσπαθεί να τους ρίξει στα δίχτυα της με σαγηνευτικά λόγια. 

 

 Το σχετικό χωρίο της Γραφής είναι το ακόλουθο: «…εξήλθον εις 

συνάντησιν σοι, ποθούσα το σον πρόσωπο εύρηκά σε κειρίαις τέτακα 

την  κλίνην μου, αμφιτάποις δε έστρωκα τοις απ’ Αιγύπτου˙ διέραγκα 

την κοίτην μου κροκίνω, τον δε οίκον μου κινναμώμω˙ ελθέ και 

απολαύσωμεν φιλίας έως όρθρου, δεύρο και εγκυλισθώμεν έρωτι˙ου γαρ 

πάρεστιν ο ανήρ μου εν οίκω, πεπόρευται δε οδόν μακράν […]» 

απεπλάνησε δε αυτόν πολλή ομιλία βρόχοις τε τοις από χειλέων 

εξώκειλεν αυτόν, ο δε επηκολούθησεν αυτή κεπφωθείς, ώσπερ δε βους 

επί σφαγήν άγεται και ώσπερ κύων επί δεσμούς […]. μη  εκκλινάτω εις 

τας οδούς αυτής η καρδία σου[….].(…βγήκα για να σε συναντήσω˙ 

ήθελα  να σε γνωρίσω και να , σε βρήκα! Έχω στρώσει το κρεβάτι μου 

με παπλώματα και με πολύχρωμα αιγυπτιακά σεντόνια, κι αρωμάτισα το 

στρώμα μου με σμύρνα, αλόη και κινάμωμο. Έλα  να μεθύσουμε από 

έρωτα ως το πρωί, την ηδονή ας χαρούμε ! Δεν είναι σπίτι ο άντρας μου˙ 

έφυγε για ταξίδι μακρινό[…]. Με τα πειστικά της λόγια τον ξεμυαλίζει, 

με τις κολακείες της τον αποπλανάει. Εκείνος απερίσκεπτα την 

ακολουθεί , όπως το βόδι που το πάνε για σφαγή και το σκυλί που το 

πάνε στα δεσμά[…]. Ας μην παρασυρθεί η καρδιά σας από μια γυναίκα 

σαν κι αυτήν […]). 

 

 

Έτσι ο αφηγητής ομολογεί ότι, αντίθετα με τις συμβουλές της Γραφής , 

γοητεύτηκε από τον ερωτικό πειρασμό , πλανεύτηκε και ξεγελάστηκε 

,όπως ο σκύλος της παραβολής, με αποτέλεσμα να ζει μια ζωή 

περιορισμένη και αποπνικτική. 

 

 

Η σωτηρία της ψυχής 
 

Το θέμα του διηγήματος είναι βέβαια το όνειρο στο κύμα , θεσπέσιο 

θέαμα του γυμνού κοριτσιού που κολυμπούσε στο φεγγαρόφωτο. 



 

 

Ωστόσο , στον επίλογο φαίνεται ότι τον κεντρικό ήρωα τον απασχολεί 

πιο πολύ η επίδραση που είχε στη ζωή του αυτό το «όνειρο» όχι τόσο ως 

απόλαυση αλλά ως βασανιστική ενοχή. Γι’ αυτόν λοιπόν το ζήτημα είναι 

ότι υπέκυψε στον πειρασμό και αυτό τον απομάκρυνε από τον ιερατικό ή 

μοναχικό βίο, με τον οποίο θα έσωζε την ψυχή του. 

