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Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Βασικά χαρακτηριστικά της διηγηµατογραφίας:
α. Ηθογραφικός χαρακτήρας: στροφή της προσοχής στην αγροτική και θαλασσινή Ελλάδα,

προσέγγιση του απλού ανθρώπου.
β. Αυτοβιογραφικό στοιχείο: ο συγγραφέας αναπλάθει ιστορίες που αποτελούν κοµµάτι της

ζωής του, εφόσον συνδέονται µε τη σύγχρονη του πραγµατικότητα, συµπίπτουν µε τη
διάρκεια της ζωής του.

γ. Ουσιαστικό γνώρισµα των διηγηµάτων είναι και ο ψυχογραφικός χαρακτήρας. ∆εν
περιορίζεται σε µια απλή καταγραφή του υλικού του.

δ. Η χριστιανική πίστη αποτελεί επίσης βασικό γνώρισµα της διηγηµατογραφίας. Στο διήγηµα
είναι διάχυτο το στοιχείο της θρησκευτικότητας.

ε. Φυσιολατρία. Η σχέση του συγγραφέα µε τη φύση είναι όχι µόνο νοσταλγική και αισθητική
αλλά και ηθική.

2. Ο αυτοβιογραφικός – βιωµατικός χαρακτήρας συνδυάζεται µε την πρωτοπρόσωπη
αφήγηση. Η µορφή αυτής της αφήγησης στην οποία ο αφηγητής της ιστορίας πέρα από το ότι
είναι πρωτοπρόσωπος και µετέχει σ’ αυτήν είναι και ο πρωταγωνιστής, λέγεται αυτοδιηγητική
αφήγηση και ο αφηγητής που µετέχει στην ιστορία λέγεται οµοδιηγητική αφήγηση.

Ο κορµός του διηγήµατος είναι το καλοκαιρινό επεισόδιο του ήρωα από την εφηβική
ηλικία. Το επεισόδιο αυτό πλαισιώνεται από κρίσεις και σκέψεις του αφηγητή και διακρίνεται
χρονικά µε την αναφορά στο παρόν του αφηγητή. Xαρακτηριστικές από την άποψη αυτή είναι
οι εναλλαγές της οπτικής γωνίας. Έτσι, η εσωτερική εστίαση (ο αφηγητής αφηγείται όσα
πέφτουν στην αντίληψή του) εναλλάσσεται µε τη µηδενική (ο αφηγητής αφηγείται µια ιστορία
του που αναφέρεται στο παρελθόν µε την εµπειρία και τη γνώση που του προσφέρει η
απόσταση του χρόνου). Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να µειωθεί το ενδιαφέρον
του αναγνώστη, αφού ο αφηγητής γνωρίζει ήδη το τέλος της.

Στο διήγηµα χρησιµοποιείται η τεχνική της αναδροµικής αφήγησης. Η τοποθέτηση της
ιστορίας στο παρελθόν επιτρέπει στον αφηγητή να γνωρίζει όλες τις λεπτοµέρειες και να έχει
ευρύτητα προοπτικής. Ο συγγραφέας προκειµένου να πετύχει αυτό το αφηγηµατικό σχήµα
χρησιµοποιεί τον αφηγηµατοποιηµένο λόγο και τον εσωτερικό µονόλογο. Επίσης τα
εισαγωγικά και η πλαστοπροσωπία ενισχύουν την εσωτερική σκοπιά του ήρωα αφηγητή.

3. Ο Παπαδιαµάντης δεν είναι εκφραστής µιας ρηχής ηθογραφίας. Εµβαθύνει και απεικονίζει
πολλά κοινωνικά στοιχεία αλλά και ψυχογραφεί. «Μιλάει», σχολιάζει, ανιχνεύει τους
χαρακτήρες και τους παρουσιάζει ανάγλυφα µε τους πόθους, τις αδυναµίες, τα κίνητρα και τα
συναισθήµατά τους.

Στο συγκεκριµένο απόσπασµα διεισδύει στα µύχια της ψυχής του ήρωα παρουσιάζοντας τα
εναλλασσόµενα και αντιφατικά συναισθήµατα και τα διλήµµατά του (εσωτερικές αντιφάσεις
και συγκρούσεις)
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4. Ερµηνείες:
α. Η ηθικοθρησκευτική σκοπιά: θρησκευτικής προέλευσης εξιδανίκευση του αντικειµένου

θαυµασµού (και απόσταση από αυτό).
β. Η αισθητική προσέγγιση: αµφιταλάντευση ανάµεσα στο υψηλό, το αισθησιακό, την

παραίσθηση και την υπερβατικότητα (µη γήινο).

5. Και στα δύο αποσπάσµατα παρουσιάζεται η εικόνα του “ωραίου”. Στο ποίηµα «Ο
Πόρφυρας» ο ποιητής πλάθει το εγκώµιο της οµορφιάς του νέου, που είναι ανώτερη από την
οµορφιά του ρόδου, την ώρα µάλιστα που ο ήλιος ρίχνει τις πρώτες ακτίνες πάνω σ’ αυτό το
άτοµο ταυτίζεται µε τη φύση. Η παρουσία των αµέτρητων αστεριών, που στέλνει η
καλοκαιριάτικη νύχτα, ολοκληρώνει την ευδαιµονία του ωραίου κολυµβητή. Ακόµη, το απαίσιο
και τροµερό χάσµα του βράχου µεταµορφώνεται σε οµορφιά µε την παρουσία των λουλουδιών
της εποχής. Το χάσµα του βράχου βρίσκεται σε τέλεια αρµονία µε τα λουλούδια. Η φύση στον
«Πόρφυρα» είναι η περιοχή που εξασφαλίζει στον άνθρωπο την πληρότητα και τη µακαριότητα
της ύπαρξής του.

Ανάλογη είναι και η παρουσίαση του “ωραίου” και στο «Όνειρο στο κύµα». Η ιδανική
οµορφιά για το συγγραφέα ενυπάρχει στο αρµονικό δέσιµο φύση – ανθρώπου. Μέσα σ’ ένα
παραδείσιο φυσικό τοπίο εντάσσει το κάλλος ενός γυµνού κοριτσιού. Έτσι µόνο το ωραίο
ολοκληρώνεται. Η λουόµενη Μοσχούλα προβάλλεται ως ενσάρκωση του ονείρου. Ο Α.
Παπαδιαµάντης εξαγιάζει φύση και γυναικείο σώµα και τους προσδίδει µια µυθική, µαγική,
εξωπραγµατική οµορφιά.


