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5. Ζ νπηηθή γσλία ζηελ αθήγεζε 
(ζπλέρεηα από ηνλ 4ν ηόκν) 
 

► ην παξαθάησ απόζπαζκα ν 
Ζξόδνηνο αθεγείηαη έλα 
πεξηζηαηηθό από ηε λαπκαρία ηεο 
αιακίλαο. 
 

87. Γηα ηνπο άιινπο, ηνύηνπο ή 
εθείλνπο, δελ κπνξώ λα πσ κε 
αθξίβεηα πώο αγσλίδνληαλ ν  
θαζέλαο από ηνπο βαξβάξνπο ή 
ηνπο Έιιελεο. Με ηελ Αξηεκηζία 
όκσο έγηλε ηνύην, πνπ έθαλε λα ηελ 
εθηηκήζεη αθόκα πεξηζζόηεξν ν 
βαζηιηάο. ηαλ ε παξάηαμε ηνπ  
βαζηιηά έθηαζε ζε κεγάιε ζύγρπ-
ζε, απηή ηελ ώξα ην πινίν ηεο 
Αξηεκηζίαο ην θπλεγνύζε έλα 
αηηηθό. Μελ κπνξώληαο λα μεθύγεη 
- γηαηί κπξνζηά ηεο ήηαλ άιια 
θηιηθά πινία, ελώ ε ίδηα ήηαλ πξνο  
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ην κέξνο ησλ ερζξώλ -απνθάζηζε 
λα θάλεη ην εμήο πνπ ην έθαλε θαη 
ηεο βγήθε ζε θαιό: θαζώο ηελ 
θπλεγνύζε ην αηηηθό πινίν, 
εκβνιίδεη νξκεηηθά έλα θηιηθό 
πινίν θαιπλδίηηθν, πνπ ήηαλ κέζα 
θη ν βαζηιηάο ησλ Καιπλδίσλ 
Γακαζίζπκνο. Δίρε θηινληθήζεη καδί 
ηνπ, όηαλ ήηαλ ζηνλ Διιήζπνλην; 
Γελ κπνξώ λα πσ. Ούηε αλ έπξαμε 
έηζη από πξνκειέηε νύηε αλ ήηαλ 
ζπγθπξία πνπ βξέζεθε ην πινίν 
θαηά ηύρε κπξνζηά ηεο. Κη όηαλ ην 
εκβόιηζε θαη ην βνύιηαμε, κε ηελ 
θαιή ηεο ηύρε πέηπρε δηπιό θέξ- 
δνο- ν ηξηήξαξρνο ηνπ αζελατθνύ 
πινίνπ, επεηδή ηελ είδε λα 
εκβνιίδεη ην πινίν κε βαξβάξνπο, 
λνκίδνληαο πσο ην πινίν ηεο 
Αξηεκηζίαο ήηαλ ειιεληθό ή πινίν 
πνπ απηνκόιεζε από ηνπο βαξβά- 
ξνπο θαη ηώξα ηνπο ρηππνύζε, ηελ 
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παξάηεζε θαη ζηξάθεθε ζ’ άιια. 
 

88. Με ηέηνην ηξόπν από ην έλα 
κέξνο ηήο έηπρε λα κπνξέζεη λα 
δηαθύγεη θαη λα κε ραζεί θη από ην 
άιιν έγηλε κ’ απηήλ ηνύην· ελώ 
πξνμέλεζε δεκία, από απηή ηε 
δεκία θέξδηζε κεγαιύηεξε εθηίκεζε 
από ηνλ Ξέξμε. Λέλε δειαδή όηη ν 
βαζηιηάο πνπ θνίηαδε πξόζεμε ην 
πινίν πνπ έθαλε ηνλ εκβνιηζκό θαη 
θάπνηνο από ηνπο παξόληεο ηνπ 
είπε· Κύξηε, βιέπεηο πόζν 
ζπνπδαία αγσλίδεηαη ε Αξηεκηζία, 
ώζηε βνύιηαμε θη ερζξηθό πινίν; 
Ο βαζηιηάο ξώηεζε αλ ην 
θαηόξζσκα ήηαλ αιεζηλά ηεο 
Αξηεκηζίαο θη απηνί ηνπ ην 
βεβαίσζαλ, επεηδή ήμεξαλ πνιύ 
θαιά ην ζήκα ηνπ πινίνπ ηεο θαη 
όηη ην πινίν πνπ βπζίζηεθε ήηαλ 
ερζξηθό. Καη όια ηα άιια, όπσο  
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είπακε, ηεο βγήθαλ ζε θαιό, θαζώο 
επίζεο θαη ην όηη από ην 
θαιπλδίηηθν πινίν δε ζώζεθε 
θαλέλαο, γηα λα ηελ θαηεγνξήζεη. 
ηαλ η’ άθνπζε απηά ν Ξέξμεο, ιέλε 
πσο είπε· «Οη άληξεο κνπ έγηλαλ 
γπλαίθεο θαη νη γπλαίθεο άληξεο». 
Απηά ιέλε πσο είπε ν Ξέξμεο. 
 

Ζξνδόηνπ Ηζηνξία,  
κεηάθξαζε Ηγλ. Σαθαιή,  

Α΄ γπκλαζίνπ, βηβι. Ζ΄, 
παξάγξ. 87-88, ζ. 151-152 

 
Πξνζπαζήζηε λα απνδώζεηε ην 
ίδην πεξηζηαηηθό κε αθεγεηή  
α) ηελ Αξηεκηζία,  
β) ηνλ Ξέξμε θαη  
γ) έλαλ απιό λαύηε ηνπ θαιπλδίηη-
θνπ πινίνπ, ν νπνίνο ππνηίζεηαη όηη 
ζώζεθε. 
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 Γηαβάζηε ζηελ επόκελε ζειίδα 
ηελ αθήγεζε - καξηπξία γηα ηηο 
πεξηπέηεηεο ησλ πξνζθύγσλ από 
ηε Μηθξά Αζία θαη πξνζέμηε ηε 
δύλακε πνπ έρεη ε αθήγεζε, όηαλ 
ζηεξίδεηαη ζηα βηώκαηα ηνπ 
αθεγεηή. Αλ έρεηε θη εζείο θάπνηα 
ζπγθινληζηηθή εκπεηξία, θαηαζέζηε 
ηε καξηπξία ζαο ζηελ ηάμε. 
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ιε ηε λύρηα αθνύακε ην θαλόλη 
θαη ην θαθό πνπ έπεθηε. Δθεί ήξζε 
θη έλαο από ηα Βνύξια. 
-  Ση είδεο, Μάξθν, ζηα Βνύξια; 
-  Ση λα δσ, θσηηά θαη καραίξη. 

Σν πξσί παίξλνπκε ην δξόκν γηα 
η’ Αιάηζαηα. Δγώ είρα ηελ θόξε 
θξεκαζκέλε ζηελ πιάηε θη έλα 
κπνμά ζην ρέξη· ε ζπρσξεκέλε ε 
κακά κνπ θνπβάιεζε κηα ζηάκλα 
λεξό γηα ηα παηδηά. 

Σν βξάδπ κείλακε ζη’ Αιάηζαηα, 
ζ’ έλα ζπγγελή καο. ιε λύρηα θη 
εθεί ην θαλόλη δε ζηακάηεζε. Σν 
πξσί πεξλνύζαλε ζηξαηηώηεο, καο 
είπαλε πσο νη Σνύξθνη θζάζαλε 
ζην Ππξγί. Σα καδέςακε θη από η’ 
Αιάηζαηα θαη πήγακε ζηα Λίηδηα, 
ζηνπ Βίηει ηα ινπηξά· εθεί είρε 
θαΐθηα πνιιά. 

Μπήθακε ζ’ έλα θαΐθη, καδί θαη ιί-
γνη ρσξηαλνί, θαη βγήθακε ζηε Υίν. 
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ηελ αξρή κείλακε ζην ιηκάλη. 
Υάκσ ζηα ρώκαηα θνηκόκαζηε. 

Μηα κέξα ν άληξαο κνπ κνύ ιέεη: 
«Μαξία, λα ζεθσζνύκε λα θύγνπκε, 
βιέπσ ηνπο αμησκαηηθνύο ρσξίο 
εμαξηήζεηο, θνβάκαη κε γίλεη 
θαλέλα θίλεκα». 

Νύρηα καο εζήθσζε. Παίξλνπκε 
πάιη ηα έρνληα καο ζηνλ ώκν θαη 
ηξαβνύκε λόηηα θαη πάκε ζ’ έλα 
πεξηβόιη. Ο λνηθνθύξεο κάο 
δηώρλεη, θνβήζεθε κε θάκε ηα 
καληαξίληα. Πάκε ζ’ έλα ειαηώλα. 
Μαο δηώρλνπλ θη από θεη. Δκείο δε 
θύγακε. Σνπ ιέεη ν άληξαο κνπ 
«εκείο είκαζηε δησγκέλνη, πνύ ζεο 
λα πάκε; Κάλακε ζπηηάθηα κε ηζη 
πέηξεο, ζαλ λα παηδηά, θαη θάηζακε. 
Πήγακε ζ’ έλα ζπίηη, θάησ από ηα 
ζθαινπάηηα, ην πξσί, αλνίγεη ν 
λνηθνθύξεο ηελ πόξηα, καο βιέπεη, 
ηελ μαλαθιείλεη. 
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ε ιηγάθη μαλαβγαίλεη, θξαηνύζε 
ηξεηο θέηεο ςσκί θαη ηπξί γηα ηα 
παηδηά. «Δκείο» ηνπ είπακε «ήξζακε 
γηα λα πξνθπιαρηνύκε, δελ ήξζακε 
γηα ειεεκνζύλε». 

Έλα κήλα κείλακε ζηε Υίν, νύηε 
παξάζπξν νύηε πόξηα ρηώηηθε 
είδακε αλνηρηή. 

Μεηά ζπάζακε κηα απνζήθε θαη 
πήγακε θαη θαζίζακε. Από θεη δα 
μεθηλήζακε θαη θύγακε. Πξώηε ηνπ 
επηέκβξε πήγακε ζηε Υίν, δύν 
ηνπ Οθηώβξε ήκαζηε ζηελ Κξήηε, 
ζηα Υαληά. Δθεί ήξζε έλαο θαη καο 
πήξε λα καδέςνπκε ειηέο ζηελ 
Παιηνρώξα. Έλα κεξόλπρην θαη κηα 
κέξα θάλακε, γηα λα θζάζνπκε. 
Αλάκεζα ζηα βνπλά θαη ζηα 
ιαγθάδηα πεξπαηνύζακε. 

α θζάζακε ζην ρσξηό, ήζειε λα 
καο βάιεη ζ’ έλα θνπκάζη λα 
θνηκεζνύκε. «Δγώ» ηνπ ιέσ «δελ  
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κπαίλσ κέζα, άκα ήζεια λα κείλσ 
αηρκάισηε έκελα ζηε Μηθξαζία». 
Ήξζε κεηά ν πξόεδξνο ηεο 
θνηλόηεηαο θαη καο έβαιε ζ’ έλα 
θειί. Δθεί ήηαλε ηα κεγάια, νύηε 
ζηξώκα όκσο, νύηε πάπισκα 
είρακε λα πιαγηάζνπκε. Μαδεύηεθε 
ν θόζκνο θαη καο θνίηαδε πεξίεξγα, 
ζα λα ήκαζηε άιιε θπιή. 
- Ξέξεηε ειιεληθά; καο ξσηνύζαλε· 
είραηε εθθιεζίεο ζηνλ ηόπν ζαο; 
- Δπξσπατθά είλαη ληπκέλνη, ιέγαλε. 
 

Θέληξν Κηθξαζηαηηθώλ Σπνπδώλ,  
Ζ΄ Έμνδνο, η. 1: 

Καξηπξίεο από ηηο επαξρίεο ηωλ 
δπηηθώλ παξαιίωλ ηεο Κηθξαζίαο, 

επηκ. Φ. Γ. Απνζηνιόπνπινπ,  
Αζ. 1980, ζ. 72-73 
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► Σν παξαθάησ απόζπαζκα πξν- 
έξρεηαη από καξηπξίεο αγσληζηώλ 
ηεο αληίζηαζεο ελαληίνλ ησλ 
Γεξκαλώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ 
παγθνζκίνπ πνιέκνπ. 
Πξνζπαζήζηε λα εληνπίζεηε 
ζηνηρεία ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ. 
 

[...]. 
Απόγεπκα ηζ’ ίδηαο κέξαο, 

επήξα κηα απνζηνιή, λα θαηέβσ 
ρακειά πξνο ην αεξνδξόκην, λα 
θάλσ κηα αλαγλώξηζε, λα δσ ηη 
είλαη πεξίπνπ. Δπήξα θαη κηα βέξγα 
θαη ηα ξνύρα εθείλα. Σώξα έκνηαδα 
ηζνκπάλεο αξεηκάληνο, ηε βέξγα 
’ζα πίζσ, αεξάηνο, θαηέβεθα 
ρακειά ηελ πιαγηά, θύηηαμα εδώ θη 
εθεί, πιεζίαζα θαιά ρακειά. Δίδα 
θάηη αλζξώπνπο λα ζέξλνπλ ηζ’ 
αίγεο ησλ, ζαλ λα’ ηαλε εηξήλε, 
δειαδή.  
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Κίλεζε κεο ζη’ αεξνδξόκην. Σίπνηα 
ην πνιύ αζπλήζηζην δειαδή ή 
απξνζδόθεην. Κάηη ζπξκαηνπιέγ- 
καηα ζη’ αλαηνιηθά. Απηό 
ρξεηαδόηαλε λ’ αληηιεθζώ. Γύξηζα, 
έδσζα αλαθνξά. Θπκάκαη κάιηζηα 
ζε κηα πιάθα ηνπο έθακα θάηη 
ζρέδηα, ηη είδα, ηη είλαη. Καη ην βξά- 
δπ, άκα ζθνηείληαζε, δελ ζπκάκαη 
θαιά ηελ ώξα, έγηλε θάζνδνο. 
Γώδεθα πξνο δεθαηξείο ηνπ κελόο. 
Δγηλε έλα πιεζίαζκα εθεί, αιιά 
ηώξα ππήξρε έλα πξάκα απξνζδό-
θεην. Αλαξίζκεηνη ζηξαηηώηεο 
θηλνύληαλε κεο ζη’ αεξνδξόκην. 
Βνκβαξδηζκόο γηλόηαλε από ηε 
ΡΑΦ. Ππξζνί ζηνλ νπξαλό, 
θσηηζκόο εδώ, πξνβνιείο από 
θάησ, θσλέο, θαθό, ζήκαηα, 
ηνπθεθηέο. Απηό λα θξαηά, λα 
πνύκε, ώξεο αηειείσηεο, έλα 
πξάκα, αδύλαην λα κπνύκε κέζα. 
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Αδύλαην λα γίλεη δειαδή ην 
εγρείξεκα. Πεξηκέλακε ηη ζα πεη ν 
Μπεξδέ* «Πίζσ». «Πίζσ». Πίζσ. 

Σελ άιιε κέξα, όιε κέξα 
πξνζκνλή θαη πάιη θαηέβαζκα 
δεθαηξείο πξνο δεθαηέζζεξηο. Ζ 
ππόζεζε ήηαλ λα ρηππεζεί ην αεξν- 
δξόκην δώδεθα πξνο δεθαηξείο, λα 
ζπλδπαζηεί κ’ έλα βνκβαξδηζκό, 
πνπ έθαλε. Γλσζηόο είλαη ζην 
Ζξάθιεην ν βνκβαξδηζκόο. 
θνηώζεθε θαη ε καζήηξηά κνπ ε 
Αλσγεηαλάθε. θνηώζεθε ηζη Σξεηο 
Κακάξεο. Σέινο πάλησλ, ηελ 
επόκελε λύρηα, ε θαηάζηαζε ήηαλ 
ηειείσο αιιηώο. Ζξεκία, θακηά 
πεξίπνινο απ’ εθεί, έλαο ζθύινο λα 
πιαθηεί πέξα-δώζε, ηίπνηα πεξηζ- 
ζόηεξν. Έγηλε κηα ηνκή ζε θάηη  

___________________ 
 

* Γάιινο ζπκπνιεκηζηήο ησλ 
αληαξηώλ ζηελ Κξήηε 

16 / 236-237 



 

ζπξκαηνπιέγκαηα, είζνδνο. ξζηνη 
κέζα, γηαηί είρε θαη απνζηάζεηο, 
βέβαηα, θαη ληνγξνύ. Δζεκεηώζεθε 
έλα πνιύ πεξίεξγν, όπνπ κηα 
πεξίπνινο γεξκαληθή εξρόηαλε 
αιιηώο, απ’ ηα δπηηθά πξνο η’ 
αλαηνιηθά, θαη «δελ πεηξάδεη», 
όκσο εθεί ε δηθή ηνπο θάιαγγα 
εινμνδξόκεζε θαη εξρόηαλ εδώ. 
«Γελ πεηξάδεη». «Μα ήξζε θνληά». 
«Γελ πεηξάδεη». Άξρηζε λα θσλάδεη 
έλαο Γεξκαλόο αμησκαηηθόο. «Γελ 
πεηξάδεη». Δπιεζίαζε, είρε θη έλα 
θαληαξάθη. Δπήγε θαη ην ’βαιε ζηε 
κνύξε ηνπ Μπεξδέ. «Γελ πεηξάδεη». 

