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[..] 
Μίαν εσπέραν, καθώς είχα κατεβάσει τα γίδια μου κάτω εις τον αιγιαλόν ανάμεσα εις 
τους βράχους,    …….   Τάχα μην «εσχοινιάσθη», μην εμπερδεύθη και περιεπλάκη ο 
τράχηλός της, μην ήτον κίνδυνος να πνιγή το ταλαίπωρον ζώον. 
( Σχολικό βιβλίο σελ. 168-175 ). 
 
 
 

1. Η σύνθεση των έργων του Παπαδιαμάντη είναι συνήθως απλή: έχουν 
περιορισμένη δράση, ανύπαρκτη πλοκή και ελάχιστα πρόσωπα. Ο 
συγγραφέας συνηθίζει να κινεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη με ένα 
απρόοπτο περιστατικό. Ισχύει η παραπάνω διαπίστωση στο συγκεκριμένο 
διήγημα και πώς; 

 
 
 

2. Το φυσικό στοιχείο εκπροσωπεί στο διήγημα του Παπαδιαμάντη την 
επιστροφή προς την αγνότητα και εκφράζει τη νοσταλγία του συγγραφέα 
για την πατρίδα του. Μπορείτε να επαληθεύσετε την άποψη αυτή με 
παραδείγματα από το κείμενο; 

 
 
 

3. Ποια διλήμματα αντιμετωπίζει το βοσκόπουλο στην προσπάθειά του να 
διαφύγει την προσοχή της Μοσχούλας; Γιατί ήρθε στο νου του ο πατήρ 
Σισώης; 

 
 

 
4. Πιστεύετε ότι το βοσκόπουλο σκέφτεται και δρα λογικά στη 

συγκεκριμένη περίσταση; Τι εννοεί με τη φράση «ήμην εν συνειδήσει 
αθώος»; 

 
 
 

5. Αδίδακτο κείμενο  
Στρατής Μυριβήλης, Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια 
 
 
Κοιμήθηκε άσκημα. Προς την αυγή είδε ένα όνειρο, ίσως κιόλας νάτανε μια 
φαντασία του πολύ έντονη, που τούρθε ζωντανή σα να είδε. Τόνε κράτησε 



ταραγμένο κάμποσο, ακόμα και σα σηκώθηκε από το κρεβάτι. Είτανε στης 
Βίγλας τα ράχτα. Η Σαπφώ. Κολυμπούσε ξένιαστη. Δε τόξερε πως κάποιος είναι 
και την παραφυλάει, και σέρνει τη ματιά του πάνω της, κρυμμένος κάπου. Είταν 
ολόγυμνη, κι απορούσε ο Δρίβας πώς έγινε κ’ ήξαιρε καταλεπτώς όλες τις 
μυστικές λεπτομέρειες αυτού του κορμιού. Έπαιζε στην ακρογιαλιά. Έριχνε 
λιθάρια και σκιρτούσε από πέτρα σε πέτρα. Αυτός, κουλουριασμένος πίσω απ’ 
ένα βράχο, την έβλεπε, ήταν γεμάτος απ’ τη θωριά της. Σα νάταν όλο το κορμί 
του σκεπασμένο με μάτια, πεινασμένα από ερωτική περιέργεια. Ένιωθε όλη τη 
ντροπή για το κάμωμά του, και μαζί την αχορταγιά της όρασής του. 

(απόσπασμα) 
 
 

 
Έχει επισημανθεί ότι το απόσπασμα αυτό θυμίζει το Όνειρο στο κύμα. Ποια 
στοιχεία του περιεχομένου των δύο κειμένων επιβεβαιώνουν αυτή την 
άποψη; 
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