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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επφπηξηά κνπ, 

θπξία Βαθάιε Άλλα, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζή ηεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο αιιά θαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Δπραξηζηψ ζεξκά θαη ηα δχν άιια κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ηνλ 

θχξην Κσηφπνπιν Σξηαληάθπιιν θαη ηνλ θχξην Νηίλα Κσλζηαληίλν. Έλα κεγάιν επραξηζηψ 

ζηελ αδεξθή κνπ γηα ηε βνήζεηα θαη ηε ζπκπαξάζηαζή ηεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ θαη ζηνλ αδεξθφ κνπ γηα ηελ ελζάξξπλζή ηνπ. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ παξνχζα εξγαζία, πνπ εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ ΓΠΜ «Γεκηνπξγηθή Γξαθή ζηελ 

Δθπαίδεπζε», έρεη σο αληηθείκελφ ηεο ηελ αθεγεκαηηθή ηππνινγία ηνπ Gérard Genette θαη 

ηελ εθαξκνγή ηεο ζε δξαζηεξηφηεηεο ζε εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο γηα εθήβνπο θαη 

έθεβεο. Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φια ηα ζηνηρεία ηεο αθεγεκαηνινγηθήο ζεσξίαο 

ηνπ Genette, κε βάζε ηε κειέηε ηνπ «Discours du récit: essai de method» (1972). ηε 

ζπλέρεηα, δίλνληαη ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγηθή γξαθή, ηελ ηζηνξία ηεο, ηνπο ζηφρνπο ηεο, ηα 

νθέιε ηεο, ηε ζρέζε ηεο κε ηελ αθεγεκαηνινγία, θαζψο θαη γηα ηα εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σέινο, πξνηείλνληαη δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζε 

ζρέζε κε ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ηνπ Genette θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή 

θαη ηελ εζηίαζε, ηνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο θαη ηνλ ρξφλν ζηελ αθήγεζε, ζε ινγνηερληθά 

θείκελα, ζε ηξαγνχδηα, ζε δηαθεκίζεηο θαη ζε ηαηλίεο.  

Λέμεηο θιεηδηά: αθεγεκαηηθή ηππνινγία, Gérard Genette, δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο, εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο γηα εθήβνπο θαη έθεβεο 

 

ABSTRACT 

The present paper, written in the context of the Interdepartmental Postgraduate Programme 

"Creative Writing in Education", addresses the narrative typology of Gérard Genette and its 

application in activities within creative writing workshops for teenagers. Initially, all the 

elements of Genette's narrative theory are presented in detail, based on the study of "Discours 

du récit: essai de method" (1972). Then, information about creative writing is provided, its 

history, goals, benefits and relationship with the narratology, as well as the creative writing 

workshops and their implementation. Furthermore, information is given about the creative 

writing workshops and their operation. Finally, creative writing activities are suggested in 

relation to Genette's narrative techniques, and in particular in relation to the narrator and 

focus, narrative modes and the time in narration, in literary texts, songs, advertisements and 

films.  

Key words: narrative typology, Gérard Genette, creative writing activities, creative writing 

workshops for teenagers 

 



8 
 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ζ αθήγεζε, δειαδή ε πξνθνξηθή ή γξαπηή παξνπζίαζε ελφο γεγνλφηνο ή κηαο ζεηξάο 

γεγνλφησλ, απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ. Καζεκεξηλά 

αθεγνχκαζηε γεγνλφηα θαη παξαθνινπζνχκε ηηο αθεγήζεηο άιισλ. Ζ αθήγεζε φκσο 

απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν θαη ηεο ινγνηερλίαο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ε αθήγεζε θαη νη 

ηξφπνη δηακφξθσζεο κηαο δηήγεζεο έγηλαλ αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ εξεπλψλ. Μάιηζηα, 

απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε αθήγεζε απνηέιεζε μερσξηζηφ θιάδν ηεο ζεσξίαο ηεο 