ΑΝΟΤΓΑΚΖ: Ο Μπεξδέ ην 
έιεγε απηό; 

ΠΔΣΡΑΚΖ: Βέβαηα!! «Γελ 
πεηξάδεη!».Δζύκσζε ν Γεξκαλόο 
αμησκαηηθόο, θώλαδε. «Γελ πεηξά- 
δεη!». Έθπγε πξνο ηα δπηηθά απηόο 
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θαη πξνο ηα αλαηνιηθά ν Μπεξδέ 
Καη θείλε ηε ζηηγκή θεξδίζεθε ε 
κάρε, δειαδή. Καη κπνξνύζε λα 
ηελ θεξδίζεη κόλν ν Μπεξδέ, 
λνκίδσ. Ο άλζξσπνο, ν ππεξάλ- 
ζξσπνο, ν νπνίνο δελ έραζε ην 
ξπζκό ηνπ, ζε θάζε πεξίπησζε, δελ 
ηνλ έραζε. Έγηλε δηάιπζε. Έρνπλ 
γξάςεη απηνί έλα θόζκν βηβιία γηα 
ην ζέκα. Οη ηξεηο ήζαλ εηδηθεπκέλνη 
γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ λαξθώλ, νη 
άιινη νθείιαλε λα ηνπο θπιάλε ή λα 
ηνπο ππνβαζηάδνπλ ελ αλάγθε. 
Γηλόηαλ απηή ε δνπιεηά, ζηε 
δηάξθεηα, δπν ώξεο παξά ηέηαξην. 
Γηάζπαξηα ηα αεξνπιάλα εδώ, 
εθεί. Κάηη γηγαληηαία «Γηνύγθεξο» 
πνπ έπξεπε λα αλέβνπλε απηνί 
απάλσ λα ηνπνζεηήζνπλ ην 
πιαζηηθό, ζε θαηάιιειε ζέζε. Καη 
όπνπ εθείλα ήηαλ ξπζκηζκέλα λα 
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ιεηηνπξγεζνύλε, άιια κεηά κηάκηζη 
ώξα, άιια κεηά κηα θαη ηέηαξην,  
κηα θαη δέθα ιεθηά ή ηξηάληα ιεθηά 
ή είθνζη ιεθηά κόλν. Ήηαλ έλα 
είδνο ζαλ απηά ηα ζαθθνύιηα πνπ 
βάδνκε η’ αιάηη, ηέηνην πην ζπκπα- 
γέο, θαη πνπ είρε, ζαλ θνκπνιότ 
πεξίπνπ είλαη, έλα βξαδύθαπζην, 
πνπ έρεη όκσο δηαθνπέο θαη 
ηειεηώλεη ζ’ έλα κηθξό κεραληζκό, 
πνπ πξέπεη λα ηνπ αθαηξέζεηο κηα 
πεξόλε, ην ηνπνζεηείο θαη εθείλν ζα 
ιεηηνπξγήζεη ζηηο ώξεο ηνπ, 
δειαδή, όπσο είλαη ξπζκηζκέλν. 
ρη όια ηελ ίδηα ώξα [...] 

ΑΝΟΤΓΑΚΖ: Ο ξόινο ν δηθόο 
ζνπ πνηνο ήηαλε ζ’ απηήλ ηελ 
ηνπνζέηεζε. 

ΠΔΣΡΑΚΖ: Ο ξόινο ν δηθόο κνπ 
ήηαλ ε θξνύξεζε ηνπ άιινπ, πνπ 
βγαίλεη απάλσ. Γηαηί έλαο πξέπεη 
λα θάηζεη από θάησ θαη λα ηνλ  
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ππνβαζηάμεη ή λα ηνλ θξνπξήζεη. 
Σέινο πάλησλ, δελ πάεη κόλνο. 
Λνηπόλ, έγηλε ε έμνδνο. Σν πξσί 
καο βξήθε ζην κύιν ηνπ ηγαλνύ 
εθεί ζην ιηκέξη καο, όπνπ δελ 
μαλαπήγακε ζην ιεκέξη καο. 
Αθήθακε θαη θάηη θνπβέξηεο εθεί. 

Ζ αλαηίλαμε ζπληειέζηεθε ζηελ 
θαζνξηζκέλε ηεο ώξα. Δκείο ηε 
ραξήθακε απ’ ηα Γπν Ανξάθηα πην 
πιάη, έηζη πην αλαηνιηθά. Υαινύζε 
ε γεο θη ε Οηθνπκέλε, θσηηδόηαλε ε 
γεο θαη ν θόζκνο θαη δελ ηέιεησλαλ 
νη εθξήμεηο. Απηνί θηλνύληαλ ήδε 
κέζα ζηηο ιάκςεηο, νη Γεξκαλνί, 
αιιά ήηαλ έλα πξάκα γη’ απηνύο 
πνπ ήηαλ αθαζόξηζην πξάκα. Σνπο 
έπεζε έηζη μαθληθό. 

ΑΝΟΤΓΑΚΖ: Πόζα αεξνπιάλα 
είραηε παγηδεύζεη ηόηεο;  

ΠΔΣΡΑΚΖ: Γελ λνκίδσ όηη εθξα- 
γήθαλε θαη όια. Γελ λνκίδσ όηη 
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κπνξνύκε λα η’ αξηζκήζνκε. 
 

Γελ λνκίδσ όηη κπνξνύζε λα είλαη 
ηξηαληανρηώ πνπ ιέλε νη εμεκκέλνη, 
δελ λνκίδσ όηη είλαη εηθνζηνρηώ. 
Ννκίδσ όηη είλαη γύξσ ζηα 
δεθανρηώ. Έηζη λνκίδσ. Πάλησο 
δελ είραλ θαη πνιιά πεξηζζόηεξα. 
Γελ είραλε πιήζνο. Γελ πξέπεη λα 
ζώζεθαλ πνιιά. Απηά, ηώξα, δελ 
κεηξηνύληαη, είλαη θαη ζθνηάδη, είλαη 
θη ε ςπρνινγία, δελ ηα κεηξάο ηα 
πξάγκαηα όπσο κεηξάο ηα δάρηπια 
ηνπ ρεξηνύ ζνπ. Δίλαη κηα άιιε 
ζειίδα ηεο δσήο πνπ δελ ηε 
ζπιιακβάλνκε, δελ πεξηγξάθεηαη θη 
εύθνια. 
 

Αλη. Σαλνπδάθε,  
Ηππόηεο ηνπ νλείξνπ.  

Θωζηή Πεηξάθε πξνο Αλη. 
Σαλνπδάθε αθήγεζε,εθδ. Θλωζόο, 

Αζήλα 1989 
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Έξεπλα 
 
 Υσξηζηείηε ζε νκάδεο 4-5 
αηόκσλ. Να ζπγθεληξώζεηε 
καγλεηνθσλεκέλεο αθεγήζεηο - 
καξηπξίεο, θπξίσο ειηθησκέλσλ 
αηόκσλ γηα έλα πνιύ ζεκαληηθό 
γεγνλόο πνπ αθνξά ηνλ ηόπν ηνπο, 
όπσο π.ρ. ηνλ πόιεκν ηνπ ’40, από 
έλα ζεηζκό θηι. Πξνζπαζήζηε 
επίζεο λα ζπγθεληξώζεηε πξόζζε- 
ην πιηθό (θσηνγξαθίεο, ζθίηζα, 
ινγνηερληθέο πεξηγξαθέο, ηζηνξηθέο 
αλαθνξέο, παξαδόζεηο) γηα ην ίδην 
γεγνλόο. Γνθηκάζηε λα δώζεηε κηα 
δηθή ζαο αθήγεζε ζπλζέηνληαο ηελ 
εηθόλα ηνπ γεγνλόηνο κε βάζε ηηο 
καξηπξίεο, ρσξίο θπζηθά λα 
ππάξρεη απαίηεζε γηα αθξηβή 
ηζηνξηθή αλαπαξάζηαζε. 
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Αλ θαηνξζώζεηε λα βξείηε ηελ 
αλαθνξά ηνπ γεγνλόηνο ζε έλα 
επίζεκν ηζηνξηθό θείκελν, κπνξείηε 
λα ζπγθξίλεηε ηελ αλαθνξά απηή κε 
ηηο πξνζσπηθέο καξηπξίεο ησλ 
αλζξώπσλ πνπ κεηείραλ ζηα 
γεγνλόηα σο πξνο: 
■ ην ύθνο ηεο αθήγεζεο  

(νπδέηεξν, επίζεκν, θαζεκεξηλό, 
δσληαλό θηι.) 

■ ην ιόγν ηεο αθήγεζεο (ιεμηιόγην, 
ζύληαμε θηι.) 

■ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ αθεγεηή 
■ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε ηνπ 

αθεγεηή 
■ ην ξεκαηηθό πξόζσπν ηεο 

αθήγεζεο 
■ ηελ ύπαξμε ή ηελ απνπζία 

ζρνιίσλ. 
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Από ην πιηθό πνπ ζα ζπγθεληξσζεί 
(καξηπξίεο, παξαδόζεηο, 
θσηνγξαθίεο, δηθή ζαο αθήγεζε 
θαη ζύγθξηζε) κπνξείηε λα 
ζρεκαηίζεηε έλα ιεύθσκα 
αθηεξσκέλν ζην γεγνλόο κε ην 
νπνίν αζρνιεζήθαηε. 
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Ζ νπηηθή γσλία  
ζηε ινγνηερληθή αθήγεζε 
 
Δηδηθά ζηελ αλάιπζε κηαο ινγνηε- 
ρληθήο αθήγεζεο αλαθεξόκαζηε 
ζπρλά ζηελ νπηηθή γσλία ηνπ 
αθεγεηή, δειαδή ζηε ζθνπηά/ζέζε 
από ηελ νπνία ν αθεγεηήο ή 
θάπνηνο ήξσαο βιέπεη 
(θπξηνιεθηηθά ή κεηαθνξηθά) ηα 
δξώκελα. Φπζηθά ηε ζέζε απηή ηελ 
θαζνξίδεη ν ζπγγξαθέαο, όπσο 
εμάιινπ θαζνξίδεη θαη ηνλ ίδην ηνλ 
αθεγεηή, θαη επνκέλσο, ε νπηηθή 
γσλία ζηε ινγνηερλία απνηειεί 
βαζηθά κηα αθεγεκαηηθή ηερληθή. 

Ο ζπγγξαθέαο πάλησο επηιέγεη 
ζπλήζσο κία από ηηο εμήο δύν 
δπλαηόηεηεο αθεγεκαηηθήο 
ζθνπηάο:  

α)  αθήγεζε κε κεδεληθή 
εζηίαζε: πξόθεηηαη γηα αθήγεζε 
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ρσξίο ζπγθεθξηκέλε νπηηθή γσλία 
από έλαλ παληνγλώζηε αθεγεηή, 

β)  αθήγεζε κε εζωηεξηθή 
εζηίαζε: πξόθεηηαη γηα αθήγεζε 
από ηελ νπηηθή γσλία ελόο  
πξνζώπνπ, κε πεξηνξηζκέλε θαηά 
ζπλέπεηα γλώζε ζηα όξηά ηνπ. 

ηελ πξώηε πεξίπησζε ν 
αθεγεηήο γλσξίδεη ηα πάληα γηα ηα 
πξόζσπα ηεο αθήγεζεο, αθόκα 
θαη ηηο πην κύρηεο ζθέςεηο ηνπο. Θα 
ιέγακε ινηπόλ όηη πξόθεηηαη γηα 
έλαλ αθεγεηή - Θεό πνπ βιέπεη ηνλ 
θόζκν από παληνύ, όρη από έλα 
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, θαη επνκέλσο 
ε απόιπηε γλώζε ηνπ ηζνδπλακεί 
κε έιιεηςε ζπγθεθξηκέλεο νπηηθήο 
γσλίαο (εζηίαζε κεδέλ). Αληίζεηα, 
ζηε δεύηεξε πεξίπησζε έρνπκε 
αθήγεζε από ηελ νπηηθή γσλία 
ελόο πξνζώπνπ (εζσηεξηθή 
εζηίαζε), από έλαλ «αθεγεηή -  
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άλζξσπν», πνπ ζε αληίζεζε κε ηνλ 
«αθεγεηή - Θεό» έρεη γλώζε 
πεξηνξηζκέλε ζηηο αλζξώπηλεο 
δπλαηόηεηεο.  

Πξέπεη λα ηνληζηεί πάλησο όηη 
πνιύ ζπρλά ν ζπγγξαθέαο  
αμηνπνηεί ζην ίδην έξγν θαη ηηο δύν 
δπλαηόηεηεο αθεγεκαηηθήο 
ζθνπηάο, κεηαβάιινληαο ηελ 
νπηηθή γσλία θαη ηνλ αθεγεηή ζε 
δηάθνξα κέξε ηεο αθήγεζεο, 
αλάινγα κε ην ηη ζέιεη λα κεηαδώζεη 
θάζε θνξά ζηνλ αλαγλώζηε. 
 
► Να δηαβάζεηε από ην βηβιίν 
Κ.Ν.Λ. Β΄ Λπθείνπ ηα θείκελα: α) Γ. 
Θενηνθά Αξγώ, ζ. 347 - 353 β) . 
Μπξηβήιε Ζ Εσή ελ ηάθσ (Εάβαιε 
κάηθσ) ζ. 277 - 280. Πξνζπαζήζηε 
λα δηαθξίλεηε: α) ζε πνην από απηά 
ν αθεγεηήο ζπκκεηέρεη ζηα γεγνλό- 
ηα θαη ζε πνην δε ζπκκεηέρεη, 
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β) ζε πνην έρνπκε αθήγεζε κε 
εζσηεξηθή θαη ζε πνην αθήγεζε κε 
κεδεληθή εζηίαζε.  
Να ηεθκεξηώζεηε ηελ απάληεζή 
ζαο, παξαπέκπνληαο ζε ζπγθεθξη-
κέλα ζεκεία ησλ θεηκέλσλ. 
 
6. Αθεγεκαηηθνί ηξόπνη 
 

Δίδακε όηη ν ζπγγξαθέαο/αθεγεηήο 
επηιέγεη, αλάινγα κε ηελ νπηηθή 
ηνπ γσλία, ηα γεγνλόηα πνπ ζα 
απνηειέζνπλ ην πιηθό ηεο 
αθήγεζήο ηνπ. Σν πιηθό απηό 
κπνξεί λα ην παξνπζηάδεη κε δπν 
αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο*: ηελ 
αθήγεζε θαη ην δηάινγν. ηελ 
αθήγεζε δηεγείηαη ν ίδηνο ηα 
γεγνλόηα θαη κεηαδίδεη κε πιάγην 
 

___________________ 

*   βι. ζρεηηθά ελόηεηα Ο Λόγνο  
(β΄ ηόκνο), ζει. 136-140.  
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ηξόπν ηα ιεγόκελα ησλ εξώσλ 
ηνπ· ζην δηάινγν δίλεη ην ιόγν 
ζηνπο ήξσέο ηνπ, δείρλνληαο έηζη 
ηα γεγνλόηα λα ζπκβαίλνπλ, όπσο 
εμάιινπ θάλεη θαη ν ζεαηξηθόο 
ζπγγξαθέαο. Ζ ελαιιαγή θαη ν 
ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ δύν 
αθεγεκαηηθώλ ηξόπσλ δίλνπλ ηνλ 
ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηεο θάζε 
αθήγεζεο. 
 
7. Αθεγεκαηηθόο ρξόλνο 
 

α) Ο ρξόλνο ηνπ πνκπνύ, ηνπ 
δέθηε, ηωλ γεγνλόηωλ 
 

 Βαζηθό ζηνηρείν ηεο αθήγεζεο 
είλαη ν ρξόλνο. Με βάζε ην 
δεδνκέλν όηη ε αθήγεζε είλαη κηα 
πξάμε επηθνηλσλίαο, ζηελ νπνία ν 
πνκπόο είλαη ην πξόζσπν πνπ 
αθεγείηαη (νκηιεηήο ή ζπγγξαθέαο),  
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κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηνπο εμήο 

ρξόλνπο: ην ρξόλν ηνπ πνκπνύ 
(δειαδή ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία 
δεη ν πνκπόο, θαη εηδηθόηεξα ηε 
ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία 

ζηέιλεη ην κήλπκά ηνπ), ην ρξόλν 

ηνπ δέθηε (δειαδή ηελ επνρή θαηά 
ηελ νπνία δεη ν δέθηεο, θαη ηδηαίηεξα 
ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία 

δέρεηαη ην κήλπκα) θαη ην ρξόλν 

ηωλ γεγνλόηωλ (ηελ επνρή /ρξν- 
ληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία 
δηαδξακαηίδνληαη ηα γεγνλόηα ηεο 
αθήγεζεο). Γηα παξάδεηγκα· 
ζεσξείηαη όηη ζηα νκεξηθά έπε ν 
ρξόλνο ηνπ πνκπνύ είλαη ν 8νο αη. 
π.Υ., θαη ν ρξόλνο ησλ γεγνλόησλ ν 
12νο αη. π.Υ., ν ρξόλνο ηνπ δέθηε 
βέβαηα κπνξεί λα είλαη νπνηαδήπν- 
ηε επνρή. 
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 πδεηήζηε γηα ηε ζρέζε αλάκεζα 
ζην ρξόλν ηνπ πνκπνύ θαη ζην 
ρξόλν ηνπ δέθηε ζηελ πεξίπησζε 
α) ηεο πξνθνξηθήο αθήγεζεο θαη  
β) ηεο γξαπηήο αθήγεζεο.  
ε πνηα πεξίπησζε ηαπηίδνληαη νη 
δύν ρξόλνη θαη ζε πνηαλ απέρνπλ 
κεηαμύ ηνπο; Σεθκεξηώζηε ηελ 
άπνςή ζαο κε ζπγθεθξηκέλα 
παξαδείγκαηα. 
 
