
Νεοελληνική Γλώσσα 

Κείμενο: Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη - ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ 
Αποσπάσματα: 1η και 2η ενότητα «Ήμην πτωχόν βοσκόπουλον… Ήσαν τρομεροί ανταγωνι-
σταί δι’ εμέ» 

Θέματα: 
1. Η θρησκευτικότητα, ο ρεαλισμός και η ψυχογραφία είναι βασικά χαρακτηριστικά της διη-

γηματογραφίας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Να τα επιβεβαιώσετε με ένα παράδειγμα 
για το καθένα από τα παραπάνω αποσπάσματα.  

2. Ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος γράφει: "Ο Παπαδιαμάντης είναι ένας αληθινός νέος Έλλη-
νας, δηλαδή ζει όλη τη ζωή που σχηματίζεται στην Ελλάδα από την απόκτηση της ελευθε-
ρίας και τη ζει άμεσα στην πηγή της, στο λαό… Ο Παπαδιαμάντης είναι γενικά ο ζωγράφος 
του εσωτερικού βίου της ψυχής του λαού μας". Πως τεκμηριώνεται η θέση του μέσα από 
το απόσπασμα του κειμένου;  

3. Α. Να εντοπιστούν 2 αφηγηματικοί τρόποι και 3 σχήματα λόγου στο απόσπασμα.    
Β. Η γλώσσα του Παπαδιαμάντη θεωρείται εντελώς προσωπική, ένα κράμα στοιχείων λο-
γίων, λαϊκών και εκκλησιαστικών. Ποια στοιχεία του παραπάνω κειμένου επιβεβαιώνουν 
την παραπάνω διαπίστωση;  

4. Α. Ποια σημασία έχει για το διήγημα η παρεμβολή της εγκιβωτισμένης αφήγησης που α-
ναφέρεται στην ιστορία του Σισώη;  
Β. Το διήγημα του Παπαδιαμάντη στοχεύει να στηλιτεύει πολιτισμικές αντιθέσεις. Ποια εί-
ναι η θέση του αφηγητή και πως αυτή τεκμηριώνεται;  

5. Να συγκριθεί το κείμενο του Παπαδιαμάντη με αυτό της Τσάτσου «Η σκάλα και η θά-
λασσα» ως προς την έννοια της πατρίδας για τους αφηγητές.  

Η Σκάλα και η Θάλασσα  
Η Ιωάννα Τσάτσου, η αδερφή του Γιώργου Σεφέρη, θυμάται πώς περνούσαν, όταν ήταν μικρά 
παιδιά, τα καλοκαίρια στη Σκάλα, ένα παραθαλάσσιο χωριό κοντά στη Σμύρνη.  
Η Σκάλα, όπου περνούσαμε τα καλοκαίρια, δεν ήταν για μας μια απλή εξοχή. Ήταν ένα είδος 
μαγικού χώρου όπου ταιριάζαμε τις φαντασίες μας, όπου καταφεύγαμε στις δύσκολες στιγμές 
του καταπιεσμένου από το σκολειό καιρού μας. Μας έλυνε τις απορίες μας, γιατί δεν είχαμε 
καμιά απορία. Είμαστε ένα με τον ήλιο της και το γιαλό της. Μας χάριζε ένα χρόνο πλούσιο 
από εμπειρίες που ήταν πάντα λίγος. Η πλήξη διαλύονταν. Είμαστε ελεύθεροι με την πιο σπά-
νια ποιότητα της λευτεριάς.  
Η Σκάλα δεν είχε φανταχτερές ομορφιές. Ούτε δάση, ούτε μεγάλα βουνά. Άνοιγε τρυφερά την 
αγκαλιά της στη θάλασσα. Από τη μια μεριά ως πέρα του γιαλού τα χωριά, από την άλλη ενω-
μένη με το νησί του Αναξαγόρα. […] 
Από τη μια μεριά της στεριάς εκτάσεις απέραντες με αμπέλια και πάλι αμπέλια. Οι συκιές ή-
ταν πολλές. Ένας λόφος με το εκκλησάκι του στην κορυφή. [...]  
Στο περιβόλι της γιαγιάς ο γέρο πλάτανος, ο έρωτάς μας. Μας ζάλιζε η χαρά του. Σπουργίτια, 
τζιτζίκια, σ’ αυτόν καταλήγανε. 