 

 

Πέρα από αυτό ο αφηγητής κρίνει ότι από τη σωτηρία της ψυχής του τον 

απομάκρυναν και άλλα πράγματα: α) τα πολλά γράμματα που έμαθε 

(ιδιαίτερα οι «κοσμικές» σπουδές, στις οποίες αναφέρεται με κάποιο 

ειρωνικό τόνο) και β) η ζωή του μέσα στην πόλη και στον κόσμο, μακριά 

από την απλότητα και την αγνότητα της φύσης, καθώς και το επάγγελμα 

που ασκεί. Ως προς τα γράμματα , είναι βέβαιος ότι θα έσωζε την ψυχή 

του, αν έμενε στα λίγα κολλυβογράμματα (στις στοιχειώδεις γνώσεις 

γραφής και ανάγνωσης ). Και ως προς τη ζωή του κόσμου , αναφέρεται 

για την ενίσχυση της άποψής του στον πρώτο δάσκαλό του , στο γέροντα 

Σισώη , ο οποίος έλεγε ότι μόνο μέσα στο μοναστήρι μπορεί κανείς να 

σώσει την ψυχή του και όχι έξω από αυτό, στην κοσμική ζωή˙ γιατί εκεί 

υπάρχουν πολλοί  πειρασμοί , στους οποίους δεν μπορεί να αντισταθεί. 

 

 

Εδώ πρόκειται για την αφελή αντίληψη των απλοϊκών  ανθρώπων 

σύμφωνα  με την «τα γράμματα χαλάνε τον άνθρωπο». Φαίνεται επίσης 

ότι ο αφηγητής έχει στο νου του και την παρερμηνεία των χωρίων της 

Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στον καρπό της γνώσης (οι 

πρωτόπλαστοι έφαγαν  τον καρπό της γνώσης και έχασαν τον 

παράδεισο). 

 

 

Ο κόσμος του παρόντος και ο κόσμος του παρελθόντος 
 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ρητά ή εννοούνται στην 

επιλογική ενότητα του κειμένου και σύμφωνα με στοιχεία  που 

δίνονται σε προηγούμενες ενότητες (κυρίως στην πρώτη), 

μπορούμε να σχηματίσουμε την εικόνα που δίνει ο αφηγητής 

για την τωρινή ζωή του και την εικόνα της ποιμενικής ζωής του 

παρελθόντος ˙ και κοντά στις δύο εικόνες , την αξιολόγηση που 

κάνει για τον καθένα από τους δύο αυτούς τρόπους ζωής. 
 

 

α.  Ο αφηγητής της ώριμης ηλικίας ζει μέσα στο ασφυκτικό αστικό 

περιβάλλον και εργάζεται σε ένα πληκτικό και καταθλιπτικό γραφείο. 



 

 

Εγκλωβισμένος λοιπόν σ’ αυτές  τις συνθήκες ζωής και εργασίας  

καταπιέζεται και ασφυκτιά. Νιώθει αυτές οι συνθήκες να τον πνίγουν σαν 

βρόχος , όπως έπνιξε την κατσίκα του τότε το κοντό σκοινί. Αλλά και η 

έλλειψη ελευθερίας  κινήσεων και πρωτοβουλιών του φέρνει στο νου 

συνειρμικά το άλλο σκοινί , εκείνο που αναφέρεται στην Παλαιά 

Διαθήκη , με το οποίο ο αφέντης έχει δεμένο το σκύλο του περιορίζοντας 

τις κινήσεις του (βλ. παραπάνω στο σχετικό απόσπασμα). Τέλος, ο 

συνειρμός τον οδηγεί και σε ένα τρίτο υποθετικό σκοινί, με το οποίο 

μετρήθηκε και οριοθετήθηκε ο σημερινός του αφόρητος κόσμος. 

 

 Το σκοινί λοιπόν αποκτά για το ώριμο αφηγητή χαρακτήρα 

πολλαπλού σ υ μ β ό λ ο υ: α) είναι αυτό που τον «πνίγει», όπως το 

σκοινί  της κατσίκας˙ β) είναι αυτό που περιορίζει τις κινήσεις του και 

του στερεί την ελευθερία ύστερα από την παγίδευσή του στους 

πειρασμούς , όπως εκείνο του σκύλου της παραβολής , και γ) είναι αυτό 

που τελικά χάραξε τα όρια του τωρινού κόσμου του, όπως το σκοινί με 

το οποίο μετράνε και οριοθετούν τα χωράφια και τα οικόπεδα. 