 ε κηα αθήγεζε πξαγκαηηθώλ 
γεγνλόησλ ν ρξόλνο ηνπ πνκπνύ 
είλαη πάληνηε κεηαγελέζηεξνο από 
ην ρξόλν ησλ γεγνλόησλ, δειαδή 
πξώηα ζπκβαίλνπλ ηα γεγνλόηα θαη 
κεηά θάπνηνο ηα αθεγείηαη.  
Σν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 
κεζνιαβεί κπνξεί λα εθηείλεηαη ζε 
ιίγεο ζηηγκέο/ώξεο/κέξεο, ζε κηα 
νιόθιεξε δσή ή αθόκε θαη ζε 
αηώλεο. 
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 ε πνηα από ηηο παξαπάλσ 
πεξηπηώζεηο ζα θαηαηάζζαηε ηελ 
αλακεηάδνζε ελόο πνδνζθαηξηθνύ 
αγώλα, ηελ πξνθνξηθή αθήγεζε 
ησλ αλακλήζεσλ θάπνηνπ  
πξνζώπνπ, ηε γξαθή ελόο 
εκεξνινγίνπ, κηαο απηνβηνγξαθίαο, 
ελόο ηζηνξηθνύ έξγνπ; 
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 ε κηα αθήγεζε πιαζηώλ  
γεγνλόησλ ν ρξόλνο ηνπ πνκπνύ  
κπνξεί λα είλαη θαη πξνγελέζηεξνο 
από ην ρξόλν ησλ γεγνλόησλ,  
δειαδή ν πνκπόο λα αθεγείηαη ηα 
γεγνλόηα πνπ ζα ζπκβνύλ ζην  
κέιινλ. Μπνξείηε λα αλαθέξεηε 
θάπνηα παξαδείγκαηα από 
αθεγήζεηο απηνύ ηνπ είδνπο; 

 
β) Ο ρξόλνο ηεο ηζηνξίαο  
θαη ν ρξόλνο ηεο αθήγεζεο 
 

 Δθηόο από ηνπο ρξόλνπο πνπ 
είδακε πξνεγνπκέλσο, θαη νη 
νπνίνη κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ 
εμσηεξηθνί/εμσθεηκεληθνί ζε ζρέζε 
κε ηελ αθήγεζε, πξέπεη λα 
αλαθεξζνύκε θαη ζε δύν 

εζωηεξηθνύο/εζωθεηκεληθνύο 

ρξόλνπο, ην ρξόλν ηεο ηζηνξίαο θαη 

ην ρξόλν ηεο αθήγεζεο.  
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Υξόλν ηεο ηζηνξίαο νλνκάδνπκε ην 
ρξόλν κέζα ζηνλ νπνίν 
εθηπιίζζνληαη ηα γεγνλόηα πνπ 
ζπληζηνύλ ηελ ηζηνξία (story) ηεο 
αθήγεζεο. Με ην ρξόλν απηό 
ελλννύκε ηε θπζηθή δηαδνρή ησλ 
γεγνλόησλ. Ο ρξόλνο ηεο ηζηνξίαο 
παξνπζηάδεηαη ζηελ αθήγεζε κε 
δηάθνξνπο ηξόπνπο θαη έηζη 
πξνθύπηεη ν ρξόλνο ηεο αθήγεζεο. 
Ο ρξόλνο ηεο αθήγεζεο γεληθά δε 
ζπκπίπηεη κε ην ρξόλν ηεο 
ηζηνξίαο. Σα γεγνλόηα παξνπζηάδν-
ληαη ζηελ αθήγεζε ζπλήζσο κε 
δηαθνξεηηθή ρξνληθή ζεηξά, 
δηάξθεηα θαη ζπρλόηεηα απ’ ό,ηη 
δηαδξακαηίδνληαη ζηελ ηζηνξία. 
 

Αλ ζπγθξίλνπκε ην ρξόλν ηεο 
αθήγεζεο κε ην ρξόλν ηεο ηζηνξίαο 

σο πξνο ηε ρξνληθή ζεηξά, παξα- 
ηεξνύκε όηη, ελώ ηα γεγνλόηα 
δηαδέρνληαη ην έλα ην άιιν ζε κηα 
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ρξνληθή αθνινπζία, ν αθεγεηήο 
ζπρλά παξαβηάδεη ηε ρξνληθή 
ζεηξά, θαη πξνθύπηνπλ έηζη νη 
ιεγόκελεο αλαρξνλίεο. Γειαδή, 

άιινηε θάλεη αλαδξνκηθέο 
αθεγήζεηο (flash back), πνπ 
αλαθέξνληαη ζε γεγνλόηα  
πξνγελέζηεξα από ην ζεκείν ηεο 
ηζηνξίαο ζην νπνίν βξηζθόκαζηε ζε 
κηα δεδνκέλε ζηηγκή (βι. ζ. 40 
Αλδξέα Καξθαβίηζα, Ναπάγηα) θαη 

άιινηε θάλεη πξόδξνκεο  

αθεγήζεηο, πνπ αθεγνύληαη 
/αλαθαινύλ εθ ησλ πξνηέξσλ 
γεγνλόηα ηα νπνία ζα 
δηαδξακαηηζηνύλ αξγόηεξα (π.ρ. 
«Καη ηόηε μαθληθά παξνπζηάζηεθε 
κπξνζηά ηνπ ν άλζξσπνο πνπ ηξία 
ρξόληα αξγόηεξα ζα ηνλ ηξαπκάηηδε 
ζαλάζηκα κε ην απηνθίλεηό ηνπ ζε 
κηα θνβεξή κεησπηθή 
ζύγθξνπζε»). 
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πγθξίλνληαο ην ρξόλν ηεο αθή- 
γεζεο κε ην ρξόλν ηεο ηζηνξίαο, σο 
πξνο ηε δηάξθεηα, κπνξνύκε λα 
δηαθξίλνπκε βαζηθά ηηο εμήο 
πεξηπηώζεηο: 
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α) Ο ρ(ξόλνο) ηεο αθ(ήγεζεο) έρεη  
κηθξόηεξε δηάξθεηα από ην ρ(ξόλν) 
ηεο ηζη(νξίαο) (ρ.αθ.<ρ.ηζη.), όηαλ ν 
αθεγεηήο ζπκππθλώλεη ην ρξόλν 
θαη παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά, αθόκα 
θαη ζε κηα θξάζε, έλα κεγάιν ρξν-
ληθό δηάζηεκα. Έηζη επηηαρύλεηαη ν 
ξπζκόο ηεο αθήγεζεο (βι. ζ. 69-72) 
β) Ο ρξόλνο ηεο αθήγεζεο έρεη 
κεγαιύηεξε δηάξθεηα από ην ρξόλν 
ηεο ηζηνξίαο (ρ.αθ.>ρ.ηζη.), όηαλ ν 
αθεγεηήο απιώλεη/παξαηείλεη  
 

ην ρξόλν θαη παξνπζηάδεη αλαιπηη- 
θά, νξηζκέλεο θνξέο κάιηζηα ζε 
πνιιέο ζειίδεο, έλα γεγνλόο πνπ 
δηαξθεί ειάρηζηεο ζηηγκέο. Με απηό 
ηνλ ηξόπν επηβξαδύλεηαη ν 
ξπζκόοηεο αθήγεζεο (βι. ζ. 54 ην 
θείκελν ηνπ Μ. Πξνπζη). Δλλνείηαη 
όηη κε ηε ζπκπύθλσζε θαη ην 
άπισκα ηνπ ρξόλνπ εμαξηάηαη από 
ηελ ηεξάξρε- ζε ησλ γεγνλόησλ θαη 
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επνκέλσο από ην ζθνπό ηεο 
αθήγεζεο. Ο ζπκπύθλσζε ηνπ 
ρξόλνπ, ελώ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή 
ηνπ αλαγλώζηε ζε απηά πνπ ζεσξεί 
πεξηζζόηεξν ζεκαληηθά κε ηελ 
παξάηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο. 
γ) Ο ρξόλνο ηεο αθήγεζεο έρεη ηελ 
ίδηα δηάξθεηα κε ην ρξόλν ηεο 
ηζηνξίαο (ρ.αθ. = ρ.ηζη.), νπόηε 
έρνπκε ηε ιεγόκελε «ζθελή», πνπ 
ζπρλά είλαη δηαινγηθή (βι. ζ. 42). 

Σέινο, παξαηεξνύκε όηη ν 
ρξόλνο ηεο αθήγεζεο κπνξεί λα 
δηαθέξεη από ηνλ πξαγκαηηθό 

ρξόλν θαη σο πξνο ηε ζπρλόηεηα, 
π.ρ. ππάξρεη ε πεξίπησζε έλα 
γεγνλόο πνπ ζπλέβε κηα θνξά λα 
παξνπζηάδεηαη ζηελ αθήγεζε 
πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο. ηελ 
πεξίπησζε απηή δελ έρνπκε 
παλνκνηόηππε επαλάιεςε· 
παξνπζηάδεηαη επαλεηιεκκέλα ην 
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ίδην γεγνλόο, αθεγεκέλν όκσο θάζε 
θνξά κε δηαθνξεηηθό ηξόπν, ύθνο, 
πξννπηηθή (βι. γηα παξάδεηγκα ηα 
παξαθάησ απνζπάζκαηα από ην 
Βαξδηάλν ζηα πόξθα ηνπ Α. 
Παπαδηακάληε ζ. 248). 

 

 
► Γηαβάζηε ην δηήγεκα ηνπ Καξθα- 
βίηζα «Ναπάγηα». Πξνζπαζήζηε λα 
εμεγήζεηε ηε ιεηηνπξγία:  
α) ηεο αλαδξνκηθήο αθήγεζεο,  
β) ηεο «ζθελήο» θαη  
γ) ηεο ζπλνπηηθήο αθήγεζεο. 
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ΝΑΤΑΓΗΑ 
 

ζπλνπηηθή αθήγεζε 
 

Μόιηο αξάμακε ζηε ηέλε, ν 
θαπεηάλ Ξπξίρεο πήξε ηε βάξθα θη 
έηξεμε ζην ηειεγξαθείν. Γπν εκέ- 
ξεο ηώξα δελ ήβξεζθε εζπρία.  

____________________________ 
 

αλδξνκηθή αθήγεζε 
 

Σξηάληα κίιηα έμσ από ην Μπνπγάδη 
αληάκσζε ηνλ «Αξράγγειν», ην 
κπάξθν ηνπ, πνπ ήηαλ κέζα, θπβεξ- 
λή ηεο θαη γξακκαηηθόο ηα δπν ηνπ 
αδέιθηα. Γελ πξόθηαζαλ λα 
θαινραηξεηεζνύλ, λα εηπνύλ γηα ηα 
θνξηία θαη ην λαύιν ηνπο, θαη ηνπο 
ρώξηζε ν ρηνληάο. Καηόξζσζε ηέινο 
λα νξζνπισξίζε ην δηθό καο θαη 
νιάθεξν εκεξνλύρηη ζαιαζζνδαξ-
ζήθακε ζη’ αλνηρηά. 
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Μα όηαλ κπήθε ζην Βόζπνξν, 
ξώηεζε όινπο ηνπο βαξθάξεδεο, 
ηνπο πηιόηνπο, αθόκε ηνπο θνπκπά- 
ξνπο θαη ηηο θνπκπάξεο·  
αιιά ηίπνηε δελ έκαζε γηα ηνλ 
«Αξράγγειν». Ση λα έγηλε; 
Φπιάρηεθε πνπζελά; Πξόθηαζε λα 
νξζνπισξίζε θαη θείλνο ή έπεζε 
απάλσ ζηνπο βξάρνπο; Κη αλ 
ηζαθίζηεθε ζην κπάξθν, ζώζεθαλ 
ηνπιάρηζηνλ η’ αδέξθηα ηνπ; ιν 
ηέηνηα ζπιινγίδεηαη θη έρεη ζπγλε- 
θσκέλν ην κέησπν, ηξέκνπιν έρεη 
ζηελ θαξδηά.  

ηαλ έθηαζε ζην ηειεγξαθείν, 
μέραζε κηα ζηηγκή ηνλ πόλν ηνπ 
εκπξόο ζηνλ πόλν ησλ αιινλώλ. 
Κάησ ζηελ απιή, απάλσ ζηηο 
ζαξαθσκέλεο ζθάιεο θαη παξαπά- 
λσ ζη’ αζάξσηα παηώκαηα θόζκνο 
ζαλ απηόο αλήζπρνο· γπλαίθεο, 
άληξεο, παηδηά πξόζκελαλ λα  
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κάζνπλ από ην ζύξκα ηελ ηύρε ησλ 
δηθώλ ηνπο. Καη θείλν ζώξηαδε κε 
ηελ ηαξλαξηζηή θσλή ηνπ αθαηά- 
παπηα ζιίςε. Ολόκαδε πληγκνύο, 
κεηξνύζε ζαλάηνπο, έιεγε λαπάγηα, 
πεξηνπζίαο, ρακνύο, ζπλέπαηξλε 
ραξέο θη ειπίδεο ζαλ δξόιαπαο. 
Καη θάζε ιίγν απάλσ ζηα παηώκα- 
ηα, ζηηο ζθάιεο θάησ θαη παξαθάησ 
ζηελ απιή, ζξήλνη αθνύνληαλ, 
θνξκηά έπεθηαλ ιηπόζπκα, θσηηά 
θπινύζε ην δάθξπ. 

___________________________ 

ζθελή 
 

Ο θαπεηάλ Ξπξίρεο δελ κπνξνύζε 
λα ππνθέξε πεξηζζόηεξν ην βάζα- 
λν. Βηαδόηαλε λα κάζε θαη ηε δηθή 
ηνπ κνίξα. Έζπξσμε ηνλ θόζκν 
δεξβόδεμα, αλέβεθε δπν-δπν ηα 
ζθαιηά, έθζαζε κε θόπν ζηε ζπξίδα 
θαη ξώηεζε κε νιόηξεκε θσλή: 
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- Γηα ηνλ «Αξράγγειν»... ην κπάξθν 
... κελ αθνύζαηε ηίπνηα; 
-  Σίπνηα· ηνπ απαληά μεξά ν 
ηειεγξαθεηήο. 
-  Σίπνηα! πώο είλαη δπλαηόλ; 
μαλαξσηάεη. 
- «Αξράγγειν» ην ιελ· έρεη θηγνύξα 
δέιθηλα... έρεη ζην κεζαλό θαηάξηη 
θόθα. πεηζηώηηθν ρηίζηκν. 
Καη θνιιάεη πεξίεξγα ηα κάηηα ζηνπ 
ππαιιήινπ ην πξόζσπν, απηηάδε- 
ηαη ηνπο θξόηνπο πνπ βγάδεη 
μεξνύο, ζπγθξαηεηνύο ζαλ δνλην- 
ρηύπεκα θξπσκέλνπ ε κεραλή. Σα 
ζσζηθά ηνπ ιαρηαξνύλ, θεύγνπλ ηα 
ζαλίδηα από ηα πόδηα ηνπ· έηνηκνο 
λα ιηπνζπκήζε. Μα δελ ηελ παξαη- 
ηά ηε ζέζε ηνπ. Σέινο, ζεθώλεη 
εθείλνο ηα κάηηα, ηνλ θαινθνηηάδεη 
θαη ιέεη κε θσλή αδηάθνξε: 
- Ναη... «Αξράγγεινο». Υάζεθε ζην 
ηάδε κέξνο ηεο Ρνύκειεο- θόπεθε  
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ζηα δπν. Ζ πξύκε ηνπ ξίρηεθε 
ζηνπο βξάρνπο κε δπν παηδηά κε 
ζα... Σα παηδηά είλαη δσληαλά. 
Εσληαλά! αλαζηειώλεηαη ν 
θαπεηάληνο ζηα πόδηα ηνπ. 
- Σα νλόκαηα; ιέεη κε θσλή ζαλ 
ράδη- δελ κπνξνύκε ηάρα λα 
κάζνπκε ηα νλόκαηα;; 
- Πέηξνο θαη Γηάλλεο. 
Γόμα ζνη ν Θεόο! Πέηξνο θαη Γηάλ- 
λεο είλαη η’ αδέιθηα ηνπ. Εσληαλά 
ινηπόλ θαη ηα δπν. 
Εσληαλά εθείλα, ζξύκκαηα ην 
νινθαίλνπξγν ζθαθίδη! Πάιη δόμα 
ζνη ν Θεόο! Φηηάλνπλ άιιν κεγαιύ- 
ηεξν θη νκνξθόηεξν. Φηιεύεη 
αλνηρηόθαξδνο πέληε πνύξα ηνλ 
ππάιιειν- δίλεη έλα κεηδίηη 
θέξαζκα ζηνλ ππεξέηε- παξεγνξεί 
γιπθνκίιεηνο ηα ζιηκκέλα 
πξόζσπα: 
- Γελ είλε ηίπνηα· όινη θαιά είλαη- 
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όια θαιά! 
- Πνηαο ειηθίαο ηάρα λα είλαη ηα 
παηδηά; ξσηάεη πάιη. 
Ο ππάιιεινο ζθνπληνπθιηάδεη: Μα 
ηνλ παξαζθόηηζε! Γύξσ αθνύνληαη 
θσλέο αλππόκνλεο- ζπξώρλεη ν 
έλαο ηνλ άιινλ ζέινπλ λα ηνλ  
βγάινπλ από ηε ζπξίδα. Έκαζε 
πσο δνπλ η’ αδέξθηα ηνπ- δελ ηνπ 
θηάλεη; Δίλαη θη άιινη πνπ 
ιαρηαξνύλ γηα ηνπο δηθνύο ησλ. Αο 
κάζνπλ θαη θείλνη θαηηηί! Μα εθείλνο 
δελ αθήλεη ηε ζέζε ηνπ. 
- Πνηαο ειηθίαο ηάρα; Ξαλαξσηά. 
- Γέθα - δώδεθα ρξνλώλ. 

___________________________ 

 

Πάιη απειπηζία. Σ αδέξθηα ηνπ δελ 
είλε ηόζν κηθξά. Δίλαη από εηθνζη-
πέληε θη απάλσ. θνπληνύθιεο, 
θαηεβαίλεη ηηο ζθάιεο, βγαίλεη από 
ηελ απιή, παίξλεη ην βαπνξάθη 
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θαη θηάλεη ζηα Θεξαπεία. Απνθεί κ’ 
έλ’ άινγν θηάλεη ζηνλ Ατ - Γηώξγε, 
παίξλεη ηελ αθξνγηαιηά. Σα κάηηα 
ηνπ νκπξίδνπλ. Ο ήιηνο παηγληδίδεη 
αθόκε ζε δαθεηξέλην νπξαλό. Ζ 
ζάιαζζα ιίκλε απιώλεηαη σο ηα 
νπξαλνζέκεια. Ζ γε αλζνζπαξκέλε 
κνζρνβνιά. Μα ε αθξνγηαιηά 
κνηάδεη κε λεθξνηαθείν. Κάζε 
βξάρνο θαη λεθξνθξέβαην. 

