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Γ’ Λυκείου

Α. Η  κριτική  δέχεται  ότι  τα  διηγήματα  του  Παπαδιαμάντη  αποτελούν  μια
«αναντικατάστατη βιογραφική πηγή» και ότι «έκλεισε μες στις αναμνήσεις τους» ένα
υπολογίσιμο τμήμα της ζωής του. Δεν ξέρουμε βέβαια σε ποιο ποσοστό μεταφέρει
στο  συγκεκριμένο  διήγημα  τα  πραγματικά  του  βιώματα  και  σε  τι  ποσοστό  όσα
γράφονται  ανήκουν  στο  χώρο  της  μυθοπλασίας.  Αν  αναζητήσουμε  στο  έργο  το
«αναμνηστικό απόθεμα» του Παπαδιαμάντη θα επισημάνουμε: -εικόνες απ’ το νησί
και τη φύση της Σκιάθου –τη θρησκευτικότητά του – το νοσταλγικό Παπαδιαμάντη,
για τα παιδικά χρόνια και τη ζωή κοντά στη φύση,-  τον καταπιεσμένο Παπαδιαμάντη
στο αστικό περιβάλλον – τη μόρφωσή του – τον ερωτικό  Παπαδιαμάντη.
Στο  συγκεκριμένο  απόσπασμα  χωρία  με  βιωματικές  αναφορές  μπορούν  να
θεωρηθούν τα εξής:
- «Επί πόσον ακόμη… όνειρόν του»→ ερωτικός Παπαδιαμάντης.
- «Κι εγώ έμαθα…επόμενον»→ η μόρφωση του Παπαδιαμάντη.
- «Τάχα η μοναδική…μοναχός»→ η θρησκευτικότητά του
-  «Και  τώρα…η  Γραφή  λέγει»→  ο  καταπιεσμένος  στο  αστικό  περιβάλλον
Παπαδιαμάντης.
-  «Ω,  ας  ήμην  ακόμη  βοσκός  εις  τα  όρη»→  ο  νοσταλγικός  Παπαδιαμάντης,  ο
φυσιολάτρης Παπαδιαμάντης.

Β1. Στο δεδομένο απόσπασμα επισημαίνουμε τις εξής αφηγηματικές τεχνικές:

-Περιγραφή: Στις πλέον ενδιαφέρουσες περιγραφές ανήκει η περιγραφή του χώρου
και  της  βάρκας  του  βυθού,  «αμμόστρωτος,  ελεύθερος  βράχων  και  πετρών»,  της
σωτήριας βουτιάς: «…πηδήσας με την κεφαλήν κάτω, από το ύψος του βράχου…το
βύθος  του  νερού  ήτον…  Έφθασα  σχεδόν  εις  το  πυθμένα…πάραυτα  ανέδον  και
ανήλθον…  Με  τρία  στιβαρά  πηδήματα…πλησίον  της…εβυθίσθην,  ήρπασα  την
κόρην.
Η θάλασσα περιγράφεται εδώ ως επικίνδυνη αντίθετη με την απολαυστική θάλασσα
που ο αφηγητής είχε προηγουμένως περιγράψει.
Ενδιαφέρουσα είναι και η περιγραφή της κόρης στο βυθό. Επίσης η προσωπική του
εξομολόγηση για τα λίγα λεπτά που την κράτησε στα χέρια του είναι περιγραφή άρτια
από αισθητικής απόψεως και με ψυχολογικές προεκτάσεις.

-Διάλογος, Εσωτερικός μονόλογος: Διάλογο αποτελεί στην ουσία ο λόγος του βοσκού
προς  την  κόρη  και  η  εκ  μέρους  της  κραυγή  αγωνίας.  Ο  εσωτερικός  μονόλογος
περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης και την εκτέλεσή του στις λεπτομέρειες.

-Αναδρομική αφήγηση:  Με μια μικρή αναδρομή δίνει τα της αίγας – Μοσχούλας
(«εσχοινιάσθη», «περιεπλάκη», «επνίγη»), δίνει τα δικά του συναισθήματα («Μετρίως
ελυπήθη»,  «την  έκαμα  θυσίαν»)  και  έρχεται  πάλι  στο  παρόν.  Πάλι  όμως  κάνει
αναδρομή  στο  παρελθόν  ,για  να  παρουσιάσει  συνοπτικά  τα  της  δικής  του  ζωής
(«έμαθα γράμματα…κι έγινα δικηγόρος», «η ανάμνησις…μ’έκαμε»).



-Αφήγηση: Στο  απόσπασμα  «Δεν  ηξεύρω  αν  η  κόρη…το  ίδιον  όνειρόν  του»
κυριαρχεί η πρωτοπρόσωπη αφήγηση που δηλώνει ότι ο αφηγητής συμμετέχει στη
δράση είναι δραματοποιημένος , ταυτίζεται μάλιστα με το βασικό ήρωα (αφηγητής –
πρωταγωνιστής). Η αφήγηση είναι ομοδιηγητική με εσωτερική εστίαση και επειδή ο
αφηγητής αφηγείται τα βιώματά του η αφήγηση είναι αυτοδιηγητική και ο αφηγητής
ομοδιηγητικός – αυτοδιηγητικός.