 

β.  Από την άλλη υπάρχει και ο κόσμος του παρελθόντος. Είναι φυσικός 

κόσμος του ποιμενικού βίου μέσα στην ελευθερία της φύσης , μέσα στην 

απλότητα και στην αγνότητα της φυσικής ζωής-ο εξιδανικευμένος 

κόσμος του «ονείρου». 

 

 

Συσχετισμός και αξιολόγηση των δύο κόσμων 
 

Δύο λοιπόν –και αντίθετοι-είναι οι κόσμοι (και δύο οι δρόμοι 

για την ηθική πορεία του ανθρώπου): 
 

α. ο κόσμος του πολιτισμού και της αποπνικτικής αστικής  ζωής , του 

περιορισμού των ελευθεριών , των πολλών και ίσως επιβλαβών γνώσεων, 

του καταπιεστικού επαγγέλματος, ο κόσμος με τους κυνέρωτες και τις 

λυκοφιλίες-είναι η πορεία που οδηγεί στην απώλεια της σωτηρίας και  

αποτελεί την αιτία της δυστυχίας του ώριμου αφηγητή˙ 

 

β. ο ωραιοποιημένος κόσμος της φύσης, της απλότητας και της 

αθωότητας, της ομορφιάς και της ελευθερίας, του «ονείρου» και των 

λίγων γνώσεων-η πορεία που οδηγεί στη σωτηρία της ψυχής και αποτελεί 

την πηγή της ευτυχίας του νεαρού βοσκού. 

 

 



 

 

Η νοσταλγία του ποιμενικού βίου    
 

Η αρνητική αξιολόγηση του κόσμου μέσα στο οποίο ζει τώρα ο 

αφηγητής και η θετική αξιολόγηση του ποιμενικού βίου τον 

οδηγούν στη νοσταλγία του παρελθόντος. Έτσι, κλείνει την 

αφήγησή του με μιαν ευχή: Ω! ας ήμην ακόμη βοσκός εις τα 

όρη!… Με αυτή την 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 την δυστυχία 

του (αυτά υποδηλώνονται και με τα εμφαντικά σημεία στίξης). 
 

 

Γνωρίζει βέβαια ο αφηγητής ότι η ευχή είναι ανεκπλήρωτη, αφού δεν 

είναι δυνατή η επιστροφή στο παρελθόν ούτε ο απεγκλωβισμός του από 

το παρόν… 

 

 

 

Στοιχεία Τεχνικής  
 

1. Σχήματα λόγου κ.ά. 

 

Τα σχήματα λόγου και τα άλλα εκφραστικά μέσα του κειμένου είναι τα 

ακόλουθα: 

 

 Το α σ ύ ν δ ε τ ο: …έζησε , δεν πέθανε˙ 

 

 Η π ε ρ ί φ ρ α σ η: θυγάτηρ της Εύας (=γυναίκα)˙ 

 

 Η μ ε τ α φ ο ρ ά: τα λύτρα διά την ζωήν της ˙ την έκαμα  θυσίαν 

προς χάριν της. 

 

 Χρησιμοποιούνται πολλά εμφαντικά σ η μ ε ί α  σ τ ή ξ η ς: 

θαυμαστικό, αποσιωπητικά και ερωτηματικό. 

 

 Ο αφηγητής χρησιμοποιεί τον ε σ ω τ ε ρ ι κ ό  δ ι ά λ ο γ ο με τον 

εαυτό του (με ερώτηση και απάντηση), καθώς αναρωτιέται για το λόγο 

για τον οποίο δεν έγινε κληρικός (Τάχα η μοναδική…να γίνω μοναχός). 