ινγνηερλίαο, ηελ αθεγεκαηνινγία, θαη ε ζεσξία πνπ έρεη θαζηεξσζεί σο ε πην 

νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ηελ πξάμε ηεο αθήγεζεο είλαη ηνπ Γάιινπ ζεσξεηηθνχ Gérard 

Genette. Γηα απηφ απνθαζίζακε ζε απηήλ ηελ εξγαζία λα αζρνιεζνχκε κφλν κε ηελ 

αθεγεκαηνινγία ηνπ Gérard Genette, γηαηί ζε απηήλ ζηεξίδνληαη νη πεξηζζφηεξεο αλαιχζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αθήγεζε.  

 Πέξα φκσο απφ ηε ζεσξία, ζέιακε φια ηα ζηνηρεία ηεο αθήγεζεο λα εθαξκνζηνχλ 

θαη ζηελ πξάμε κε δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, γηαηί ε δεκηνπξγηθή γξαθή είλαη ην 

κνληέιν πνπ έξρεηαη λα αιιάμεη ηε κειέηε θαη ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο θαη φρη κφλν. 

Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή, δειαδή ην πξσηφηππν, ην αληηζπκβαηηθφ, ην εθθξαζηηθφ γξάςηκν κε 

ηε ρξήζε ηεο πνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο, είλαη ε γξαθή ηεο νπνίαο ε πξνζθνξά 

είλαη αλεθηίκεηε ζηνλ ρψξν ηεο θηινινγίαο, ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο ςπρνινγίαο.  Με απηήλ 

εληζρχεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε θαη νη άλζξσπνη πνπ γξάθνπλ νδεγνχληαη ζηελ 

απηνγλσζία.   

 Δπηιέμακε νη δξαζηεξηφηεηεο λα γίλνπλ ζηε ινγνηερλία, ζην ηξαγνχδη, ζηε δηαθήκηζε 

θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, γηα λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ε αθήγεζε απαληάηαη ζε φια ηα 

παξαπάλσ, φπσο επίζεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζε φια απηά.  

 

ε πνηνπο/πνηεο απεπζύλεηαη ε εξγαζία 

Ζ εξγαζία απεπζχλεηαη ζηνλ θαζέλα/ζηελ θαζεκία πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ζέκαηα αθήγεζεο 

θαη δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

ηόρνη ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

1. Να παξνπζηαζηεί θαη λα γίλεη θαηαλνεηή ε αθεγεκαηηθή ηππνινγία ηνπ Gérard Genette. 

2. Να παξνπζηαζηεί θαη λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζεσξία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο. 

3. Να παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ Δξγαζηεξίσλ Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο.  
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4. Να γίλεη αληηιεπηή ε ζπζρέηηζε ηεο αθεγεκαηηθήο ηππνινγίαο ηνπ Gérard Genette κε ηε 

δεκηνπξγηθή γξαθή. 

5. Να γίλεη εθαξκνγή ηεο αθεγεκαηνινγίαο ηνπ Gérard Genette θαη λα πξνηαζνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο.   

6. Να γίλεη αληηιεπηφ φηη ε αθήγεζε ππάξρεη, πέξα απφ ηε ινγνηερλία, θαη ζην ηξαγνχδη, 

ζηε δηαθήκηζε θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν.   

7. Να κειεηεζνχλ θαη λα γίλνπλ αληηθείκελν δεκηνπξγηθήο επεμεξγαζίαο δηαθνξεηηθά είδε 

ιφγνπ.  

8. Να γίλεη κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο, ηνπ ηξαγνπδηνχ, ησλ δηαθεκίζεσλ 

θαη ησλ ηαηληψλ.  

9. Να ζπγθξνηεζεί έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο, πνπ ζα κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ απφ ηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν.   