 

Καξάβηα θνκκαηηαζκέλα, βαξθνύ- 
ιεο κηζνζπαζκέλεο, ζρνηληά, 
θαηάξηηα, θηγνύξεο, παληά, 
εηθνλίζκαηα, παδέιεο, πηάηα, 
ιηβαληζηήξηα, ππμίδεο, ρξπζόμπια. 
Καη καδί ρέξηα, πόδηα, θνξκηά δίρσο 
θεθάιηα, θεθάιηα δίρσο θνξκηά,  
άδεηα θαύθαια, ηξίρεο ρσκέλεο ζηηο 
ζθηζκάδεο, κπαιά ζηνππηαζκέλα 
ζηελ πέηξα. 

΄Δλα ηξεραληεξάθη νκνξθνθθηα- 
ζκέλν, άγγεινο πξόβαηλε κε παληά 
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θαη μάξηηα, ιεο θη αξκέληδε αλάεξα. 
Καη όκσο ήηαλ θαξθσκέλν ζην 
βξάρν, ζθηιηαζκέλν ηόζν θαιά 
ζηελ πέηξα, πνπ νπδέ λεξό, νπδ’ 
άλεκνο κπνξνύζε λα πεξάζε. Κη 
έλα ζθπιί, ζηελ πξύκε δεκέλν, 
γύξηδε κάηηα θσηηέο, δάγθσλε ηελ 
αιπζίδα ηνπ θαη ην λεξό θνηηάδν- 
ληαο αιίρηαγε θη αιίρηαγε, ζαλ λα 

 

ην έβξηδε πνπ ράιαζε η’ νκνξθνθά- 
ξαβν.  

Έθακε αθόκε κεξηθά βήκαηα ν 
θαπεηάλ Ξπξίρεο θαη έμαθλα βξέζε- 
θε κπξνο ζην κπάξθν ηνπ. Έπξεπε 
λα είλαη δηθό ηνπ μύιν, γηα λα ην 
γλσξίζε. Ούηε θαηάξηηα, νύηε 
παληά, νύηε ζθαθίδη απόκελε πιηα.  

Μνλάρα ε πξύκε ηνπ, θαη θείλε 
μεζθιηζκέλε, θξαηηόηαλε ζε δπν 
ράιαξα. Καη γύξσζέ ηεο πηθξή 
λεθξνπνκπή άιια μύια ζθνξπηζκέ- 
λα, θνππηά θαη άξκελα, άιιεο 
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πνδόζηακα θαη ζσηξόπηα θαη 
ζηαύξσζεο. Κη αθόκε γύξσζέ ηεο 
άιιε πηθξόηεξε ζπλνδηά! 

Βιέπεη ην λαύθιεξν λεθξό ζην 
πιάγη- βιέπεη ηνπο λαύηεο πέξα - 
δώζε ζθνξπηζκέλνπο, άιινπο 
θνιιηηζίδα επάλσ ζηα θνηξόληα, 
άιινπο κηζνζθεπαζκέλνπο κε ηνλ 
άκκν, άιινπο παηρλίδη ηνπ λεξνύ, 
 

δαξκόο θαη θηύκα ηνπ. Κη απάλσ 
ζηα ηνπκπαληαζκέλα θνπθάξηα, ζηα 
πξόζσπα ηα ραζθνγέιαζηα, ηα 
όξληα θαινθαζηζκέλα βύζηδαλ ην 
ξάκθνο ζηε λεθξή ζάξθα θαη ζηνλ 
θξόην ηνπ πέηαμαλ θξάδνληαο, ζα 
λα δηακαξηύξνληαλ πνπ ηα ελόριε- 
ζε ζην πινύζην θαγνπόηη. Αξρίδεη 
ηώξα θξηρηόηεξν ηνπ θαπεηάληνπ 
ην βάζαλν. Δθείλα ηα θνπθάξηα 
δείρλνπλ πσο θνληά βξίζθνληαη θαη 
ηα δηθά ηνπ. Θέιε λα δξάκε, λα 
ςάμε νινύζε, κα δελ ηνικά. Κάηη 
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κέζα ηνλ θξαηεί, ηα πόδηα ηνπ 
θαξθώλεη ζη’ αρλάξηα ηνπο. Σέινο 
πάεη θαη ςαρνπιεύεη, βξίζθεη 
αζνύζνπκα θαη η’ αδέξθηα ηνπ. Σν 
έλα θείηεηαη κε ην θεθάιη 
ζπςαιηαζκέλν, ην άιιν έρεη θαη ηα 
δπν πόδηα θνκκέλα ζηα γόλαηα. Αλ 
δελ ηνπ ην ’ιέγε ε ςπρή, βέβαηα δε 
ζα ηα γλώξηδαλ ηα κάηηα ηνπ, 

 

νύηε θαη ην κπάξθν. Αιιά ηνπ ην 
είπε θαη ηα θαινγλώξηζε. Καη ηόηε 
ηα κάηηα ηνπ ζηέξεςαλ· νύηε 
δάθξπα βγάδνπλ, νύηε ζπαξηαξνύλ. 
Σε ζάιαζζα κόλν θνηηάδνπλ 
πεηζκσκέλα. Άμαθλα ν γξόζνο 
ζεθώλεηαη θαη πέθηεη κε νξκή, πνπ  
ιεο ηξόκαμε θαη πηζσπάηεζε θείλε 
θνβηζκέλε. 
Έπεηηα ζθύθηεη θαη γιπθνθηιεί η’ 
αδέξθηα ηνπ. Υατδεύεη ηνπο ηα 
ρηππεκέλα θνξκηά αλάιαθξα, ζα 
λα θνβάηαη κελ ηα μππλήζε· θάηη 
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 ηνπο ςηζπξίδεη κπζηηθά ζη’ απηί, ζεο 
παξεγνξηά, ζεο καθξηλήλ 
ππόζρεζε. 

Έπεηηα κε ην ιάδν αξρίδεη θαη 
ζθάθηεη ηνλ ηάθν ηνπο. Παηδεύηεθε 
θάπνπ κηα ώξα ζηνλ άκκν. Σνλ 
άλνημε θαιά· απίζσζε πξώηα η’ 
αδέξθηα, έπεηηα ην λαύθιεξν, θαηό- 
πηλ ηνπο λαύηεο, θύιεζε απάλσ 
πέηξεο θαη ράιαξα. Έπεηηα έπηαζε 
πάιη ηε ζηξάηα ηνπ θη έθηαζε ζηα 
Θεξαπεία. Βξίζθεη ην βαπόξη, έθηα 
ζε πάιη ζην κπάξθν ηνπ.  
-  Έηνηκα; ξσηά ην γξακκαηηθό.- 
Έηνηκα. 
- Βίξα άγθνπξα! 
Ο θαπεηάλ Ξπξίρεο, ακίιεηνο, 
έπηαζε ηε ζέζε ηνπ ζην θάζαξν θη 
εμαθνινπζήζακε ην ηαμίδη.  
 

Αλδξ. Θαξθαβίηζαο, Ιόγηα ηεο 
πιώξεο, Θ.Λ.Ι. Β΄ Ιπθείνπ, ζ. 98-101 
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 Αλαηξέμηε ζηα δηαβάζκαηά ζαο 
θαη ζπκεζείηε κηα πεξίπησζε 
αθεγεκαηηθνύ θεηκέλνπ κε θαλνληθή 
ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη κηα κε 
πξόδξνκε αθήγεζε. 
 
 Να ζπληάμεηε ην ρξνληθό κηαο 
εθδήισζεο πνπ έθαλε ε ηάμε ή ην 
ζρνιείν ζαο ηελ πεξαζκέλε ρξνληά 
(π.ρ. κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, 
κηαο έθζεζεο δσγξαθηθήο/βηβιίνπ, 
κηαο έξεπλαο θηι.), παξαζέηνληαο  
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ηα γεγνλόηα κε ζπληνκία θαη 
ζύκθσ λα κε ηελ θαλνληθή 
ρξνλνινγηθή ζεηξά. Τπνζέζηε όηη 
πξόθεηηαη λα παξνπζηάζεηε ην 
ρξνληθό ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, 
γηα λα πεηύρεηε ηελ επηρνξήγεζε 
αλάινγεο εθδήισζεο ηε θεηηλή 
ρξνληά. 
 

 
  Δπηιέμηε κία από ηηο παξαθάησ 
νδεγίεο, γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε 
ηελ ηερληθή ηεο αλαδξνκηθήο 
αθήγεζεο ζε έλα αθήγεκα γηα ηελ 
εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ ζαο: 
 
α) αξρίζηε ηελ αθήγεζή ζαο 
πεξηγξάθνληαο ηελ ςπρνινγηθή 
θαηάζηαζε (αλππνκνλεζία, 
απειπηζία, ελζνπζηαζκό θηι.) ηνπ 
πξσηαγσληζηή ή θάπνηα πξάμε ηνπ 
(κία θινπή, κία πξάμε 
απηνζπζίαο/εξσηζκνύ θηι.).  
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Όζηεξα κε κία αλαδξνκηθή αθήγε- 
ζε θσηίζηε ηα γεγνλόηα πνπ ηνλ 
νδήγεζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 
ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ή πξάμε 
(βι. Α. Καξθαβίηζα, Ναπάγηα). 
β) αξρίζηε από έλα πεξηζηαηηθό 
πεξηγξάθνληαο ην ηε ζηηγκή πνπ 
ζπκβαίλεη θαη ύζηεξα δώζηε 
πιεξνθνξίεο γηα όζα πξνεγήζε-
θαλ, π.ρ. «Μπακ. Έγηλε ζε κηα 
ζηηγκή. Έλαο άλζξσπνο θαηαθξε-
νπξγείηαη από ηηο βαξηέο κεηαιιηθέο 
ξόδεο ηνπ ηξακ. Ήηαλ ν θύξηνο 
Σάδε, κόιηο είρε βγεη από ην ζπίηη 
ηνπ θαη δηέζρηδε ην δξόκν. Οη 
πεξαζηηθνί θξαύγαδαλ ηξνκνθξαηε- 
κέλνη». (U. Eco, Ζ ζεκεηνινγία ζηελ 
θαζεκεξηλή δσή, εθδ. Μαιιηάξεο - 
Παηδεία, 1983, ζ. 49). 
γ) αθεγεζείηε κε ηελ θαλνληθή ρξν- 
λν ινγηθή ζεηξά θάπνηα γεγνλόηα 
θαη έπεηηα κε αθνξκή έλα εξέζηζκα  
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νπηηθό (θάπνηα θσηνγξαθία), έλα 
αθνπζηηθό (θάπνην ηξαγνύδη) θηι. 
κεηαθεξζείηε ζπλεηξκηθά ζην 
παξειζόλ (βι. π.ρ. παξαθάησ ην 
θείκελν ηνπ Μ. Πξνπζη). 
 

... Από πνιιά θηόιαο ρξόληα, δελ 
επηδνύζε πηα ηίπνηε γηα κέλα απ’ ην 
Κνκπξαί, παξά κόλν ε ζθελή θαη  

ην δξάκα ηεο ώξαο πνπ έπξεπε λα 
πιαγηάζσ, όηαλ, κηα ρεηκσληάηηθε 
κέξα, κόιηο γύξηζα ζην ζπίηη, ε 
κεηέξα κνπ, βιέπνληαο πσο θξύσ- 
λα, πξόηεηλε λα κνπ δώζεη, κ’ όιν 
πνπ δελ ην ζπλήζηδα, ιίγν ηζάη. 
ηελ αξρή αξλήζεθα θη ύζηεξα, δελ 
μέξσ γηαηί, άιιαμα γλώκε. Έζηεηιε 
λα θέξνπλ έλ’ απ’ απηά ηα θνληόρν- 
ληξα γιπθά πνπ νλνκάδνληαη κηθξέο 
καληιέλ θαη θαίλνληαη ζα λα ’ρνπλ 
ρπζεί ζηελ απιαθσηή θόξκα κηαο 
αρηβάδαο. Καη ζε ιίγν, κεραληθά,  

54 / 246 



 

εμνπζελσκέλνο απ’ ηελ πιερηηθή 
κέξα θαη ηελ πξννπηηθή ελόο 
ζιηβεξνύ αύξην, έθεξλα ζηα ρείιηα 
κνπ κηα θνπηαιηά ηζάη όπνπ είρα 
αθήζεη λα καιαθώζεη έλα θνκκάηη 
καληιέλ. Αιιά ηε ζηηγκή πνπ ε 
γνπιηά, αλαθαηεκέλε κε ηα ςίρνπια 
ηνπ γιπθνύ, άγγημε ηνλ νπξαλίζθν 
κνπ, ζθίξηεζα, πξνζέρνληαο θάηη  
θαηαπιεθηηθό πνπ ζπλέβαηλε κέζα 
κνπ. Μηα γιπθεηά απόιαπζε κε είρε 
θπξηεύζεη, απνκνλσκέλε, ρσξίο λα 
μέξσ ηελ αηηία ηεο. Μνπ είρε μαθλη-
θά θάλεη ηηο πεξηπέηεηεο ηεο δσήο 
αδηάθνξεο, αθίλδπλεο ηηο θαηαζηξν-
θέο ηεο, αλύπαξθηε ηε ζπληνκία 
ηεο, κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ 
επελεξγεί ν έξσηαο, πιεκκπξίδν-
ληάο κε κε κηα πνιύηηκε νπζία: ή 
κάιινλ ε νπζία απηή δελ ήηαλ κέζα 
κνπ, ήκνπλ εγώ. Δίρα πάςεη λα 
ληώζσ ηνλ εαπηό κνπ  
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κέηξην, ηπραίν, ζλεηό. Από πνύ 
κπνξνύζε λα κνπ έξρεηαη απηή ε 
έληνλε ραξά; Αηζζαλόκνπλ πσο 
ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε ηε γεύζε ηνπ 
ηζαγηνύ θαη ηνπ γιπθνύ, αιιά θαη 
πσο ηελ μεπεξλνύζε απεξηόξηζηα, 
πσο δελ κπνξνύζε λα είλαη ηεο 
ίδηαο θύζεο. Από πνύ εξρόηαλ; Ση 
ζήκαηλε; Πνύ ζα ηελ ζπιιάβσ; [...] 

Καη μαθληθά παξνπζηάζηεθε ε 
αλάκλεζε. Απηή ε γεύζε ήηαλ ε 
γεύζε ηνπ κηθξνύ θνκκαηηνύ ηεο 
καληιέλ πνπ ηελ Κπξηαθή ην πξσί 
ζην Κνκπξαί (ηε κέξα εθείλε δελ 
έβγαηλα πξηλ απ’ ηελ ώξα ηεο 
ιεηηνπξγίαο) κνπ πξόζθεξε ε ζεία 
κνπ ε Αενλί, όηαλ πήγαηλα λα ηεο 
πσο θαιεκέξα ζην δσκάηηό ηεο, 
αθνύ πξώηα ην βνπηνύζε ζην ηζάη 
ή ζην θιακνύξη ηεο. 

Ζ όςε ηεο κηθξήο καληιέλ δε κνπ 
’ρε ζπκίζεη ηίπνηα πξηλ λα ηε  
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γεπηώ· ίζσο γηαηί, έρνληαο δεη 
ζπρλά από ηόηε κηθξέο καληιέλ, 
ρσξίο όκσο λα ηηο δνθηκάζσ, πάλσ 
ζηα ξάθηα ησλ δαραξνπιαζηείσλ, ε 
εηθόλα ηνπο είρε εγθαηαιείςεη εθεί-
λεο ηηο κέξεο ηνπ Κνκπξαί γηα λα 
δεζεί κ’ άιιεο πην πξόζθαηεο· ίζσο 
γηαηί, απ’ απηέο ηηο αλακλήζεηο ηηο 
εγθαηαιεηκκέλεο ηόζνλ θαηξό έμσ 
απ’ ηε κλήκε, δελ επηδνύζε ηίπνηα, 
όια είραλ δηαιπζεί· νη κνξθέο - θη 
απηή αθόκα ηνπ κηθξνύ θνρπιηνύ 
ηεο δαραξνπιαζηηθήο, ηόζν ζηξνπ-
κπνπιά αηζζεζηαθνύ θάησ απ’ ηηο 
απζηεξέο θη επιαβηθέο πηπρέο ηνπ - 
είραλ δηαιπζεί ή, θνηκηζκέλεο, είραλ 
ράζεη ηε δύλακε ηεο επέθηαζεο, 
πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα 
μαλαδεζνύλ κε ηε ζπλείδεζε. ηαλ 
όκσο από έλα καθξηλό παξειζόλ 
ηίπνηα δελ επηδεί, αθνύ πεζάλνπλ  
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νη άλζξσπνη, αθνύ θαηαζηξαθνύλ 
ηα άςπρα, κόλεο, πην θζαξηέο, αιιά 
πην καθξόβηεο, πην άπιεο, πην 
επίκνλεο, πην πηζηέο, ε όζθξεζε 
θαη ε γεύζε δνπλ γηα θαηξό αθόκα, 
ζα ηηο ςπρέο, γηα λα ζπκνύληαη, λα 
πεξηκέλνπλ, λα ειπίδνπλ, πάλσ ζ’ 
όια απηά ηα εξείπηα, λα βαζηνύλ 
ρσξίο λα ιπγίδνπλ, πάλσ ζηε κηθξή 
ζρεδόλ άπιε ζηαγόλα ηνπο, ην 
ηεξάζηην νηθνδόκεκα ηεο 
αλάκλεζεο. 