 



 

 

 Είναι φανερός ο ε ι ρ ω ν ι κ ό ς τόνος στα λόγια του αφηγητή , όταν 

αναφέρεται στα γράμματα που έμαθε και στο τωρινό επάγγελμά του: 

έμαθα γράμματα (ενν. που να μην τα μάθαινα) κ’ έγινα δικηγόρος…(εδώ 

ο αυτοσαρκασμός λανθάνει στα αποσιωπητικά˙ σαν να αποσιωπάται η 

φράση «σιγά το κατόρθωμα» ή «που να μη γινόμουνα»). 

 

 Για τους σ υ μ β ο λ ι σ μ ο ύ ς του σκοινιού έχει γίνει λόγος 

παραπάνω. 

 

Στοιχεία αφηγηματικής τεχνικής 

Έχει κλείσει το κύριο μέρος της αφήγησης και ο αφηγητής 

βρίσκεται στον επίλογο , όπου επέρχεται η λύση πλοκής , με το 

κλείσιμο των θεμάτων της ιστορίας: κλείνει το θέμα της 

Μοσχούλας-κοριτσιού, της Μοσχούλας-κατσίκας, του 

«ονείρου», του πειρασμού και της σωτηρίας της ψυχής, γενικά 

του παρελθόντος και της τωρινής ζωής του αφηγητή. 

 

 Ο επίλογος δεν έχει αφηγηματικό ή περιγραφικό αλλά στοχαστικό 

χαρακτήρα. Σ’ αυτόν ο ώριμος αφηγητής επανέρχεται στο αφηγηματικό 

παρόν (στο οποίο βρισκόταν στην εισαγωγή) και 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 μιαν 

ευχή-ανεκπλήρωτη. 

 Η αφήγηση κλείνει κ υ κ λ ι κ ά: το διήγημα αρχίζει με την 

πληροφοριακή φράση Ήμην πτωχόν βοσκόπουλον εις τα όρη και κλείνει 

με την ίδια φράση, ευχετική αυτή τη φορά και κάπως παραλλαγμένη: Ω! 

ας ήμην ακόμη βοσκός εις τα όρη!… Την ίδια κυκλική λειτουργία έχουν 

και η αναφορά στον πάτερ Σισώη και στο σκοινί του σκύλου, θέματα που 

υπάρχουν και στην πρώτη και στην τελευταία ενότητα. Έτσι, δίνεται η 

αίσθηση  ότι ολοκληρώθηκε , ότι έκλεισε ο κύκλος της αφήγησης. 

 Στις τρεις πρώτες μικρές παραγράφους παρατηρείται συστολή του 

χρόνου (σ ύ ν ο ψ η): ένα μεγάλο χρονικό διάστημα συμπυκνώνεται με 

σύντομη αφήγηση. 



 

 

 Το διήγημα κλείνει τα εισαγωγικά που άνοιξε στην αρχή. Έτσι, 

δείχνει ότι όλη η ιστορία μεταφέρθηκε αυτολεξεί, όπως ακριβώς την 

αφηγήθηκε ο αφηγητής στο συγγραφέα. Και ο διαμεσολαβητής 

συγγραφέας βεβαιώνει την πιστότητα της μεταφοράς των λόγων του 

αφηγητή με έναν πρωτότυπο τρόπο: θέτοντας την υπογραφή του, μάλιστα 

κάτω από τη γνωστή γραφειοκρατική φράση (Διά την αντιγραφήν), σαν 

να είναι και αυτός υπάλληλος σε γραφείο-όπως ακριβώς ο αφηγητής… 

 

 Λεπτομέρειες για τον αφηγητή (για την «πλαστοπροσωπία» κτλ.) θα 

δοθούν παρακάτω, στα γενικά στοιχεία τεχνικής του διηγήματος. 