Ενδεικτικές απαντήσεις: 
1.: Η θρησκευτικότητα, ο ρεαλισμός και η ψυχογραφία είναι βασικά χαρακτηριστικά της διη-
γηματογραφίας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Η ζωή και οι επιλογές του συγγραφέα επι-
τρέπουν στους μελετητές του να τον θεωρούν ιδιαιτέρως θρησκευόμενο άνθρωπο και βαθύτα-
τα ρεαλιστή, στοιχεία που διαφαίνονται μέσα στα κείμενά του. Χαρακτηριστικά, στα παραπά-
νω αποσπάσματα υπάρχουν πολλαπλά τέτοια δείγματα. Οι αναφορές στον ιερέα και δάσκαλό 
του, «κωλυόμενος να ιερατεύη» αλλά και στο ναό της Σκιάθου «εις το Κοινόβιον του Ευαγγε-
λισμού», στην ιερατική σχολή που φοίτησε «εν Αθήναις Ριζάρειον» και στην προσευχή του 
«Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είναι κάποια τέτοια παρα-
δείγματα.  

Επίσης, η πιστή απεικόνιση της πραγματικότητας της υπαίθρου αποτελεί στόχο του και για την 
επίτευξή του στηρίζεται στις προσωπικές του εμπειρίες ,στη λαογραφία, στις ψυχογραφικές 
του γνώσεις αλλά και στη χρήση της γλώσσας του ίδιου του λαού. Ρεαλιστικά στοιχεία πλαι-
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σιώνουν ποικιλοτρόπως το διήγημα όπως αναφορές σε ιστορικά γεγονότα «μετά την αποκατά-
στασιν των πραγμάτων, επί Καποδίστρια κυβερνήτου», σκηνογραφικές περιγραφές τόπων «τα 
όρη τα παραθαλάσσια … προς τον Βορράν». 

Τεκμήριο της ψυχογραφικής του ιδιότητας αποτελεί το γεγονός ότι αναζητά τα βαθύτερα κίνη-
τρα στις πράξεις των ηρώων του, ανιχνεύει τους χαρακτήρες , παρουσιάζει γλαφυρά τους πό-
θους του, τις αδυναμίες τους, τα συναισθήματα τους. Στα παραπάνω αποσπάσματα διαφαίνε-
ται τόσο η ψυχογραφία του ίδιου του αφηγητή για τον εαυτό του, όσο και για τον πατέρα Σι-
σώη  «Αργότερα αφού εξησφάλισε την οικογένειάν του … εξόχως ελαφρυντικήν περίστασιν». 

2.: Ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος παρουσιάζει τον Παπαδιαμάντη σαν αληθινό Έλληνα, που 
βιώνει ιστορικές αλλαγές του τόπου και των ανθρώπων και τις αποδελτιώνει με διάφορες μορ-
φές στην διηγηματογραφία του. Τα βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα, οι αναφορές του σε 
ιστορικές στιγμές για την χώρα («επί Καποδίστρια κυβερνήτου»), τα στοιχεία ψυχογραφίας 
(βλ. ερ.1) αλλά και η ηθογραφία και ο νατουραλισμός του αποτελούν τέτοια τεκμήρια. Βέβαια 
ο Παπαδιαμάντης δεν περιορίστηκε στη απλή ηθογράφηση, αλλά διευρύνθηκε σε πολλές κα-
τευθύνσεις, αναμειγνύοντας τα ηθογραφικά στοιχεία άλλοτε με τα κοινωνικά, άλλοτε με τα 
ψυχογραφικά κι άλλοτε με τα λυρικά. Ως επί το πλείστον όμως είναι ένας ρεαλιστής ηθογρά-
φος, ρεαλιστής που δεν εξιδανικεύει. Αναζητά την ομορφιά με όλες τις αισθήσεις σε κάθε εκ-
δήλωση της ζωής και την υμνεί. Δικαίως, λοιπόν, ο Παπαδιαμάντης χαρακτηρίζεται «ζωγρά-
φος του εσωτερικού βίου της ψυχής του λαού μας».  