 

Η δνκή ηεο εξγαζίαο 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην αλαιχεηαη ε 

αθεγεκαηνινγία ηνπ Gérard Genette θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ φια ηα 

ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ηνπ. ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζεσξία ηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο κε αλάπηπμε ηεο ζεκαζία ηεο, ηεο ηζηνξίαο ηεο, ησλ αμφλσλ ηεο, ηεο δηδαζθαιίαο  

ηεο, ησλ ζηφρσλ ηεο, ησλ νθειψλ ηεο, ηεο ζπζρέηηζήο ηεο κε ηελ αθεγεκαηνινγία θαζψο θαη 

ε ιεηηνπξγία ησλ Δξγαζηεξίσλ Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο. ην ηξίην θεθάιαην πξνηείλνληαη 

δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο γηα εξγαζηήξηα εθήβσλ ζε ινγνηερληθά θείκελα, ζε 

ηξαγνχδηα, ζε δηαθεκίζεηο θαη ζε ηαηλίεο, ζε ζρέζε κε ηελ αθεγεκαηνινγία ηνπ Genette.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1:  Η ΑΦΗΓΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ GERARD GENETTE 

 

1.1 Ση είλαη ε αθήγεζε 

Ζ αθήγεζε είλαη ηφζν παιηά φζν θαη ε αλζξψπηλε ηζηνξία. ε φιεο ηηο θνηλσλίεο θαη φιεο νη 

ηάμεηο ησλ αλζξψπσλ είραλ ηε δηάζεζε λα δεκηνπξγνχλ ηζηνξίεο. Γειαδή, ε αθήγεζε είλαη 

γελεηηθφ αλζξψπηλν γλψξηζκα. Τπήξρε αθφκε θαη ζηνλ πξντζηνξηθφ άλζξσπν ε αλάγθε λα 

αθνχεη θαη λα ιέεη ηζηνξίεο θαη λα ηηο απνηππψλεη ζηηο πέηξεο. ηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ νη 

ηζηνξίεο πεξλνχζαλ κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν απφ γεληά ζε γεληά. Σα νκεξηθά έπε απνηεινχλ 

κεγάιεο αθεγήζεηο πνιεκηθψλ θαη κπζνινγηθψλ ηζηνξηψλ. Γεληθά, ε ινγνηερληθή παξαγσγή 

ηεο αξραηφηεηαο βαζίδεηαη ζε ηζηνξίεο απφ ηε κπζνινγία. ηα επφκελα ρξφληα εκθαλίδνληαη 

νη ηξνβαδνχξνη πνπ είραλ ηνλ ξφιν ηνπ αθεγεηή ζηηο απηνθξαηνξηθέο απιέο, ελψ ζηνλ 20
ν
 

αηψλα αθεγεηέο δηάβαδαλ ζε εξγάηεο θείκελα ηεο επηινγήο ηνπο (Ληνλαξάθεο, 2014: 24 -25). 

Οη αθεγήζεηο ησλ αλζξψπσλ αλαθέξνληαλ ζε φιεο ηεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο 

ηνπο,, ηηο ζπλήζεηεο, ηνπο ηξφπνπο δσήο, ηα θπζηθά θαηλφκελα, ηηο ηζηνξίεο ελφο ιανχ. Καη 

ζήκεξα ε αθήγεζε έρεη θαηαθιχζεη ηνλ θφζκν. Ηζηνξίεο ιέγνληαη παληνχ, ζηνλ πξαγκαηηθφ 

θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ θφζκν. Έηζη, ινηπφλ, αθήγεζε είλαη ε πξάμε επηθνηλσλίαο κε ηελ 

νπνία παξνπζηάδεηαη, πξνθνξηθά ή γξαπηά, κηα ζεηξά γεγνλφησλ, πξαγκαηηθψλ ή 

θαληαζηηθψλ. Δίλαη ε ηέρλε ηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο πνπ ζηνρεχεη λα παξνπζηάζεη ηα 

ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπλζέηνπλ κία ηζηνξία (Βαθάιε, 2020: 9) 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην ιεμηθφ ινγνηερληθψλ φξσλ ηνπ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟΤ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΚΓΟΔΧΝ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» (2013: 28 – 29) ε 

αθήγεζε νξίδεηαη σο εμήο: Λέγνληαο αθήγεζε ελλννχκε ηελ πξάμε επηθνηλσλίαο κε ηελ 

νπνία παξνπζηάδεηαη, πξνθνξηθά ή γξαπηά, έλαο γεγνλφο ή κηα ζεηξά γεγνλφησλ, είηε 

πξαγκαηηθψλ είηε κπζνπιαζηηθψλ. Οπφηε, ηελ αθήγεζε δελ ηε ζπλαληάκε κφλν ζηε 

ινγνηερλία, αιιά κπνξνχκε λα ηε βξνχκε θαη ζε άιιεο κνξθέο ηέρλεο, φπσο ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. ηε δηαδηθαζία απηή είλαη απαξαίηεηνη 

ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο: ν πνκπφο (ν αθεγεηήο), ν δέθηεο (ν απνδέθηεο ηεο αθήγεζεο) 

θαη ην κήλπκα (ην πεξηερφκελν).  

Ο Βremond ζε κία πξνζπάζεηά ηνπ λα νξίζεη ηελ αθήγεζε θαηαιήγεη ζην εμήο:    

     Κάζε αθήγεζε ζπλίζηαηαη ζε έλαλ ιφγν, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη κηα δηαδνρή γεγνλφησλ 

πνπ θεληξίδνπλ ην αλζξψπηλν ελδηαθέξνλ θαη δηαηεξνχλ ηελ ελφηεηα ηεο δξάζεο. πνπ 

δελ ππάξρεη δηαδνρή, δελ ππάξρεη αθήγεζε αιιά πεξηγξαθή, ζπκπέξαζκα, ιπξηθφο 

νίζηξνο θ.η.ι. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φπνπ δελ ππάξρεη ελφηεηα δξάζεο, πάιη δελ ππάξρεη 
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αθήγεζε αιιά απιφ ρξνλνιφγην, δηαηχπσζε κηαο δηαδνρήο αζχλδεησλ γεγνλφησλ. Σέινο, 

φπνπ δελ ππάξρεη αλζξψπηλν ελδηαθέξνλ δελ κπνξεί λα ππάξμεη αθήγεζε, δηφηη ηα 

γεγνλφηα απνθηνχλ ζεκαζία θαη νξγαλψλνληαη ζε κηα δνκεκέλε ρξνληθή ζεηξά κφλν ζε 

ζρέζε κε έλα αλζξψπηλν ζρέδην (Βremond, ζην Ζ ζεσξία ηεο αθήγεζεο 1991:125 - 157 ) 

Γηα ηελ αθήγεζε είλαη απαξαίηεηε κηα αξρή, κηα δνκή θαη έλα πεξηερφκελν πνπ 

δεκηνπξγεί κηα ζχγθξνπζε πνπ ζην ηέινο μεθαζαξίδεηαη. Δμηζηνξνχληαη γεγνλφηα πνπ 

κεηαβάιινπλ ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ. Σα γεγνλφηα νξγαλψλνληαη κε βάζε ηε 

ρξνληθή αιιεινπρία αιιά θαη κε βάζε πνηα είλαη αμηνκλεκφλεπηα λα αλαθεξζνχλ (Βαθάιε, 

2020: 9) 

Ζ αθήγεζε, ινηπφλ, είλαη ην είδνο ηνπ ιφγνπ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχκε ζε δηάθνξεο 

πεξηπηψζεηο θαη πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ. Με αθεγεκαηηθφ 

ιφγν νξγαλψλνληαη νη εμηζηνξήζεηο πξνζσπηθψλ γεγνλφησλ, νη επηζηνιέο, νη εηδήζεηο, ε 

ηζηνξία, ηα ινγνηερληθά θείκελα θαη πνιιά άιια (Φαξίλνπ – Μαιακαηάξε: 2001: 973). 