 

Τα Πρόσωπα: 
  

 

1. Ο νεαρός βοσκός  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει το κείμενο, ο βοσκός: 
 

 είναι ένας δεκαοχτάχρονος νέος, ωραίος και ευτυχισμένος, ζώντας 

φυσική ζωή˙ 

 είναι αναλφάβητος˙ 

 

 ζει ελεύθερος στη φύση (στα βουνά και στη θάλασσα), όπου νιώθει 

κυρίαρχος και απολαμβάνει όσα του προσφέρονται (από καρπούς έως το 

«όνειρο»)˙ 

 

 είναι φτωχός, ολιγαρκής και αυτάρκης, ζώντας με όσα εξασφαλίζει 

απευθείας από τη φύση και από το μοναστήρι˙ 

 

 στο χώρο του νιώθει ελεύθερος και ανεξάρτητος, χωρίς τις δεσμεύσεις 

του πολιτισμού και των νόμων˙ 

 

 έχει συναίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοπάδι του αλλά και 

τρυφερότητας για την αγαπημένη του κατσίκα˙ 

 

 τέλος τον χαρακτηρίζει στις ερωτικές του αντιδράσεις μάλλον 

συστολή, ενώ σε καίριες στιγμές ενδίδει μεν στον πειρασμό ως όριο, 

όμως δεν εκτρέπεται , αλλά ακολουθεί τις ηθικές αρχές του. 

 



 

 

2. Ο ώριμος αφηγητής 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει το κείμενο, η 

προσωπικότητα του ώριμου αφηγητή διαγράφεται έτσι: 
 

α. Πνευματική συγκρότηση 

 

Ο αφηγητής της ώριμης ηλικίας έχει πνευματικές (και ηθικές) 

καταβολές θρησκευτικές (η θρησκευτική του παιδεία στάθηκε 

αποφασιστική για τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του)˙ 

στη συνέχεια ολοκλήρωσε τον πνευματικό εξοπλισμό με 

ανώτατες (κοσμικές) σπουδές. 
 

 

 

β. Επαγγελματική και οικονομική κατάσταση 

 

Επαγγελματικά νιώθει αποτυχημένος, επειδή είναι απόλυτα 

εξαρτημένος από τον προϊστάμενό του και δεν έχει προοπτική 

για εξέλιξη και για βελτίωση της θέσης του, ενώ η θέση του δεν 

του παρέχει οικονομική άνεση και τα οικονομικά του είναι 

περιορισμένα. Εξάλλου, έχει ελάχιστα δικαιώματα και πολύ 

στενό πεδίο δράσης  ως εργαζόμενος. 
 

 

 

 

γ. Συναισθηματική κατάσταση 

 

Ο αστικός τρόπος διαβίωσης και εργασίας  τον κάνει να 

ασφυκτιά και να νιώθει απογοητευμένος από τη ζωή του και 

ταπεινωμένος ειδικά στο χώρο της εργασίας του, αφού  είναι 

αναγκασμένος να υπηρετεί τον εργοδότη του. Αλλά και γι’ 

αυτόν, που τον υπηρετεί με δουλοπρέπεια , αισθάνεται μίσος, 

παρόλο που είναι προστάτης και ευεργέτης του. Τα μόνα 

ευχάριστα συναισθήματα είναι εκείνα που του δημιουργούν οι 

αναμνήσεις από το ωραιοποιημένο παρελθόν του ποιμενικού 

βίου μέσα στο φυσικό περιβάλλον και η ανάμνηση του νεανικού 

«ονείρου». 



 

 

 

 

δ. Απόψεις  

 

Ο αφηγητής της ώριμης ηλικίας έχει απόψεις διαμορφωμένες 

κάτω από την επιρροή της θρησκευτικής του παιδείας. Η στάση 

του απέναντι στις γυναίκες είναι υποτιμητική, καθώς τις θεωρεί 

όλες προγόνους της Εύας, η οποία στάθηκε το αίτιο και ο 

φορέας του προπατορικού αμαρτήματος. Ως προς τον τρόπο 

ζωής, εξιδανικεύει την ποιμενική και τη μοναχική ζωή μέσα στο 

φυσικό περιβάλλον. Τέλος, υποτιμά και την αξία των 

γραμμάτων, που τα θεωρεί εμπόδιο για τη σωτηρία της ψυχής. 
 