3. Α.: Οι αφηγηματικοί τρόποι που εντοπίζονται στο συγκεκριμένο απόσπασμα είναι η περι-
γραφή που κυριαρχεί στην παρουσίαση του νεαρού αφηγητή αλλά και του χώρου «Ήμην ω-
ραίος έφηβος … τα βουνά». Επίσης στη δεύτερη ενότητα υπάρχει πρωτοπρόσωπη αφήγηση 
αφού ο νεαρός βοσκός αφηγείται  την προσωπική του ιστορία εστιάζοντας στη σχέση του με 
το φυσικό περιβάλλον και τη ζωή του ως φυσικός άνθρωπος και την αίσθηση της κοινοκτημο-
σύνης των αγαθών του φυσικού χώρου.  

Τα σχήματα λόγου του κειμένου πλαισιώνουν την αφήγηση κι αποκρυπτογραφούν ενδόμυχα 
συναισθήματα και σκέψεις των ηρώων. Χαρακτηριστική είναι η παρομοίωση του αφηγητή με 
τον σκύλο ως προς τον ανελέυθερο βίο «καθώς ο σκύλος, ο δεμένος με πολύ σχοινίον 
…προϊσταμένου μου» αλλά και οι μεταφορές όπως «εγεύθην την ευτυχίαν». Τέλος υπάρχει 
και η μετωνυμία «δεν ήξευρα ακόμη άλφα». 

3.Β.: Η γλώσσα του Παπαδιαμάντη είναι ιδιότυπο κράμα καθαρεύουσας, δημοτικής, εκκλησι-
αστικής, ιδιωματικής Σκιαθίτικης και αρχαίας ελληνικής. Χρησιμοποιεί την καθαρεύουσα όχι 
με την τυπική και αυστηρή εκδοχή των ομοτέχνων του αλλά σαν μείγμα ελευθερίας, πειθαρχί-
ας και λεκτικού πλούτου «είχεν ου μικράν φήμην, υπό το όνομα “ο Σωτηράκης ο δάσκαλος”». 
Η δημοτική γλώσσα επιβάλλεται στους διαλόγους και στις αναφορές στον λαό «Ήτον πρώην 
διδάσκαλος, … κλητικήν “δάσκαλε“» Αξίζει να σημειωθεί η παράλληλη παράθεση τύπων της 
δημοτικής, της καθαρεύουσας και της εκκλησιαστικής γλώσσας «Εις το όνομα του Πατρός … 
τον κόπο μου!». 

4.Α. Η φαινομενικά άσχετη και αταίριαστη εγκιβωτισμένη αφήγηση της ιστορίας του πάτερα 
Σισώη με το κεντρικό πλάνο του διηγήματος παρουσιάζει και αναλογίες με την ιστορία του 
αφηγητή. Ο ρόλος της είναι ουσιώδης και καταλυτικός στην παρουσίαση του απογοητευτικού 
παρόντος του αφηγητή. Αμφότεροι οι ήρωες έχουν βιώσει διλημματικές καταστάσεις ανάμεσα 
στην επιθυμία του υπερεγώ και τις ηθικές αρχές τους. Έχουν υποκύψει στον πειρασμό, ο κα-
θένας με τρόπο διαφορετικό, και τελικά έκαναν την επιλογή τους μακαρίζοντας και οι δύο την 
αναστρεπτή παρελθούσα αθωότητα.  