Β2. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα περιγράφεται η σκηνή της διάσωσης με δραματική
ένταση  και  με  κάθε  λεπτομέρεια.  Η  σκηνή  είναι  πολύ  ρεαλιστική  ,δείχνει  ότι  ο
συγγραφέας γνωρίζει καλά όσα συμβαίνουν στη φύση και εντείνει την αγωνία του
αναγνώστη.
Η  περιγραφή  της  βάρκας  και  του  βυθού  είναι  από  τις  πλέον  ενδιαφέρουσες  του
κειμένου. Πρόκειται για μια περιγραφή με άλλη αίσθηση και στόχο και δεν έχει καμία
σχέση με την απόλαυση που η θάλασσα προσέφερε προηγουμένως στον ήρωα. Τώρα
η θάλασσα είναι επικίνδυνη και παραλίγο «μνήμα υγρόν» για την κόρη.
Το απόσπασμα  «το βύθος  του  νερού…πλησίον της» αποτελεί  επιβράδυνση στην
εξέλιξη της δράσης. Τέλος, το απόσπασμα «είδα το εύμορφον…και ανήλθον» όπου
περιγράφεται η κόρη στο βυθό χαρακτηρίζεται από έντονη λυρική διάθεση.

Γ. Στο απόσπασμα αφηγείται ο ώριμος αφηγητής και διαφαίνεται η άποψη για την
κοσμική μόρφωση. Έτσι, πιστεύει ότι αυτή βγάζει τον άνθρωπο από την αθωότητα
και  την  αγνότητά  του  και  τον  απομακρύνει  απ’  τη  σωτηρία  της  ψυχής.  Τα  λίγα
«κολλυβογράμματα»  (η  άγνοια)  ήταν  αρκετά  για  τη  μοναχική  ζωή  ,στην  οποία
στόχευε ο ήρωας. Τα πολλά είναι για την κοσμική ζωή. Αν έπρεπε να τον κάνουν
καλόγερο δεν έπρεπε να τον βγάλουν απ’ το μοναστήρι. Τώρα με την μόρφωση που
έχει  και  το  επάγγελμα  του  δικηγόρου  αισθάνεται  καταπιεσμένοςκαι  δυστυχής.
Επομένως θεωρεί ότι η κοσμική παιδεία οδηγεί μεν στον πολιτισμό αλλά και στην
ανελευθερία που έχει ως αποτέλεσμα τη δυστυχία , σε αντίθεση με την απαιδευσία
που χαρίζει την ευτυχία. Για την ενίσχυση της άποψής του αναφέρεται στο γέροντα
Σισώη, ο οποίος έλεγε ότι μόνο μέσα στο μοναστήρι μπορεί κάποιος να σώσει την
ψυχή του και όχι στην κοσμική ζωή, όπου υπάρχουν πολλοί πειρασμοί, στους οποίους
δεν μπορεί να αντισταθεί.

Δ. Και στα δύο έργα η σκέψη του αφηγητή κυριαρχείται από μια γυναικεία παρουσία,
η  οποία  περιγράφεται  με  τρόπο  που  να  είναι  σαφής  η  εικόνα  της.  Και  στις  δυο
περιπτώσεις  η  εικόνα  σχηματοποιείται  με  την  ενεργοποίηση  της  φαντασίας.  Στο
«Όνειρο στο κύμα» η εικόνα της κοπέλας είναι πραγματική και ο αφηγητής με την
φαντασία του προσθέτει στοιχεία της μορφής της που δεν μπορεί να διακρίνει στο
ημίφως. Στο «Οπτική απάτη» η γυναικεία μορφή εμφανίζεται στο όνειρο του αφηγητή
και  ως αφόρμηση έχει  το ξεφύλλισμα παλιών φωτογραφιών.  Και  στα δυο έργα η
μορφή της γυναίκας παρουσιάζεται επιβλητική και εξιδανικευμένη και κατακυριεύει
το «είναι» του αφηγητή.
Στο  ποίημα  «Οπτική  απάτη»  το  όνειρο  τελειώνει  με  το  ξημέρωμα  και  τα
συναισθήματα του ήρωα μετά απ΄ αυτό είναι αρνητικά, καθώς η συνειδητοποίησή του
τον οδηγεί στη μοναξιά. Στο «Όνειρο στο κύμα» η διάσωση της κόρης και η επαφή
του  ήρωα μ’  αυτή τον  οδηγεί  στην  ευτυχία,  παρόλο που  μακροπρόθεσμα θα  τον
οδηγήσει στην καταπίεση στο αστικό περιβάλλον και τη δυστυχία. 
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