 

Κύριο Νόημα   
 

Πρόθεση του συγγραφέα είναι να προβάλει την υπεροχή της απλής , 

ελεύθερης και όμορφης ζωής κοντά στη φύση, όπου μπορεί κανείς να 

βρει τη σωτηρία , έναντι της αποπνικτικής ζωής του κόσμου, όπου δεν 

υπάρχει λύτρωση˙ και παραπέρα , να εξιδανικεύσει τον έρωτα μέσα στο 

πλαίσιο της ομορφιάς της φύσης. 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

(Συγκεντρωτικά σχόλια.) 
 

 

Α. Γλωσσικές παρατηρήσεις –ύφος 
 

Το διήγημα είναι γραμμένο στη γνωστή ιδιότυπη γλώσσα του 

Παπαδιαμάντη, η οποία λεξιλογικά αποτελεί σύνθεση λέξεων 

και τύπων της δημοτικής  (ξάρρμενα, χωράφι, διαβάτες, τον 

κόπο, καλάθι, επατούσα, έβοσκα, τα γίδια, φασκιές, τσαρούχια, 

μποστάνια κ.ά.π.), της λόγιας ή της αρχαίας (ήμην, τας αίγας, 

κρημνώδους, ύπερθεν, ναπεπταμένην, μονογενή, θυγάτηρ, 

οιονεί, αιμασιάς, υπέφωσκεν κ.ά.π.)με παρεμβολή πολύ λίγων 

διαλεκτικών λέξεων και φράσεων (ν’ αργολογήσει κ.ά.). Είναι 

χαρακτηριστική η χρήση σε διάφορα σημεία του κειμένου 



 

 

διαφορετικών λέξεων για τα ζώα του κοπαδιού: αλλού 

διαβάζουμε τας αίγας, αλλού τα γίδια, αλλού η κατσίκα. 
 

 

Το ύφος είναι γλαφυρό με το πλούσιο λεξιλόγιο και με το λυρισμό που 

δημιουργούν τα σχήματα λόγου, ενώ οι πολλές και ποικίλες εικόνες το 

κάνουν παραστατικό. 

 

Β. Η αφήγηση, ο αφηγητής   
 

 

1. Η αφήγηση 

 

Όλο το διήγημα, από την αρχή ως το τέλος, αποτελεί α ν α δ 

ρ ο μ ι κ ή  
α φ ή γ η σ η, την οποία έχει κάνει ο αφηγητής από την οπτική γωνία της 

ώριμης ηλικίας του (του παρόντος) και μας τη μεταφέρει αυτολεξεί ο 

συγγραφέας κλείνοντάς την μάλιστα σε εισαγωγικά. Έτσι, χρόνος της 

αφήγησης είναι το «παρόν» και χρόνος της ιστορίας το παρελθόν: ο 

αφηγητής πρώτα αναφέρεται στη νεανική  ηλικία του, συνεχίζει με τα 

χρόνια των σπουδών του, για να φτάσει στο παρόν της ωριμότητας. 

 

Ο χ ρ ό ν ο ς τ ω ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν (χρόνος της ιστορίας) καλύπτει ένα 

διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα ετών, που αρχίζει από το δέκατο 

όγδοο έτος του αφηγητή (το έτος 187…), όπως δηλώνει ο ίδιος στην 

αρχή κιόλας της αφήγησης˙ ωστόσο , ο χρόνος που ακολούθησε δεν 

προσδιορίζεται: γίνεται μόνο μνεία του τριακοστού έτους της ηλικίας του 

αφηγητή, κατά το οποίο πήρε το πανεπιστημιακό του δίπλωμα, ενώ δε 

γίνεται λόγος για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχει εργαστεί ως 

τώρα στο δικηγορικό γραφείο. 