Ο πάτερ Σισώης, αν και υπήρξε ιερέας, ενέδωσε στα κελεύσματα της κοινωνικής ζωής και 
στον έρωτά του για μια Τουρκοπούλα, την οποία στη συνέχεια βάφτισε, παντρεύτηκε κι απέ-
κτησε μαζί της οικογένεια. Όμως έπειτα από χρόνια, αφού είχε αποκαταστήσει την οικογένειά 
του, μετάνιωσε για την αμαρτία του κι επέστρεψε στην μοναστική ζωή εγκαταλείποντας ορι-
στικά τα εγκόσμια. Η πράξη του αυτή πηγάζει από την ανάγκη του να λυτρωθεί και να απαλ-
λαγεί από τις ενοχές του.  
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Αντίστοιχα και ο αφηγητής, ξεκινώντας από την ίδια αφετηρία της ηθικής θρησκευτικότητας 
και αθωότητας στο φυσικό περιβάλλον, υποκύπτει έστω και νοητά στον πειρασμό της λουόμε-
νης Μοσχούλας. Και στην δική του περίπτωση η ηθική και η θρησκεία νικούν τον πόθο, αλλά 
ο αφηγητής τελικά δεν επιλέγει την μοναστική ζωή, όπως ο δάσκαλός του, αλλά τη ζωή στην 
πόλη και τη βίωση μιας καθημερινής δυστυχίας.   

4.Β. Κυρίαρχη πολιτισμική αντίθεση στο «όνειρο στο κύμα» αποτελεί η αντίθεση φύσης και 
πολιτισμού που λανθάνει στο κείμενο, στο παράπονο του αφηγητή για την εφιαλτική ζωή του 
στην πόλη. Ο αφηγητής παρουσιάζει τη ζωή του στη φύση παραδεισένια, ελεύθερη με πληρό-
τητα, αθωότητα κι ευδαιμονία, ενώ ταυτόχρονα δυσανασχετεί, για τον δήθεν καθοσπρεπισμό, 
την ανελευθερία και διεκτραγωδεί την επαγγελματική του κατάσταση. Μια άλλη πολιτισμική 
αντίθεση που στηλιτεύεται από τον αφηγητή είναι εκείνη των αγροφυλάκων, οι οποίοι αντί να 
προστατεύουν την περιουσία των πολιτών, υπεξαιρούν τους καλύτερους καρπούς για τον εαυ-
τό τους. 

5. Τα δύο κείμενα παρουσιάζουν ομοιότητες και διαφορές σε πολλαπλά επίπεδα. Τόσο το α-
πόσπασμα του Παπαδιαμάντη όσο και αυτό της Τσάτσου αφιερώνουν εκτενείς περιγραφές 
στην ιδιαίτερη πατρίδα των αφηγητών τους, τη Σκιάθο και τη Σκάλα αντίστοιχα. Πρόκειται για 
τοπία παραθαλάσσια, με πλούσια βλάστηση, γραφικά εκκλησάκια, όπου οι ήρωες περνούσαν 
τα νεανικά τους χρόνια. Η αίσθηση της ελευθερίας στη φύση και της μετουσίωσης με τη φύση 
κυριαρχεί ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται εικόνες οπτικές από τα φυτά και τα ζώα. Ωστόσο 
πρόκειται για δύο κείμενα με αρκετές διαφορές, καθώς η Τσάτσου δεν στρέφεται στην φυσική 
ομορφιά του τοπίου «Η Σκάλα δεν είχε φανταχτερές ομορφιές» αλλά στις εμπειρίες, τις στιγ-
μές, τα όνειρα που χαρίζει η πατρίδα στους νέους. Ο Παπαδιαμάντης εξιδανικεύει περισσότε-
ρο την αθωότητα και τη φυσική ελευθερία στην ιδιαίτερη πατρίδα του. 
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