Καη κόιηο αλαγλώξηζα ηε γεύζε 
ηνπ θνκκαηηνύ ηεο καληιέλ, 
βνπηεγκέλν ζην θιακνύξη, πνπ κνπ 
’δίλε ε ζεία κνπ (κ’ όιν πνπ δελ 
ήμεξα αθόκα ηόηε θαη κπόξεζα 
πνιύ αξγόηεξα λ’ αλαθαιύςσ γηαηί 
ε αλάκλεζε απηή κ’ έθαλε ηόζν 
επηπρηζκέλν), ακέζσο, ην παιηό 
γθξίδν ζπίηη πάλσ ζην δξόκν, 
όπνπ βξηζθόηαλ ην δσκάηηό ηεο,  
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ήξζε ζα ζθεληθό ζεάηξνπ λα ζηεζεί 
κπξνζηά ζην εμνρηθό ζπηηάθη πνπ 
’βιέπε ζηνλ θήπν θαη ην ’ραλ ρηίζεη 
γηα ηνπο γνλείο κνπ ζην πίζσ ηνπ 
κέξνο (απηή ηελ μεθνκκέλε επηθά- 
λεηα, ηε κόλε πνπ είρα μαλαδεί σο 
ηόηε)· θαη, καδί κε ην ζπίηη, ηελ 
πόιε, απ’ ην πξσί σο ην βξάδπ θαη  
κ’ νπνηνδήπνηε θαηξό, ηελ Πιαηεία 
όπνπ κ’ έζηειλαλ πξηλ απ’ ην 
γεύκα, ηνπο δξόκνπο όπνπ πήγαηλα 
λα θάλσ ζειήκαηα, ηα εμνρηθά 
δξνκάθηα πνπ παίξλακε όηαλ ν 
θαηξόο ήηαλ θαιόο. Καη ζαλ ην 
παηρλίδη πνπ δηαζθεδάδεη ηνπο 
Ηάπσλεο, όηαλ κνπζθεύνπλ ζ’ έλα 
κπσι πνξζειάλεο γεκάην λεξό 
κηθξά θνκκάηηα ραξηί, αμερώξηζηα 
σο ηόηε, κα πνπ κόιηο βξαρνύλ, 
ηεληώλνληαη, ζηξίβνπλ, ρξσκαηί-
δνληαη, δηαθνξνπνηνύληαη, γίλνληαη 
ινπινύδηα, ζπίηηα, πξόζσπα  
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ζηέξεα θαη πνπ η’ αλαγλσξίδεηο, 
έηζη θαη ηώξα όια ηα ινπινύδηα ηνπ 
θήπνπ καο θαη ηνπ πάξθνπ ηνπ 
θπξίνπ νπάλ, θαη ηα λνύθαξα ηεο 
Βηβόλ,  
θη νη  
θαινί  
άλζξσ- 
πνη  
ηνπ  
ρσξηνύ 
θαη ηα  
κηθξά ηνπο ζπίηηα, θη ε εθθιεζία θη 
όιν ην Κνκπξαί θαη ηα πεξίρσξά 
ηνπ, όι’ απηά πνπ παίξλνπλ κνξθή 
θαη πιηθή ππόζηαζε, βγήθαλ, πόιε 
θαη θήπνη, απ’ ην θιπηδάλη κνπ κε 
ην ηζάη. 
 

Κ. Πξνπζη, Αλαδεηώληαο ην ρακέλν 
ρξόλν. (1) Από ηε κεξηά ηνπ Σνπάλ, 

εθδ. Ζξηδαλόο, κεη. Π. Εάλλαο, 
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 Γηαβάζηε ηα παξαθάησ απνζπά- 
ζκαηα* (1, 2) από ην δηήγεκα ηνπ Α. 
Παπαδηακάληε «Βαξδηάλνο ζηα 
πόξθα», όπνπ ην ίδην γεγνλόο 
παξνπζηάδεηαη ζηελ αθήγεζε δύν 
θνξέο, θάζε θνξά κε δηαθνξεηηθό 
ηξόπν. Πξόθεηηαη γηα ην δηνξηζκό 
ηεο γξηάο θεύσο σο βαξδηάλνπ 
ζηα πόξθα, δειαδή σο θύιαθα 
ζηα πινία πνπ βξίζθνληαη ζε 
θαξαληίλα, επεηδή ππάξρεη επηδε- 
κία ρνιέξαο.  
 

___________________ 

 

*   Ζ παξαπνκπή ζηα ζπγθεθξηκέλα 
απνζπάζκαηα σο παξάδεηγκα 
επαλαιεπηηθήο αθήγεζεο 
βαζίδεηαη ζην ζρεηηθό θεθάιαην ηνπ 
βηβιίνπ ηεο Γ. Φαξίλνπ - 
Μαιακαηάξε Αθεγεκαηηθέο 
ηερληθέο ζηνλ Παπαδηακάληε  
1887-1910, εθδ. Κέδξνο (1987) 
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ηε ζθελή απηή ν πγεηνλόκνο, ν 
επηζηάηεο ηνπ ινηκνθαζαξηεξίνπ 
θαη ν ιηκελάξρεο εμαπαηνύληαη από 
ηε κεηακθίεζή ηεο θαη ηε δηνξίδνπλ 
βαξδηάλν. 

Να ζπγθξίλεηε ηηο δύν αθεγή- 
ζεηο, έρνληαο ππόςε όηη ζην 
απόζπαζκα (1) ην πεξηζηαηηθό 
παξνπζηάδεηαη από ηνλ αθεγεηή, 
ελώ ζην (2) ν αθεγεηήο δίλεη ην 
ιόγν ζηε θεύσ πνπ αθεγείηαη ην 
πεξηζηαηηθό ζην γηαηξό. 
 

(1) 
 

Σελ εζπέξαλ ηεο απηήο εκέξαο, 
ήηηο ήην ε 17 Απγνύζηνπ, βξαρύζσ- 
κνλ γεξόληηνλ παξνπζηάζζε 
ελώπηνλ ηνπ θπξ-πγεηνλόκνπ, ηνπ 
επηζηάηνπ ηνπ ινηκνθαζαξηεξίνπ 
θαη ηνπ ιηκελάξρνπ, νίηηλεο είρνλ 
ζπλέιζεη εηο ζπκβνύιηνλ ελ ησ ιη-
κελαξρείσ. Δηο ηνλ πξνζάιακνλ  
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επξίζθνλην πέληε ή εμ άιινη 
γεξαηνί, πξώελ λαύηαη, νίηηλεο 
επεξίκελαλ λα κάζσζηλ αλ έγηλε 
δεθηή ε πξνζθνξά ησλ. [...]... Σν 
γεξόληηνλ είρε ξπηίδαο εηο ην 
πξόζσπνλ θαη ήην ζπαλόλ. Δθόξεη 
πιαηείαλ βξάθαλ, γειέθνλ θαη ηζά 
θαλ από μεζσξηαζκέλνλ βεινύδνλ.  
Δθαίλεην σο δσλ αλαρξνληζκόο 
κεηαμύ ησλ άιισλ λαπηηθώλ, νίηηλεο 
εθόξνπλ ζπλήζσο ηαο θαζεκεξηλόο 
ζηελά ακπαδίηηθα. Δζεθώζε κεηά 
δηζηαθηηθνύ βήκαηνο θαη επιεζία- 
ζελ εηο ηελ ζύξαλ ηνπ εζσηεξηθνύ 
γξαθείνπ. Ο κπαξκπα-Νίθαο ηνλ 
ζπλώδεπελ εγγύο εθ ησλ όπηζζελ. 
- Πνηνο είλαη απηόο πάιη; είπελ ν 
ιηκελάξρεο κε δύζπηζηνλ βιέκκα. 
Πξώηελ θνξάλ ηνλ βιέπσ! Γελ κνπ 
θαίλεηαη γηα ζαιαζζηλόο. 
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- Α, εζύ είζαη, κπαξκπα-ηακάηε 
Γπξαηζίλε! Αλέθξαμελ ν 
πγεηνλόκνο, άκα ηδώλ ην γεξόληηνλ. 
- Δγώ είκαη, θπξ-πγεηνλόκε, απήληε- 
ζε κεη’ απνθάζεσο ην γεξόληηνλ. 
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- Γελ κνπ ηνλ είπεο ηακάηε 
Γπξαηζίλε κπαξκπα-Νίθα, είπελ 
απνηεηλόκελνο πξνο ηνλ 
ππάιιειόλ ηνπ ν επηζηάηεο ηνπ 
ινηκνθαζαξηεξίνπ. Κάπσο αιινηώο 
κνπ ηνλ είπεο. 
- Ναη... λαη, ηακάηεο Γπξαηζίλεο 
ήζεια λα πσ, θύξηε επηζηάηε, είπε 
ηξαπιίδσλ ν κπαξκπα-Νίθαο- δελ 
ζπκνύκνπλ ην όλνκα θαιά. 

Ο επηζηάηεο επαξαμελεύζε. 
-  Ση ζπγγελήο ζνπ είλαη απηόο, 
νπνύ δελ ζπκάζαη ην όλνκά ηνπ; 
είπε κεηά κηθξνύ θαγραζκνύ. 
Ο κπαξκπα-Νίθαο άξρηζε λα μύε ελ 
ακεραλία ην θξαλίνλ ηνπ. Δίρε  
θαη όηαλ εζεθώζε είρε πίεη κόλνλ 
έλα ξνύκη. Ήην ζρεηηθώο λεθάιηνο. 

Αίθλεο ην βιέκκα ηνπ έιακςελ 
εθ λνεκνζύλεο. Δθπςε πξνο ηνλ 
επηζηάηελ θαη ηνπ είπε. 
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-  Σνλ ιέλε θαη Καξδαξάθε... κα 
απηό είλαη παξαηζνύθιη θαη δελ ην 
δέρεηαη ν ίδηνο... ην θαζ’ απηό όλνκα 
ηνπ είλαη ηακάηεο Γπξαηζίλεο. 
- Α! έθακελ ν επηζηάηεο όζηηο 
επείζζε εληειώο. 

Δλ ησ κεηαμύ ν πγεηνλόκνο 
απεύζπλελ εθ λένπ ηνλ ιόγνλ πξνο 
ηνλ κηθξόζσκνλ γέξνληα. 
- Καη ηη γίλεζαη Γπξαηζίλε; Γεξάζα- 
κε, κπαξκπα-ηακάηε, γεξάζακε... 
- Γεξάζακε, θύξηε πγεηνλόκε, 
εηξαύιηζε ην γεξόληηνλ. [...] 
... Μόλνο ν ιηκελάξρεο, ν γεξαηόο 
πισηάξρεο ηνπ Β. Ναπηηθνύ, 
εθαίλεην έρσλ ππνςίαο. Δθύηηαδε 
δπζπίζησο ην γεξόληηνλ, θη έιεγελ: 
 

Απηόο κνηάδεη ζαλ γξηά δαξσκέλε. 
Μεηά ηηλαο άιιαο δηαηππώζεηο 
εδόζε ην ραξηί ηνπ δηνξηζκνύ εηο 
ηνλ ηακάηελ Γπξαηζίλελ,  
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ελερεηξίζζε απηώ πξνθαηαβνιή εθ 
δύν ηαιιήξσλ, θαη ν λεσζηί 
δηνξηζζείο βαξδηάλνο δηεηάρζε λα 
είλαη εηο ηελ ζέζηλ ηνπ εληόο ηεο 
εκέξαο ηεο επαύξηνλ. [...] 
 

(2) 
 

Ζ θεύσ εμεθνινύζεζε. [...] 
 

- Σν βξάδπ-βξάδπ πήγα, θαη ήηαλ 
εθεί ν πγεηνλόκνο, θη ν επηζηάηεο θη 
ν ιηκελάξρεο, νη ηξεηο ηνπο, 
θιεηζκέλνη κεο ζηελ κέζα θάκαξε... 
Κη εκάο καο έβαιαλ λα θαξηεξνύκε 
ζηελ όμνπ θάκαξε, γηα λα λπρηώζε 
αθόκα, ζαλ λα ηνπο είρα νξκελεκέ- 
λνπο... Κη άιινη πέληε’ εμ γέξνη πνπ 
θαξηεξνύζαλ εθεί, λάξζ’ ε αξάδα  
ηνπο, λα παξνπζηαζηνύλ ζη’ 
αθεληηθά, γηα λα κπνπλ βαξδηάλνη, 
κ’ επήξαλ γηα μέλν, θαη κ’ εξώηεζαλ 
θη εγώ ηνπο είπα, πσο ήκνπλ από 
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ηα Δηθνζηηέζζεξα Υσξηά. Όζηεξα 
έλαο-έλαο παξνπζηάζηεθαλ θαη 
επήξαλ ην ραξηί ηνπο θη εκβήθαλ 
βαξδηάλνη. ηα πζηεξηλά ήξζελ ε 
αξάδα κνπ λα παξνπζηαζηώ θη εγώ. 
- Δ! θαη ηόηε; 
-  Δγώ εκβήθα κέζα ηξέκνληαο, θαη 
ιίγν έιεηςε λα κνπ θαλή ν νπξαλόο 
ζθνληύιη... Καη πηάζηεθα από ηελ 
πόξηα, γηα λα κελ πέζσ. Κη’ όζν λα 
κβσ κέζ’ απ’ ηελ πόξηα, παξαθά- 
ιεζα ηελ Παλαγηά θαη κνύδσζε 
ζάξξνο. ..Κη’ ν πγεηνλόκνο άκα κε 
είδε...; 
-Α! 
-   ... κνπ ιέεη, ζαλ λα ηνλ είρα 
νξκελεκέλνλ: «Δζύ είζαη ν 
ηακάηεο ν Γπξαηζίλεο;...  
Ση γίλεζαη, ηακάηε...; Γεξάζακε, 
ηακάηε, γεξάζακε...». Κη εγώ ηόηε, 
ρσξίο λα ην ζπιινγηζζώ: 
«Μάιηζηα, ιέσ, εγώ είκαη ν 
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ηακάηεο ν Γπξαηζίλεο. .. Ση θάλεηο, 
θπξ-πγεηνλόκε; είζαη θαιά;...»[...] 
Ο ηαηξόο αλεπήδεζελ από ηνπ 
ζηειέρνπο εθ’ νπ εθάζεην, δηόηη 
ζθνδξόο γέισο αλεηίλαμελ όινλ ην 
ζώκα ηνπ, θαη εζζάλεην ηελ 
αλάγθελ λα θαγράζε ελ αλέζεη. 
- Ω! ληηάινε! Ω ληηάινε... ηώξα 
θαηαιαβαίλσ... ζ’ επήξε γηα ηνλ 
πεηάκελν... Κη’ εζύ ζαλ ζνπ ήξηε, 
ζα κπνύθνο, έηνηκν όλνκα, ην 
εληέρηεο, θαη επαξαηήηεθεο από ην 
άιιν; 
- Ναη. [...] 
- Ω ληηάνιν! ην ζηξαβνύιηαθα... Κη 
εζύ είπεο κέζα ζνπ, ηη ηέισ λα γγπ-
ξεύσ άιιν όλνκα, αθνύ κνπ ληίλεη 
απηό ν πγεηνλόκνο; Έηζη; 
- Ναη. [...] 
- Δ! θαη ύζηεξα... ληελ εύξεο θακκία 
ληπζθνιία, θαη νη άιινη, έθνληαο 
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θνιανύδν ηνλ πγεηνλόκν, ζ’ επαξα- 
ληέρηεθαλ γηα ηακάηε Γπξαηζίλε 
θαη ζε ληηώξηζαλ βαξληηάλν... 
- Ο επηζηάηεο θάηη ππνπηεύζεθε, 
απήληεζελ ε θεύσ. 
- Α! 
- Δγύξηζε θαη είπε ηνπ Νίθα: «Μα 
εζύ απηόλ πνπ ηνλ εζύζηεζεο ηνλ 
έιεγεο Καξδαξάθε, ηώξα πώο 
βξίζθεζαη Γπξαηζίλεο;». 
- Α, θη ν Νίθαο ηη ηνπ είπε; 
- Ο Νίθαο ηα ερξεηάζηεθε... ιίγν 
έιεηςε λα ηα ράζε. 
- Κη ύζηεξα πώο κπόξεζε θαη ηα 
κπάισζε; 
-  Σνλ εθώηηζε ν Θεόο θαη ηνπ είπε, 
ηνπ επηζηάηε: «Σνλ ιέλε θαη 
Καξδαξάθε, κα απηό είλαη ην παξα- 
ηζνύθιη, θαη ηνπ θαθνθαίλεηαη… 
ην θαζ’ απηό όλνκά ηνπ είλαη 
Γπξαηζίλεο». 
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Ο θ. Βνπλδ εθάγραζε ζνξπβσδέ- 
ζηεξνλ παξά πνηέ. 
- Μπξάθν! Μπξάθν! ρνρ! πξαίρηηγ! 
Φεξκάρη! 

Ήλαςε ην ηζηκπνύθη ηνπ, 
εηζέπλεπ ζε πεληάθηο ή εμάθηο, 
πιαηαγίδσ ηα ρείιε θαη επαλέιαβε. 
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- Κη ν επηζηάηεο εγειάζηε κ’ απηό; 
- Γειάζηεθε. 
- Όζηεξα, ζνύλησθαλ ην θαξηί ζνπ, 
θη ήξηεο;... 
- Μνπ ηόδσθαλ...; Μνλάρα ν ιηκε- 
λάξρεο είρε αθόκα θάπνηα ππνςία, 
θη’ έιεε: «Απηόο θαίλεηαη ζα γξηά 
δαξσκέλε!». [...] 
 

Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε, Άπαληα, 
Δηαηξεία Διιεληθώλ Δθδόζεωλ, 

Αζήλα, ρ.ρ-, ηνκ. Β΄,  
ζ. 448-449, 460-462 
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Λεμηιόγην ζρεηηθό κε ηα ζέκαηα γηα 
ζπδήηεζε θαη έθθξαζε/έθζεζε  
πνπ αθνινπζνύλ 
 
► 1)  Να ζπγθεληξώζεηε νλνκα- 
ηηθά ζύλνια πνπ αλαθέξνληαη ζε 
έλαλ άλζξσπν κεγάιεο ειηθίαο, 
όπσο π.ρ. πξεζβύηεο, ζαιεξόο 
γέξνο. Πνηα από απηά είλαη 
θνξηηζκέλα κε ζεηηθό ή αξλεηηθό 
ζρόιην; 
 2)  ρεκάηηζε θξάζεηο κε ηηο 
παξαθάησ ιέμεηο πνπ ραξαθηεξί- 

δνπλ έλαλ πγηή γέξνληα: ζαιεξόο, 

αθκαίνο, επζηαιήο, ιεβεληόγεξνο, 
θαινζηεθνύκελνο. 
 3)  Με πνηα ξήκαηα ή ξεκαηηθέο 
εθθξάζεηο έλαο γέξνληαο ζα 
αλαθεξόηαλ ζηελ ειηθία ηνπ; π.ρ. 

γέξαζα, κε πήξαλ ηα ρξόληα. 
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 4)  Είλαη λένο/α: Με πνηα 
ζπλώλπκα νπζηαζηηθά ή εθθξάζεηο 
κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ε 
πξόηαζε; 
► 5)  Πξνζέμηε ηνλ παξαθάησ 
πίλαθα θαη ζπλδπάζηε ηα ξήκαηα κε 
ηα θαηάιιεια νλνκαηηθά ζύλνια 
(ππνθείκελα) θαη κε ηα θαηάιιεια 
πξνζεηηθά ζύλνια, γηα λα  
ζρεκαηίζεηε θξάζεηο. 
 

74 / 251 



 

Ρήκαηα Ολνκαηηθά 
ζύλνια 

Πξνζεηηθά 
ζύλνια 

 

πξόθεηηαη 
ελδέρεηαη 
πξνβιέπεηαη 
επίθεηηαη 
πξνκελύεηαη 
πιεζηάδεη/δπγώλεη 
ηνπ κέιιεηαη 
πξνεμνθιείηαη 
επηθξέκαηαη 
ήγγηθελ 
βξίζθεηαη 

 

αλαζρεκαηηζκόο 
ηεο θπβέξλεζεο 
λα ππνθέξεη ηα 
πάλδεηλα 
 

λα μεζπάζεη 
πόιεκνο 
ζύειια 
ε θαηαζηξνθή 
ε απνηπρία ηνπ 
 

ε ώξα 

 
 
 
ζην ρείινο ηεο 
θαηαζηξνθήο 
ζηα πξόζπξα  
ηεο δηάιπζεο 
ζηηο παξακνλέο 
ηνπ πνιέκνπ 
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 6) α) ρεκάηηζε νλνκαηηθά 
ζύλνια πξνζζέηνληαο ζηα νπζηα- 

ζηηθά κέιινλ θαη παξειζόλ ηα 
θαηάιιεια επίζεηα ή επηζεηηθέο 

κεηνρέο π.ρ. αβέβαην κέιινλ, 

δνμαζκέλν παξειζόλ. 
β) πγθέληξσζε ξήκαηα γηα λα 
ζρεκαηίζεηο ξεκαηηθά ζύλνια κε ηα 

νπζηαζηηθά κέιινλ θαη παξειζόλ 

σο αληηθείκελα π.ρ. νξακαηίδνκαη 

ην κέιινλ, αλαπνιώ ην παξειζόλ. 
ρεκάηηζε κε νξηζκέλα από απηά 
θξάζεηο. 
 
► 7)  Να αληηθαηαζηήζεηε ηηο πα- 
ξαθάησ ππνγξακκηζκέλεο θξάζεηο 
κε άιιεο ηζνδύλακεο: 
 

-   Γηα λα αλαζεσξήζνπκε ηελ 
ηζηνξία, πξέπεη λα πξνεγεζεί ε 

αλαζθόπεζε ηνπ παξειζόληνο. 

76 / 251-252 



 

-   Δίλαη πξνζεισκέλνο ζηε κειέηε 
ησλ ηζηνξηθώλ θεηκέλσλ ηνλ ειθύεη 

ε αλαδίθεζε ηεο ηζηνξίαο. 
 

-   Καηαλνώ ην ελδηαθέξνλ ζνπ λα 
εμηρληάζεηο ην κπζηήξην, αιιά ζα ζε 

ζπκβνύιεπα λα κελ αλαθηλείο 

ιεζκνλεκέλεο ππνζέζεηο. 
 

► 8)  Με επηξξήκαηα ή επηξξεκα- 
ηηθεο εθθξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην κέιινλ ζπκπιήξσξσζε ηε 

θξάζε: Θα ζπκβεί, π.ρ. Θα ζπκβεί 

ζύληνκα, ζα ζπκβεί ζην πξνζερέο 
κέιινλ. 
 

 
Θέκαηα γηα ζπδήηεζε ή  
έθθξαζε / έθζεζε 
 

Γεξαηεηά θαη λεόηεηα 
Χζεο - Σήκεξα - Αύξην 
Αθεγήζεηο γηα ην παξειζόλ θαη ην 
κέιινλ 
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1)  Πώο αληηκεησπίδεηε ηνπο 
ειηθησκέλνπο; Ννκίδεηε όηη 
κπνξείηε λα σθειεζείηε από ηελ 
επηθνηλσλία ζαο κ’ απηνύο; 
 
 2)  Πνηα εηθόλα ηεο δσήο θαη ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ησλ ειηθησκέλσλ 
πξνβάιινπλ ηα κέζα καδηθήο 
ελεκέξσζεο; Να αλαθέξεηε ζρεηηθά 
παξαδείγκαηα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 / 252 



 

3)  ε νξηζκέλεο θνηλσλίεο ηα ειηθη- 
σκέλα άηνκα θαηείραλ κηα εμέρνπζα 
ζέζε θαη απνιάκβαλαλ ηδηαίηεξεο 
ηηκέο, π.ρ. ε γεξνπζία ζηε πάξηε, 
νη δεκνγέξνληεο ησλ θνηλνηήησλ 
ζηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο θηι. 
Θπκεζείηε θαη ηηο παξνηκίεο «Αλ δελ 
έρεηο γέξν, δώζ’ θη αγόξαζε» θαη 
«Πάξε ηνπ γέξνληνο βνπιή, ηνπ 
παηδεκέλνπ γλώζε». Πνηα ζέζε 
θαηέρνπλ νη ειηθησκέλνη ζηελ 
θνηλσλία ζήκεξα; Αλ δέρεζηε όηη ε 
ζέζε ηνπο έρεη ππνβηβαζηεί, 
πξνζπαζήζηε λα δώζεηε κηα 
εμήγεζε ζην γεγνλόο απηό. 
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4)  ζα έπξεπε νη λένη λα ζέβνληαη 
ηνπο ειηθησκέλνπο κόλν θαη κόλν 
επεηδή είλαη κεγαιύηεξνη; Ση 
ζεκαίλεη «ζεβαζκόο» πξνο έλα 
ειηθησκέλν άηνκν; Γηαβάζηε 
ζρεηηθά θαη ην παξαθάησ θείκελν: 
 

... Ο ζεβαζκόο είλαη άγξαθνο 
λόκνο, κηα ηάμε αλαγθαία γηα ηελ 
ηζνξξνπία ηεο δσήο, εμαζθαιίδεη 
ηελ νκαιή δηαδνρή, νξγαλώλεη 
εζσηεξηθά ηνλ θαηλνύξην θη 
νξκεηηθό θνξέα ηεο. Γελ είλαη όκσο 
πξνλόκην, επηηαγή δίρσο αληίθξη- 
ζκα. Ζ ππεξνρή δελ κπνξεί λα 
ζηαζεί ζαλ θάηη δεδνκέλν. Πξέπεη 
λα έρεη ηα πεηζηήξηα ηεο πάληνηε 
έηνηκα, αθόκα θη αλ δελ ηεο ηα 
δεηήζεη πνηέ θαλέλαο. Γηαθνξεηηθά, 
γίλεηαη απζαηξεζία, πξόιεςε, 
ηακπνύ, σκό δίθαην ηνπ ζπκπησκα- 
ηηθά θαη πξόζθαηξα ηζρπξόηεξνπ. 
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Ήηαλ έλαο θαηξόο, πξαγκαηηθά, 
όπνπ ν ζεβαζκόο αμησλόηαλ κε ην 
έηζη ζέισ, από εθείλνλ πνπ ηύραηλε 
λα έρεη έλα ρξνληθό θαη κόλν 
πξνβάδηζκα. Ο θόζκνο γλώξηζε 
πξεζβύηεξνπο αλάμηνπο, πνπ 
απαηηνύζαλ ην ζεβαζκό κόλν θαη 
κόλν γηαηί έηζη ηνπο ζπλέθεξε θαη 
γηαηί είραλ ηελ εμνπζία λα ηνλ 
επηβάινπλ. Ο θαηξόο απηόο, αο ην 
πάξνπκε απόθαζε, έρεη πεξάζεη 
[...] 

... Μέζα ζηα κάηηα εκάο ησλ 
παιαηόηεξσλ, πνπ ρακειώλνληαλ 
κπξνζηά ζηνλ νπνηνλδήπνηε 
πξεζβύηεξν κε ζπζηνιή, έβιεπεο 
ηελ σξαία λεαληθή ζεκλόηεηα, αιιά 
έβιεπεο ζπρλά θαη ηε ζνιή ππνθξη- 
ζία, θαη ηε κσξία. Έβιεπεο ηελ 
παζεηηθή ζπκκόξθσζε κε κηα ζύκ- 
βαζε. Πνιιέο θνξέο ηε θνβηζκέλε 
ππνηαγή ζε κηαλ επηθξεκάκελε 
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θνβέξα. Γελ ζεβόκαζηαλ πάληα 
όινπο εθείλνπο πνπ ηνπο δείρλακε 
ζεβαζκό. Καη ζπρλά «ζεβόκαζηαλ» 
εθείλνπο πνπ ζα έπξεπε λ’ 
αγαπάκε, λα εθηηκνύκε ή θαη λα 
ζαπκάδνπκε, επεηδή καο έπεηζαλ, 
επεηδή δείρηεθαλ άμηνη ηεο αγάπεο 
καο ή ηνπ ζαπκαζκνύ καο. [...] 
 

Α. Τεξδάθε,  
Τα παηδηά κε ηα θιωλάξηα 

 
 5)  Γύν ειηθησκέλα άηνκα 
ζπδεηνύλ. Ο έλαο αθεγείηαη ζηνλ 
άιιν κηα ηζηνξία πνπ δείρλεη 
έιιεηςε ζεβαζκνύ πξνο ηνπο 
ειηθησκέλνπο. Τπνδπζείηε ηνπο 
ξόινπο. 
 

6)  Αξρίδεη θαλείο λα γεξλά, όηαλ 
νη άιινη ηνπ θέξνληαη ζαλ λα είλαη 
γέξνο. πδεηήζηε ηελ άπνςε απηή. 
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7)  «Ση ζα γίλεη κε ηνλ παππνύ θαη 
ηε γηαγηά;». 

 

Τπάξρεη πεξίπησζε: 
■   λα ζπγθαηνηθήζνπλ κε ηελ 

ππόινηπε νηθνγέλεηα 
■   λα δήζνπλ κόλνη ηνπο, ζε έλα 

δηθό ηνπο ζπίηη 
■   λα θαηαθύγνπλ ζε έλαλ νίθν 

επγεξίαο. 
Τπνζέζηε όηη ζπγθαιείηαη νηθνγελεη- 
αθό ζπκβνύιην ζην ζπίηη. Σα κέιε 
ηεο νηθνγέλεηαο (γνλείο, παηδηά, 
παππνύο/γηαγηά) ζπδεηνύλ ηηο 
παξαπάλσ δπλαηόηεηεο.  
Τπνδπζείηε ηνπο ξόινπο. 
Αθεγεζείηε ύζηεξα ηε ζπδήηεζε ζε 
έλα γξάκκα πνπ απεπζύλεηαη ζε 
θάπνην θίιν, είηε από ηελ 
πιεπξά/νπηηθή γσλία ελόο παηδηνύ 
είηε από ηελ πιεπξά/νπηηθή γσλία 
ηνπ παππνύ/ηεο γηαγηάο είηε από 
ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ ζαο. 
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 8)  Πξνζπαζήζηε λα δώζεηε ηελ 
«εηθόλα» ηνπ παππνύ ή ηεο γηαγηάο 
ζαο κέζα από ηελ αθήγεζε δύν 
ηξηώλ πεξηζηαηηθώλ ηεο δσήο ηνπο. 
 
 9)  ε κηα ζπλέληεπμε πνπ ζα 
πάξεηε από ηε γηαγηά, ηνλ παππνύ 
ή θάπνην άιιν ειηθησκέλν άηνκν, 
δεηήζηε λα ζαο πεξηγξάςνπλ ηνλ 
ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηαζθέδαδαλ νη 
λένη ζηελ επνρή ηνπο, θαη ύζηεξα 
λα ζαο αθεγεζνύλ έλα ζπγθεθξηκέ- 
λν πεξηζηαηηθό (π.ρ. από κηα 
εθδξνκή, από ηνλ πξώην ηνπο 
ρνξό θηι.). Μαγλεηνθσλήζηε ηε 
ζπλέληεπμε ή θξαηήζηε ζεκεηώζεηο. 
-   Πεξηγξάςηε θη εζείο, γξαπηά, ηνλ 
ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηαζθεδάδνπλ 
νη λένη ζήκεξα θαη αθεγεζείηε έλα 
αληίζηνηρν πεξηζηαηηθό. 
-  Παξνπζηάζηε ην πιηθό πνπ 
ζπγθεληξώζαηε ζηελ ηάμε θαη 

84 / 254 



 

πξνζπαζήζηε λα θαηαιήμεηε ζε 
νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ 
ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηαζθέδαδαλ νη 
λένη άιινηε θαη ηώξα. 
-  Πνηεο αιιαγέο λνκίδεηε όηη ζα 
επέιζνπλ ζην κέιινλ ζρεηηθά κε 
ηνλ ηξόπν πνπ δηαζθεδάδνπλ νη 
λένη; 
 
 10)  Ο άλζξσπνο δύζθνια 
απνδέρεηαη ηα γεξαηεηά, γηαηί, 
όπσο ιέεη θαη ν Μίκλεξκνο, «ην 
γήξαο είλαη άραξν θαη άζρεκν, έλα 
βαξύ θνξηίν πνπ θάλεη ηνλ 
άλζξσπν αγλώξηζην θαη κηζεηό 
ζηνπο άιινπο». Ζ βαζηά επηζπκία 
ηνπ αλζξώπνπ λα παξακείλεη λένο 
θαίλεηαη από ην παξάδεηγκα ηνπ 
Φάνπζη πνπ πνπιάεη ηελ ςπρή ηνπ 
ζην Γηάβνιν, γηα λα θεξδίζεη ηε 
ληόηε («Φάνπζη» ηνπ Γθαίηε). 
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Ο άλζξσπνο αγσλίδεηαη κε ηε 
βνήζεηα ηεο επηζηήκεο γηα έλαλ 
θόζκν ρσξίο γεξαηεηά. κσο ηη 
είδνπο θόζκνο κπνξεί λα είλαη 
απηόο; Ο Άιληνπο Υάμιετ π.ρ. 
νξακαηίζηεθε έλαλ ηέηνην θόζκν 
θαη ηνλ παξνπζίαζε ζην βηβιίν ηνπ 
«Θαπκαζηόο Καηλνύξηνο Κόζκνο». 
Πξόθεηηαη γηα έλαλ θόζκν κεραλν- 
πνηεκέλν, όπνπ νη άλζξσπνη 
λίθεζαλ ηα γεξαηεηά, αιιά έραζαλ 
ην ζπλαίζζεκα. Γνθηκάζηε λα 
γξάςεηε θη εζείο κηα αθήγεζε γηα 
έλαλ θόζκν ρσξίο γεξαηεηά. 
 