Τα στοιχεία που έχουν σχέση με το ρυθμό της αφήγησης (προοικονομία, 

προσήμανση κ.ά.)έχουν δοθεί παραπάνω, στη προσέγγιση των σημείων 

στα οποία απαντώνται. 

 

2. Ο αφηγητής 

 

Ο ανώνυμος αφηγητής είναι δραματοποιημένος, βλέποντας από 

εσωτερική οπτική γωνία , (αφήγηση με εσωτερική εστίαση). 

Συμμετέχει στα δρώμενα ως πρωταγωνιστής και αφηγείται σε α’ 

γραμματικό πρόσωπο την προσωπική του ιστορία 

(«ομοδιηγητική» αφήγηση)˙ το α’ πρόσωπο φαίνεται  με την 



 

 

πρώτη κιόλας λέξη: ήμην και δίνει στην αφήγηση 

εξομολογητικό  και προσωπικό τόνο. 
 

Ο συγγραφέας κλείνει το κείμενο σε εισαγωγικά και δηλώνει ρητά και 

ενυπόγραφα ότι ο ίδιος απλώς μας μεταφέρει πιστά και αυτολεξεί την 

αφήγηση των γεγονότων που βίωσε κάποιος τρίτος. Αυτός είναι ένας 

έντεχνος τρόπος να κρύψει το δικό του πρόσωπο πίσω από κάποιο τρίτο, 

πλαστό (υποθετικό, φανταστικό), για να αφηγηθεί μια ιστορία δική του 

(πλαστοπροσωπία), χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι έχει βιώσει 

ακριβώς τα ίδια γεγονότα. Επομένως, στην πραγματικότητα μάλλον 

υπάρχει ταυτοπροσωπία συγγραφέα και αφηγητή. Σ’ αυτό το 

συμπέρασμα μας οδηγούν τα ακόλουθα κυρίως στοιχεία: 

 

 ο εκκλησιαστικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης, της πνευματικής και 

ηθικής συγκρότησης και της βιοθεωρίας του συγγραφέα, που μεγάλωσε 

κοντά στον ιερέα πατέρα του, διετέλεσε ψάλτης, ήταν γενικά 

θρησκευόμενος (την ίδια εσωτερική συγκρότηση και κουλτούρα έχει ο 

αφηγητής)˙ 

 

 η γνώση από το συγγραφέα του φυσικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα του 

θαλασσινού, των αγροτικών και ποιμενικών εργασιών και κυρίως η 

αγάπη του γι’ αυτό (το ίδιο συμβαίνει και με τον αφηγητή)˙ 

 

 το ότι ο Παπαδιαμάντης ασφυκτιούσε στο περιβάλλον της Αθήνας και 

αναπολούσε τη φυσική ζωή του νησιού του.  

 

Τα παραπάνω στοιχεία , εκτός από το ότι είναι ενδεικτικά για την 

ταυτοπροσωπία συγγραφέα-αφηγητή, ενισχύουν την πειστικότητα του 

αφηγητή. 

 

 

 

 

Γ. Δράση και πλοκή  

 

Α. Μετά την πρώτη νύξη για την αρχή της ιστορίας στις πρώτες 

αράδες του κειμένου και την αναφορά στο αφηγηματικό παρόν 

(πρώτη ενότητα) η ιστορία αρχίζει με την παρουσίαση της ζωής 

του νεαρού βοσκού( του πρωταγωνιστή) και του περιβάλλοντός 

του, μέσα στο οποίο θα διαδραματιστούν τα γεγονότα (δεύτερη 

ενότητα). 



 

 

 

Β. Στην τρίτη ενότητα αρχίζει η δράση (η δέση του μύθου) με τις πρώτες 

προσεγγίσεις των δύο νέων , της Μοσχούλας και του νεαρού βοσκού. 

 

Γ. Στην τέταρτη ενότητα παρατηρείται κάποια επιβράδυνση, με την 

περιγραφή του γιαλού, των κινήσεων του βοσκού και της θαλασσινής 

σπηλιάς, όμως στο τέλος της υπάρχει το δραματικό απρόοπτο με τη 

βουτιά της Μοσχούλας στη θάλασσα ˙ αυτό δίνει νέα τροπή στην πλοκή 

(«περιπέτεια»). 

 

Δ. Στη συνέχεια (πέμπτη ενότητα) δεν υπάρχουν διακυμάνσεις στη 

δράση, όμως συμβαίνει το κύριο επεισόδιο , η οπτική απόλαυση από το 

βοσκό του κοριτσιού που κάνει το  μπάνιο του (εδώ απολαμβάνει το 

όνειρο στο κύμα). 

 

Ε. Στην έκτη ενότητα κλιμακώνεται η δράση μετά το δεύτερο δραματικό 

απρόοπτο (και «περιπέτεια»), που είναι το βέλασμα της κατσίκας , για να 

φτάσουμε στην κορύφωση, με τον κίνδυνο της Μοσχούλας και τη 

δραματική προσπάθεια για τη διάσωσή της από το βοσκό (η επιβεβαίωση 

της λύσης δίνεται στην αρχή της επιλογικής ενότητας: Η Μοσχούλα 

έζησε, δεν απέθανε). 

 

 

Στην προσέγγιση του περιεχομένου έχουν δοθεί σποραδικά επιμέρους 

στοιχεία πλοκής. 

 

 

Δ. Ο χώρος και ο χρόνος 
     

 

Ο ευρύτερος  χώρος στον οποίο διαδραματίζονται τα γεγονότα δεν 

προσδιορίζεται ρητά, όμως κάποια τοπωνυμία (Ξάρμενο, Πλατάνα, 

Μέγας Γιαλός, Κλήμα) και η αναφορά της Μονής του Ευαγγελισμού 

μαρτυρούν ότι βρισκόμαστε στη Σκιάθο. Ωστόσο , υπάρχει και ο αστικός 

χώρος στον οποίο ζει και εργάζεται ο αφηγητής της ώριμης ηλικίας , ο 

οποίος δεν κατανομάζεται (μάλλον πρόκειται για την Αθήνα˙ μόνο εκεί 

υπήρχε πανεπιστήμιο και εκεί σταδιοδρομούσαν οι δικηγόροι). 

 

Ε. Περιγραφή-εικονοπλασία 

 

Είναι χαρακτηριστική η εξαιρετική λογοτεχνική δύναμη με την 

οποία ο συγγραφέας δίνει τις εικόνες του κειμένου(άλλες 



 

 

ρεαλιστικές και άλλες λυρικές), ιδιαίτερα εκείνες στις οποίες 

περιγράφεται με λυρισμό  η ώρα του δειλινού, ο γιαλός και η 

ομορφιά της λουόμενης κόρης (για τις ξεχωριστές εικόνες έχει 

γίνει ιδιαίτερος λόγος). 
 

 

Στ.  Άλλα στοιχεία τεχνικής  
 

Το όνειρο στο κύμα, παρόλο που είναι πεζογράφημα, σε μερικά 

σημεία του έχει κάποια στοιχεία που το κάνουν να παίρνει 

ποιητικές διαστάσεις. Έτσι: 
 

α. Ο συγγραφέας συσσωρεύει σε κάποια σχήματα λόγου και άλλα 

εκφραστικά μέσα , κυρίως σε γοητευτικές περιγραφές της φύσης ή της 

ομορφιάς του κοριτσιού˙ όλα αυτά δίνουν εξαιρετικό λυρισμό στο λόγο. 

 

β. Εξάλλου, υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία το περιεχόμενο κινείται 

στο μαγικό χώρο του ονείρου και της φαντασίας, με αναφορές σε 

πλάσματα  εξωπραγματικά και μυθικά.   

 

 