11)  Ωζηόζν ππάξρνπλ ειηθησκέλνη 
πνπ δηαηεξνύλ ηε δσηηθόηεηα θαη ηε 
«λεαληθόηεηά» ηνπο. Θπκεζείηε π.ρ. 
ηε Μηο Μαξπι (ηεο Α. Κξίζηη), ηε 
Λσμάληξα (ηεο Μ. Ηνξδαλίδνπ), ην 
Ενξκπά (ηνπ Ν. Καδαληδάθε), 

86 / 254 



[[[[ 

ηελ ίδηα ηε Μ. Ηνξδαλίδνπ, ηελ Δ. 
Αιεμίνπ, ηνλ Πηθάζν, ηνλ Σζάξιη 
Σζάπιηλ θηι. Πνηεο αληηζηάζεηο 
κπνξνύλ λα πξνβάινπλ νη ίδηνη νη 
ειηθησκέλνη απέλαληη ζηα γεξαηεηά, 
θαη κε πνηνπο ηξόπνπο κπνξεί λα 
ηνπο βνεζήζεη ε νηθνγέλεηα θαη ν 
θνηλσληθόο πεξίγπξνο; Ση κέηξα 
κπνξεί λα πάξεη ε πνιηηεία, γηα λα 
έρνπλ νη ειηθησκέλνη κηα δσή 
«γεκάηε» θαη ελδηαθέξνπζα; 
 
 12)  «Αλ ε αθήγεζε είλαη έλαο 
ηξόπνο γηα λα δσληαλέςεη ην 
ρακέλν γηα πάληα παξειζόλ, ηόηε νη 
ηζηνξίεο ηνπ παππνύ θαη ηεο 
γηαγηάο δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά 
κηα αληίζηαζε ζην πέξαζκα ηνπ 
ρξόλνπ». πδεηήζηε ηελ άπνςε 
απηή. 
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 13)  ήκεξα έρεη επηθξαηήζεη ε 
κνξθή ηεο ππξεληθήο (ζπδπγηθήο ή 
κηθξήο) νηθνγέλεηαο, ε νπνία 
απνηειείηαη από ηνπο γνλείο θαη 
όζα παηδηά είλαη αθόκε αλήιηθα ή 
θαη αλύπαληξα θαη δνπλ καδί κε 
ηνπο γνλείο. Άιινηε ε πην 
ζπλεζηζκέλε κνξθή νηθνγέλεηαο 
ήηαλ ε παηξηαξρηθή· απηή 
απνηεινύληαλ από έλα πιαηύηεξν 
θύθιν πξνζώπσλ ή ζπδπγηθώλ 
νηθνγελεηώλ πνπ θαηάγνληαλ από 
έλα θνηλό γελάξρε θαη δνύζαλ καδί. 
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Απεπζπλζείηε ζηνπο γνλείο ζαο θαη 
ζε πξόζσπα ηεο ηξίηεο ειηθίαο 
πνπ αλήθνπλ ζην νηθνγελεηαθό ή 
θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ θαη ξσηήζηε 
ηνπο: Πνηα κνξθή είρε ε δηθή ηνπο 
νηθνγέλεηα; Πνηνη ζπκβίσλαλ ζην 
ίδην ζπίηη; Ήηαλ επραξηζηεκέλνη 
από ηε ζπκβίσζε; ηεο νηθνγέλεηαο 
θαη Πνηνο ζεσξνύληαλ αξρεγόο 
πνηνο ήηαλ ν ξόινο πνπ έπαηδαλ ηα 
άιια κέιε ηεο; πγθεληξώζηε, αλ 
κπνξείηε, ραξαθηεξηζηηθέο 
θσηνγξαθίεο πνπ λα δείρλνπλ ηε 
ζύλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο ζε θάζε 
πεξίπησζε. 
 Πνηνη ιόγνη ζπλεηέιεζαλ, ώζηε 
λα αιιάμεη ε ζύλζεζε ηεο 
νηθνγέλεηαο; 
 Πώο θαληάδεζηε ηελ νηθνγέλεηα 
ζην κέιινλ; 
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14)  Πώο εύρεζηε λα είλαη ν θόζκνο 
ηνπ κέιινληνο; Τπνζέζηε όηη δείηε 
ζε έλαλ ηέηνην θόζκν θαη πεξηγξά- 
θεηε ηα γεγνλόηα κηαο εκέξαο ζην 
εκεξνιόγην ζαο. 
 

 15)  Ο ξγνπει ζην βηβιίν ηνπ 
«1984» νξακαηίζηεθε έλαλ θόζκν 
εθηαιηηθό θάησ από ηελ θπξηαξρία 
ελόο νινθιεξσηηθνύ θαζεζηώηνο. 
Γηαβάζηε ηα παξαθάησ απνζπά- 
ζκαηα: 
 

... Δίηε ζπλέρηδε είηε ζηακαηνύζε 
λα γξάθεη ην εκεξνιόγην δελ είρε 
ζεκαζία. Ζ Αζηπλνκία θέςεο ζα 
ηνλ έπηαλε έηζη θη αιιηώο. Δίρε 
δηαπξάμεη - ζα ην είρε δηαπξάμεη 
αθόκα θη αλ δελ είρε πηάζεη ηελ 
πέλα ζηα ρέξηα ηνπ - ην βαζηθό 
έγθιεκα πνπ πεξηείρε όια η’ άιια 
κέζα ηνπ. Έγθιεκα ηεο θέςεο  
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ην έιεγαλ. Σν Έγθιεκα ηεο θέςεο 
δελ ήηαλ θάηη πνπ κπνξνύζε λα 
θξύςεη θαλείο γηα πάληα. Μπνξνύ-
ζεο λα μεγειάζεηο κε επηηπρία γηα 
ιίγν αθόκα θαη γηα ρξόληα, αιιά 
αξγά ή γξήγνξα, ζα ζ’ έπηαλαλ [...] 
Σν ηη ζπλέβαηλε ζηνλ αόξαην 
ιαβύξηλζν όπνπ νδεγνύζαλ νη 
αεξνζσιήλεο, δελ ην ήμεξε κε 
ιεπηνκέξεηεο, αιιά ην ήμεξε ζε 
γεληθέο γξακκέο. Μόιηο καδεύνληαλ 
θαη γίλνληαλ ε αληηπαξαβνιή όισλ 
ησλ δηνξζώζεσλ πνπ ήηαλ απαξαί- 
ηεηεο γηα θάζε αξηζκό ηεύρνπο ησλ 
Σάηκο, απηή ε έθδνζε μαλαηππσλό- 
ηαλ, ε αξρηθή θαηαζηξεθόηαλ θαη 
ζηε ζέζε ηεο ηνπνζεηνύζαλ ζηα 
αξρεία ηε δηνξζσκέλε. Απηή ε 
δηαδηθαζία ησλ ζπλερώλ 
δηνξζώζεσλ δελ αθνξνύζε κόλν 
ηηο εθεκεξίδεο αιιά θαη ηα βηβιία,  
ηα πεξηνδηθά, ηα θπιιάδηα, ηηο 
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αθίζεο, ηα έληππα, ηηο ηαηλίεο, ηηο 
ερεηηθέο εγγξαθέο, ηα θηλνύκελα 
ζρέδηα, ηηο θσηνγξαθίεο. Αθνξνύ- 
ζε θάζε είδνο ινγνηερλίαο ή 
εγγξάθνπ πνπ ζα κπνξνύζε λα έρεη 
πνιηηηθή ή ηδενινγηθή ζεκαζία. 
Μέξα κε ηε κέξα θαη ζρεδόλ από 
ιεπηό ζε ιεπηό ην παξειζόλ 
γηλόηαλ παξόλ. Έηζη θάζε 
πξνθεηεία ηνπ Κόκκαηνο 
κπνξνύζε λα παξνπζηαζηεί ζσζηή 
κε ρεηξνπηαζηέο απνδείμεηο. Γελ 
επηηξεπόηαλ λα θαηαρσξεζεί θακηά 
πιεξνθνξία, ή γλώκε πνπ εξρόηαλ 
ζε αληίζεζε κε ηηο αλάγθεο ηεο 
ζηηγκήο. ιε ε ηζηνξία ήηαλ από 
δεύηεξν ρέξη, ζβεζκέλε θαη 
μαλαγξακκέλε ηόζεο θνξέο, όζεο 
θξηλόηαλ απαξαίηεην. Από ηε 
ζηηγκή πνπ γηλόηαλ ε αιιαγή, ζε 
θακία πεξίπησζε δελ κπνξνύζεο  
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λ’ απνδείμεηο όηη έγηλε νπνηαδήπνηε 
παξαπνίεζε. [...] 

-«Ήδε ηώξα θαηαζηξέθνπκε ηηο 
ζπλήζεηεο ηεο ζθέςεο πνπ έρνπλ 
επηδήζεη από ηελ πξν-Δπαλαζηαηη- 
θή επνρή. πάζακε ηα δεζκά πνπ 
έλσλαλ ηνπο γνλείο κε ηα παηδηά, 
ηνπο άλδξεο κε ηνπο άλδξεο θαη ηνλ 
άλδξα κε ηε γπλαίθα. Καλέλαο δελ 
ηνικά πηα λα εκπηζηεπηεί ηε γπλαί- 
θα ηνπ, ην παηδί ηνπ ή ην θίιν ηνπ. 
[...] Σα παηδηά ζα ηα παίξλνπλε απ’ 
ηε κεηέξα ηνπο κόιηο γελληώληαη, 
όπσο παίξλεη θαλείο ηα απγά από 
ηελ θόηα [...] Οη λεπξνιόγνη εξγάδν-
ληαη πάλσ ζ’ απηό ηώξα. Γελ ζα 
ππάξρεη πίζηε παξά κόλν γηα ην 
Κόκκα, δε ζα ππάξρεη αγάπε παξά 
κόλν γηα ηνλ Μεγάιν Αδεξθό. Γε ζα 
ππάξρεη γέιην, παξά κόλν ην γέιην 
ηνπ ζξηάκβνπ γηα θάπνην ληθεκέλν 
ερζξό.  
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Γε ζα ππάξρεη ηέρλε, ινγνηερλία, 
επηζηήκε. ηαλ ζα είκαζηε παλην- 
δύλακνη, δε ζα ηελ έρνπκε πηα 
αλάγθε ηελ επηζηήκε. [...] Γε ζα 
ππάξρεη πηα ε πεξηέξγεηα νύηε ε 
ραξά ηεο δσήο. Γε ζα ππάξρεη 
άκηιια. Πάληα όκσο -απηό κελ ην 
μερλάο Οπίλζηνλ - πάληα ζα 
ππάξρεη ε κέζε ηεο δύλακεο, πνπ 
νινέλα ζα κεγαιώλεη δηαξθώο θαη 
νινέλα ζα νμύλεηαη πεξηζζόηεξν. 
Πάληα, ζε θάζε ζηηγκή, ζα ππάξρεη 
ε αγαιιίαζε ηεο λίθεο, ε ζπγθίλεζε 
λα πνδνπαηάο έλαλ αλήκπνξν 
ερζξό. Αλ ζέιεηο κηαλ εηθόλα ηνπ 
κέιινληνο, θαληάζνπ κηα κπόηα λα 
παηάεη ην πξόζσπν ελόο 
αλζξώπνπ - γηα πάληα.... 
 

Τδνξηδ Όξγνπει, 1984,  
εθδ. Θάθηνο, κεη. Λ. Κπάξηε,  

Αζήλα 1978, ζ. 26, 47, 264 
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- Τπνζέζηε όηη είζηε έλαο λένο πνπ 
δεη ζηνλ εθηαιηηθό απηόλ θόζκν θαη 
αθεγεζείηε ζην εκεξνιόγην ζαο ην 
ρξνληθό κηαο εκέξαο. 
-  Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα ηα 
ιεγόκελα «reality shows» (π.ρ. Big 
brother, Φάξκα, Fame story θ.ά);. 
 
16)  Γηαβάζηε ηα παξαθάησ 
απνζπάζκαηα θαη ζπδεηήζηε ηε 
ζρέζε ησλ κπζηζηνξεκάησλ επη-
ζηεκνληθήο θαληαζίαο: 
. κε ηελ επηζηήκε  
. κε ηε ινγνηερλία 
ζνη δηαβάδεηε αθεγήζεηο επηζηε- 
κνληθήο θαληαζίαο πξνζπαζήζηε 
λα πεξηγξάςεηε:  
α) ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
παξνπζηάδνπλ ηα κπζηζηνξήκαηα 
απηά, θαη  
β) ηα θέξδε πνπ απνθνκίδεηε από 
ηελ αλάγλσζε ηνπο. 
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... πσο θαη ε ίδηα ε επηζηήκε, ε 
ηέρλε επηζηεκνληθήο θαληαζίαο 
είλαη θαξπόο ηεο θαληαζίαο. Αλ 
ζήκεξα ε επηζηήκε κνηάδεη λα 
μεπεξλάεη ηηο πην απίζαλεο 
πξνβιέςεηο ηεο επηζηεκνληθήο 
θαληαζίαο, ηόζν ε κηα όζν θαη ε 
άιιε ζα εμαθνινπζήζνπλ λα 
εκπινπηίδνληαη θαη λα γνληκνπνηνύ- 
ληαη ακνηβαία. ην ζεκεξηλό θόζκν, 
ε παξνπζία ηεο επηζηήκεο είλαη 
αηζζεηή ζε θάζε πιεπξά ηεο 
θαζεκεξηλήο δσήο, ζηελ ηέρλε, ηελ 
εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθή 
νξγάλσζε. Σν κεγάιν επίηεπγκα 
ηεο ινγνηερλίαο επηζηεκνληθήο 
θαληαζίαο είλαη όηη καο πξνεηνίκα- 
ζε λα δερηνύκε απηή ηελ ηζρπξή 
λέα επηξξνή, καο πξνεηδνπνίεζε 
γηα ηνπο ελδερόκελνπο θηλδύλνπο 
θαη καο εμέζεζε ηηο ηεξάζηηεο 
δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη. 
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Κπξίσο όκσο θαηάζηξεςε ην 
θάληαζκα ηεο επηζηήκεο σο 
αλεμέιεγθηνπ Φξαγθεζηάηλ 
ππελζπκίδνληάο καο όηη όιν ην 
νηθνδόκεκα ηεο επηζηήκεο 
ζηεξίδεηαη ζηελ απεξηόξηζηε 
δύλακε ηεο αλζξώπηλεο 
θαληαζίαο... 

 

Courrier, Ηαλνπάξηνο 1985 
 

... Ζ ινγνηερλία επηζηεκνληθήο 
θαληαζίαο έρεη ηνπο δηθνύο ηεο 
θαλόλεο. Καζώο αζρνιείηαη κε ηα 
λέα ζύλνξα ηεο επηζηήκεο, απεηθν- 
λίδεη ηα ηειεπηαία επηζηεκνληθά 
επηηεύγκαηα θαη κεξηθέο θνξέο 
πξνζθέξεη θαη ηδέεο πνπ ε 
επηζηήκε κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί, 
γηαηί ν ξόινο ηεο ινγνηερλίαο 
επηζηεκνληθήο θαληαζίαο δελ είλαη 
κόλν λα ςπραγσγεί, αιιά θαη λα 
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πξναλαγγέιιεη ην κέιινλ, λα 
καληεύεη λέα επηζηεκνληθά θαη 
ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα, λα ηα 
πξνβιέπεη θαη λα ηα πξνβάιεη... 
 

Α. Θαδάληζεθ,  
Γε λνείηαη επηζηήκε ρωξίο θαληαζία,  

Courrier, Ηαλνπάξηνο 1985 
 

 
...Σν παξάδνμν είλαη όηη, ύζηεξα 

από 60 ρξόληα δσήο, ε επηζηεκν- 
ληθή θαληαζία εμαθνινπζεί λα δεη 
θαη λα δξα κέζα ζ’ έλα θιεηζηό 
θύθισκα. Θα κπνξνύζε, άξαγε, 
θάπνην κπζηζηόξεκα επηζηεκνληθήο 
θαληαζίαο λα θεξδίζεη έλα από ηα 
κεγάια ινγνηερληθά βξαβεία, έζησ 
θη αλ είλαη πξαγκαηηθό αξηζηνύξγε- 
κα; Μάιινλ δύζθνιν. Δθείλνη πνπ 
πηζηεύνπλ ζηε Λνγνηερλία (κε «Λ» 
θεθαιαίν) δε ζα δέρνληαλ πνηέ λ’ 
αγθαιηάζνπλ απηό ην «ινγνηερληθό 
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ππνπξντόλ», όπσο ην απνθαινύλ. 
Από ηελ άιιε, νη ζπγγξαθείο θαη νη 
αλαγλώζηεο ησλ έξγσλ επηζηεκν- 
ληθήο θαληαζίαο, ακπλόκελνη 
ελαληίνλ ησλ ππεξαζπηζηώλ ηεο 
θιαζηθήο ινγνηερλίαο, έρνπλ 
πεξηραξαθσζεί ζ’ έλαλ εληειώο 
δηθό ηνπο ρώξν, ζ’ έλα είδνο 
κνηξνιαηξηθνύ γθέην. Ίζσο θάπνηε 
ε ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο 
δηθαηώζεη απηό ην παξεμεγεκέλν 
είδνο θαη ηνπ αλαγλσξίζεη ηηο 
πξαγκαηηθέο ηνπ αμίεο: πνιηηηθέο 
θαη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο, όλεηξα 
γηα θάπνηνλ θόζκν ηνπ κέιινληνο 
θαη, πάλσ απ’ όια, ηελ εθζηαηηθή 
ηνπνζέηεζε απέλαληη ζηελ 
αλζξώπηλε θαληαζία... 
 

από ηηο εθεκεξίδεο 
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Σρέδηα από ρεηξόγξαθα  
ηνπ Leonardo da Vinci (1452-1519). 

Ηπηάκελε κεραλή. 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΦΖΓΖΖ 
 
α) Γηάθξηζε ηεο πεξηγξαθήο από 
ηελ αθήγεζε 
 
 Δίδακε όηη ε πεξηγξαθή 
απεηθνλίδεη κε ην ιόγν ηα βαζηθά 
γλσξίζκαηα ελόο αληηθεηκέλνπ.  
Σν αληηθείκελν απηό παξνπζηάδεηαη 
ζηαηηθά κέζα ζην ρώξν, ελώ ν 
ρξόλνο θαίλεηαη λα έρεη «παγώζεη».  
Απηό ζπκβαίλεη αθόκε θαη ζηελ 
πεξίπησζε ελόο θηλνύκελνπ 
αληηθεηκέλνπ, νπόηε ε πεξηγξαθή 
απεηθνλίδεη ην αληηθείκελν πνπ 
θηλείηαη θαη όρη ηελ ελέξγεηα ηεο 
θίλεζεο κε ηα αίηηα θαη ηηο 
ζπλέπεηέο ηεο. Αληίζεηα ζηελ 
αθήγεζε έλα πξόζσπν / πξάγκα / 
νκάδα / ζεζκόο / ηδέα 
παξνπζηάδεηαη δπλακηθά, θαζώο 
ελεξγεί, θηλείηαη ή κεηαβάιιεηαη  
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κέζα ζην ρξόλν. Δπνκέλσο ε 
αθήγεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ εμέιημε 
ησλ γεγνλόησλ θαη αλαθέξεηαη ζηηο 
αηηίεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 
πκπεξαζκαηηθά, κπνξνύκε λα 
πνύκε όηη ε πεξηγξαθή αλήθεη ζηα 
ζηαηηθά ζηνηρεία ελόο θεηκέλνπ, ελώ 
ε αθήγεζε ζηα δπλακηθά, αθνύ ε 
πξώηε καο δίλεη πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ην «είλαη» θαη ε δεύηεξε 
κε ην «γίγλεζζαη» ησλ πξαγκάησλ. 
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► Πξνζπαζήζηε λα δηαθξίλεηε ηα 
πεξηγξαθηθά κέξε (πεξηγξαθή ηνπ 
αληηθεηκέλνπ πνπ θηλείηαη) από ηα 
αθεγεκαηηθά (απνηειέζκαηα ηεο 
θίλεζεο) ζην παξαθάησ απόζπα- 
ζκα. Παξαηεξήζηε αθόκε πνηνο 
ρξόλνο ηνπ ξήκαηνο ρξεζηκνπνηεί- 
ηαη ζηα πεξηγξαθηθά κέξε θαη πνηνο 
ζηα αθεγεκαηηθά θαη επηρεηξήζηε 
λα δώζεηε κηα εμήγεζε γηα ηε 
ρξήζε ησλ ρξόλσλ  

(βι. θαη ΝΔ.. ζ. 70-72). 
 

... Υίκεμε κέζα ζηελ θνηιάδα, 
αζπγθξάηεην ηέξαο, νξγηζκέλν από 
ηε θνβεξή δύλακε πνπ βόγθαγε 
θιεηζκέλε ζηα αηζαιέληα ζπιάρλα 
ηνπ θαη ηό ’θαλε λα ηξέκεη ζύγθνξ- 
κν. Πηιαινύζε αγθνκαρώληαο 
πάλσ ζην ζηδεξέλην ηνπ δξόκν, θαη 
κε ηα θπξηά κάηηα ηνπ θνίηαδε κε 
ιύζζα, όιν κπξνζηά ηνπ.  
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Ήηαλ έλαο δξάθνληαο πνπ έθηπλε 
βξαζηό ζάιην. Βξνπρηόηαλε θη 
έηξερε, μεθπζνύζε ζπίζεο θαη 
θόθθηλεο θιόγεο από ηα ξνπζνύληα, 
θαη ην ζώκα ηνπ ήηαλ καθξύ, ρσξη- 
ζκέλν ζε ρνληξνύο ζπόλδπινπο, 
ζαλ πειώξην πξνθαηαθιπζκηαίν 
έληνκν. 
Ζ θνηιάδα ζπληαξάρηεθε από ηνλ 
αρό θαη ηνλ αληίιαιν. Σν θεγγάξη 
βνύιηαμε κέζα ζηνπο θαπλνύο, ηα 
ρακνβνύληα ηξέκαλε θαη νη 
άξξσζηεο θπιισζηέο ησλ 
παξαηαγκέλσλ δέληξσλ ζάιεςαλ 
βίαηα ζην πέξαζκά ηνπ. Πήγαλ θη 
ήξζαλε κε ηε ιηθληζηηθή θίλεζε πνπ 
θάλνπλ ηα ελάιηα θπηά, όηαλ έλα 
ηέξαο ηνπ βπζνύ πεξάζεη ζύξξηδα, 
ζαξώλνληαο κε ηηο δπλαηέο 
θηεξνύγεο ην βαξύ λεξό... 
 

Σηξ. Κπξηβήιε, Τνπίν, Θ.Λ.Ι. 
 Β΄ Ιπθείνπ, ζ. 281-285 
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 Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ 
πεξηγξαθή θαη ηελ αθήγεζε δελ 
είλαη απόιπηε. Πνιιέο θνξέο ηα 
όξηα ζπγρένληαη· π.ρ. ζηελ 
πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο 
κεραλήο ή κηαο δηαδηθαζίαο 
 

 (βι. Πεξηγξαθή ζ. 150-154  
(ηόκνο γ΄).  

 
 
ηελ πεξίπησζε απηή κνινλόηη 
έρνπκε κηα ζεηξά από πξάμεηο /  
ελέξγεηεο, κπνξνύκε λα κηιήζνπκε 
γηα πεξηγξαθή θαη όρη γηα αθήγεζε, 
επεηδή νη ελέξγεηεο απηέο είλαη 
επαλαιακβαλόκελεο θαη επνκέλσο 
απνηεινύλ ζηαζεξά γλσξίζκαηα 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πεξηγξαθήο. 
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β) Ζ πεξηγξαθή κέζα ζηελ 
αθήγεζε 
 
 Ζ αθήγεζε θαη ε πεξηγξαθή 
ζπλδένληαη ζηελά. Μπνξνύλ λα 
ζπλππάξρνπλ ζην ίδην θείκελν ή 
αθόκα θαη ζηελ ίδηα πεξίνδν΄ 
π.ρ. «Υίκεμε κέζα ζηελ θνηιάδα» 
(αθήγεζε)/ «αζπγθξάηεην ηέξαο 
νξγηζκέλν από... ζύγθνξκν» 
(πεξηγξαθή). ηαλ ν ζπγγξαθέαο 
παξεκβάιιεη κηα πεξηγξαθή ζε έλα 
αθεγεκαηηθό θείκελν, επηδηώθεη 
νξηζκέλνπο από ηνπο παξαθάησ 
ζηόρνπο: 
■  Να ζθηαγξαθήζεη ηα πξόζσπα, 
λα ζηήζεη ην ζθεληθό ηεο δξάζεο 
θαη γεληθά λα θσηίζεη ηελ αθήγεζε 
κε δηάθνξεο άκεζεο ή έκκεζεο 
πιεξνθνξίεο. 
■  Να πεηύρεη ηε κεηάβαζε από ην 
έλα αθεγεκαηηθό κέξνο ζην άιιν. 
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■  Να πξνθαιέζεη αγσλία θαη 
αλακνλή (suspens) ζηνλ αλαγλώ- 
ζηε κε ηελ επηβξάδπλζε ηεο 
δξάζεο, αθνύ κε ηελ πεξηγξαθή 
θαίλεηαη όηη ζηακαηάεη ν 
αθεγεκαηηθόο ρξόλνο. 
■  Να πξνζθέξεη αηζζεηηθή 
απόιαπζε ζηνλ αλαγλώζηε. 
 

 Βαζηζκέλνη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 
αθεγεκαηηθό θείκελν  
(π.ρ. «Ζ νκνξθηά ηνπ θόζκνπ» ηνπ 
Κ. Πνιίηε, Κ.Ν.Λ. Β΄ Λπθείνπ, ζει. 
287-298, ηόκνο γ ), ειέγμηε αλ 
αιεζεύνπλ όζα επηζεκάλζεθαλ 
πξνεγνπκέλσο γηα ην ξόιν ηεο 
πεξηγξαθήο κέζα ζηελ αθήγεζε. 
 
 Υσξηζηείηε ζε νκάδεο 4 αηόκσλ. 
Σν θάζε κέινο ηεο νκάδαο πξέπεη 
λα πεξηγξάςεη:  
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■  έλα πξόζσπν 
■  έλα ρώξν 
■  έλα αληηθείκελν 
■  κία θαηάζηαζε. 
Απνθαζίζηε πνηνο ζα θάλεη πνηα 
από ηηο πεξηγξαθέο. Γηαβάζηε ηελ 
πεξηγξαθή ζαο, θαη κεηά θάληε ν 
θαζέλαο κηα αθήγεζε πνπ λα 
πεξηιακβάλεη θαη ηηο ηέζζεξηο 
πεξηγξαθέο. 
 
 Υσξηζηείηε ζε νκάδεο 6 αηόκσλ. 
Έρεηε ζηε δηάζεζε ζαο ηηο 
αθόινπζεο εξσηήζεηο, γηα λα θάλεηε 
κηα αθήγεζε: 
 

■  Πνηνο ήηαλ;  
■  Πνύ βξηζθόηαλ; 
■  Ση έθαλε;  
■ Ση είπε; 
■  Ση είπε ν θόζκνο; 
■  Ση έγηλε ζην ηέινο; 
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Ο πξώηνο ηεο νκάδαο απαληά ζηελ 
πξώηε εξώηεζε, ν δεύηεξνο ζηε 
δεύηεξε θ.ν.θ., ρσξίο όκσο λα μέξεη 
ν έλαο ηελ απάληεζε ηνπ άιινπ. 
Δλώζηε ηηο απαληήζεηο ζαο θαη 
θηηάμηε έλα αθήγεκα. Απηό πνπ ζα 
πξνθύςεη κπνξεί λα είλαη θσκηθό ή 
ηειείσο παξάινγν. 
 
 Αο μαλαζπκεζνύκε ηα παξακύζηα. 
Ο Ρώζνο εξεπλεηήο Πξνπ, αλαιύν- 
ληαο ην ξσζηθό παξακύζη, εληόπηζε 
νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο/πξάμεηο ησλ 
εξώσλ ηνπ παξακπζηνύ, πνπ 
επαλαιακβάλνληαη ζηαζεξά ζε 
πνιιά παξακύζηα. 
Μεξηθέο από απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο/ 
πξάμεηο είλαη νη εμήο: «απνκάθξπλ- 
ζε ηνπ ήξσα», «απαγόξεπζε ζε 
θάπνηνλ λα θάλεη θάηη», «παξάβαζε 
ηεο απαγόξεπζεο», «πξνδνζία», 
«παγίδα», «αλαρώξεζε ηνπ ήξσα», 
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«απνζηνιή», «ζπλάληεζε κε ην 
δσξεηή», «καγηθά δώξα», 
«εκθάληζε ηνπ αληαγσληζηή», 
«ππεξθπζηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ 
αληαγσληζηή», «αγώλαο», «λίθε», 
«επηζηξνθή ηνπ ήξσα», «άθημε ζην 
ζπίηη», «γάκνο». (Παξαηεξήζηε όηη 
παξόκνηα νξγάλσζε κπνξεί λα 
έρεη θαη κηα νπνηαδήπνηε θαληαζηη- 
θή αθήγεζε). 
 
Υσξηζηείηε ζε νκάδεο. Φηηάμηε κηα 
«ηξάπνπια» κε ηηο ιεηηνπξγίεο / 
πξάμεηο ηνπ Πξνπ. ε θάζε 
«ηξαπνπιόραξην» γξάςηε ην όλνκα 
κηαο «ιεηηνπξγίαο» θαη, αλ είλαη 
δπλαηό, δσγξαθίζηε θαη κηα ζρεηηθή 
γεινηνγξαθηθή εηθόλα. Σνπνζεηή-
ζηε ηα «ηξαπνπιόραξηα» ζηε ζεηξά 
κε ηελ νπνία αλαθέξνληαη πην 
πάλσ νη ιεηηνπξγίεο / πξάμεηο, θαη 
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πξνζπαζήζηε λα θάλεηε κηα 
αθήγεζε, αθνινπζώληαο απηή ηε 
ζεηξά ζηελ εμέιημε ησλ γεγνλόησλ. 
Σώξα, ηξαβήμηε ζηελ ηύρε 3-4 
«ηξαπνπιόραξηα» θαη θηηάμηε κηα 
άιιε ηζηνξία, κε βάζε ηα λέα 
δεδνκέλα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απνζηνιή 

άθημε 
ζην 
ζπίηη 

Αλαρώξεζε 
ηνπ ήξσα 

Μαγηθά 

δώξα Νίθε! Γάκνο 
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Λεμηιόγην ζρεηηθό κε ηα ζέκαηα γηα 
ζπδήηεζε θαη έθθξαζε/έθζεζε  
πνπ αθνινπζνύλ 
 

1.  α) μεθαξδίδνκαη ζηα γέιηα, 
κεηδηώ, γειώ: λα ηα θαηαηάμεηε από 
ηα αζζελέζηεξα ζηα ηζρπξόηεξα, 

 β) Να βξείηε ζπλώλπκα ηεο 
ξεκαηηθήο έθθξαζεο «μεθαξδίδνκαη 
ζηα γέιηα». 
 
2.  Να ζρεκαηίζεηε ζύλζεηα ξήκαηα 

κε β΄ ζπλζεηηθό ην ξ. γειώ. 
 

3.  Με ην νπζηαζηηθό γέιην θαη ηα 
θαηάιιεια επίζεηα ζρεκαηίζηε 
νλνκαηηθά ζύλνια θαη ρξεζηκνπνη- 
ήζηε θάπνην από απηά, γηα λα 
πεξηγξάςεηε κε ιίγεο θξάζεηο ην 
ραξαθηήξα ελόο αηόκνπ, π.ρ. Δίλαη 
έλαο άλζξσπνο αλνηρηόθαξδνο 
πνπ αγαπάεη ηε δσή θαη μέξεη λα ηε 
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ραίξεηαη. Κάζε θνξά πνπ καο 
έξρεηαη, ην ηξαληαρηό ηνπ γέιην 
γεκίδεη ην ζπίηη καο. 
 
4.  Να ζπγθεληξώζεηε ηα ζπλώλπκα 

ηνπ ξ. θνξνϊδεύω θαη λα ηα 
θαηαηάμεηε από ηα αζζελέζηεξα ζηα 
ηζρπξόηεξα, π.ρ. ζθώπησ, 
εκπαίδσ, κπθηεξίδσ. 
 
5.  Να ζρεκαηίζεηε θξάζεηο κε ηα 

ξήκαηα δηαθωκωδώ θαη παξωδώ ή 
κε ηα αληίζηνηρα νπζηαζηηθά 
(δηαθσκώδεζε, παξσδία), ώζηε λα 
δεισζεί κε ζαθήλεηα ε ζεκαζία 
ησλ ιέμεσλ απηώλ. 
 
6.  Να ζπκπιεξώζεηε ηε ζηήιε Β 
κε εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύ- 
ληαη ζε έλα θείκελν κε επίζεκν 
ύθνο. 
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Α Β 
α) ηνλ πήξαλ ζην κεδέ,   

– ςηιό 
β) ηνλ γηνπράηζαλ 
 
γ) έγηλε ξεδίιη, – ζέαηξν 

α) έγηλε ζηόρνο            
ζθσκκάησλ, 

β) 
 
γ) 
 

 
7. Πξνζπαζήζηε λα απνδώζεηε ην λόεκα ησλ 
παξαθάησ θξάζεσλ ρξεζηκνπνηώληαο άιιεο 
ηζνδύλακεο. 
 

■   Δίλαη κεγάινο ρσξαηαηδήο. 
■   Πξνθαιεί ηε ζπκεδία. 
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8.  Να βξείηε ηα νπζηαζηηθά κε ηα 
νπνία δειώλνπκε ηνλ αζηετζκό ζε 
βάξνο θάπνηνπ ζε επίζεκν θαη 
αλεπίζεκν ύθνο. 
 

9.  Με ην νπζηαζηηθό αζηείν θαη ηα 
θαηάιιεια επίζεηα ζρεκάηηζε 
νλνκαηηθά ζύλνια θαη ρξεζηκν- 
πνίεζέ ηα, γηα λα πεξηγξάςεηο/ 
ραξαθηεξίζεηο έλα άηνκν σο πξνο 
ηελ πνηόηεηα ησλ αζηετζκώλ ηνπ, 
π.ρ. Δίλαη άμεζηνο θαη αγξνίθνο.  
ε πξνζβάιιεη ζπλέρεηα κε ηε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ. Αθόκε θαη ηα 
αζηεία ηνπ είλαη ρνληξνθνκκέλα. 
 
10.    Να αληηζηνηρίζεηε ηηο δύν 
ζηήιεο ζηελ επόκελε ζειίδα. 
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Α. Β. 
 
 
δηαζπξκόο  
 

ινγνπαίγλην  
 

ραξηεληηζκόο  
 

δεθηηθόηεηα 
 

 
ζθώκκα 
 

θαγραζκόο 
 

εκπαηγκόο 
 

πηθξή εηξσλία 
 

επηδεηθηηθό, ζαξθαζηηθό γέιην 
 

δεκόζηνο εκπαηγκόο,δπζθήκηζε 
 

ραξηησκέλν πείξαγκα, αζηετζκόο 
επθπνιόγεκα 
 

απάηε, πεξηγέιαζκα, ριεύε 
 

δεθηηθό πείξαγκα, θνξντδία 
 

παηρλίδη κε ιέμεηο, πνπ ζηεξίδεηαη 
ζηελ πνιιαπιή ζεκαζία ηεο ίδηαο 
ιέμεο ή παρλίδη κε νκόερεο ιέμεηο 
πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεκαζία. 
θνηλώο θαιακπνύξη 

117 / 263 



 

11. επηξάπειε δηήγεζε, ζθωπηηθή 

δηάζεζε, θαθεληξερή ζρόιηα, 
δεθηηθόο ππαηληγκόο, ραηξέθαθν 
γέιην: Να εληάμεηε ηα νλνκαηηθά 
απηά ζύλνια ζην θαηάιιειν 
γισζζηθό πιαίζην.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΖΣΟ!!! Ο ΜΗΚΡΟ 
ΚΑΣΑΠΗΔ ΣΟ ΚΗΝΖΣΟ! 

ΜΗΛΑ ΠΗΟ ΓΤΝΑΣΑ! 

ΚΤΡ 
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ΥΗΛΗΑΡΗΚΟ ΔΗΝΑΗ. 
ΠΑΡΑΣΑ ΣΟ! ΘΑ Δ 
ΠΗΑΔΗ Ζ ΜΔΖ ΟΤ 

ΚΑΗ ΘΑ ΥΡΔΗΑΣΟΤΜΔ 
ΠΔΝΣΟΥΗΛΗΑΡΟ! 
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Με απόθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο 
ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνύ, ηνπ 
Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηππώλνληαη 
από ηνλ Οξγαληζκό Δθδόζεσο Γηδαθηη-
θώλ Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα 
Γεκόζηα ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα 
δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε, όηαλ θέξνπλ 
βηβιηόζεκν πξνο απόδεημε ηεο γλεζηόηε-
ηάο ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη 
πξνο πώιεζε θαη δε θέξεη βηβιηόζεκν, 
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο 
δηώθεηαη ζύκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νόκνπ 1129 ηεο 15/21 
Μαξηίνπ 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄). 
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