Γεληθά, ε δνκή, ε θχζε αιιά θαη ε ιεηηνπξγία ηεο αθήγεζεο είλαη ζηνηρεία πνπ απαζρνινχλ 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο επηζηεκφλσλ, φπσο γισζζνιφγνπο, αλζξσπνιφγνπο, ςπρνιφγνπο, 

αθεγεκαηνιφγνπο (Μαηζαγγνχξαο, 2001: 343).  

 

1.2 Η επηζηήκε ηεο αθεγεκαηνινγίαο 

Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπο 20
νπ

 αηψλα γίλνληαλ πξνζπάζεηεο λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα νξηζηεί ε 

έλλνηα ηεο αθήγεζεο. Γηαηππψλνληαλ εξσηήκαηα φπσο: «Ση είλαη αθήγεζε;» «Πψο γίλνληαη 

ηα γεγνλφηα ηεο αθήγεζεο;» «Πνηνο αθεγείηαη θαη πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ αθεγεηή κε ηνλ 

ζπγγξαθέα;» Πνηα είλαη ε νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία αθεγείηαη ν αθεγεηήο ηελ ηζηνξία;» 

«Με πνηνλ ηξφπν αθεγείηαη ν αθεγεηήο ηελ ηζηνξία ηνπ;» Απηά θαη πνιιά άιια εξσηήκαηα 

νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο αθεγεκαηνινγίαο (Υαλη, 2001: 164).  

 Οη πξψηνη πξνβιεκαηηζκνί γχξσ απφ ηε θχζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ 

δηαηππψζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα απφ ην θίλεκα ηνπ ξψζηθνπ θνξκαιηζκνχ. Ο 

θνξκαιηζκφο
1
, σο ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο

2
, δηακνξθψζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20

νπ
 αηψλα κε 

πξσηνπφξνπο ηνπο R. Jakobson, V. Shklovsky, Y. Tynianov θαη B. Eichenbaum. Αληηθείκελφ 

ηνπο ήηαλ ην ινγνηερληθφ θείκελν θαη ζηφρνο ηνπο λα αλαθαιχςνπλ ηα κπζηηθά ηεο 

ινγνηερληθφηεηάο ηνπ. Δίραλ, δειαδή, σο αληηθείκελν φρη ηε ινγνηερλία, αιιά ην ζχλνιν 

ησλ ηδηνηήησλ πνπ θάλνπλ έλα έξγν ινγνηερληθφ θαη ππνζηήξηδαλ φηη ε κειέηε ηεο 

ινγνηερληθφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηε κειέηε ηεο ηερληθήο θαη φρη απιψο ηεο κνξθήο 

                                                             
1 1914 - 1930 
2 Η μελζτθ τθσ φφςθσ τθσ λογοτεχνίασ και των μεκόδων ανάλυςθσ των λογοτεχνικών κειμζνων 
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(Καςσκέλνο, 2011: 11 θαη 19 - 28). Έηζη, ηα ζεκέιηα ηεο αθεγεκαηνινγίαο ηα έζεζαλ νη 

Ρψζνη θνξκαιηζηέο θαηά ηελ πεξίνδν 1915 – 1930 κε ηε ζεσξία ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ 

(κπζηζηνξήκαηνο – δηεγήκαηνο) πνπ δηαηχπσζαλ θαη έδσζαλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ «ηερληθή» 

έλαληη ηεο κνξθήο (V.Chlovvsky, B.Eichenbaum), θαζψο θαη κε ηε ζπληαγκαηηθή αλάιπζε 

(ηε κειέηε δειαδή ηεο δνκήο θαη ηεο ζρέζεο) ηνπ καγηθνχ παξακπζηνχ ( Vlad. Propp). 

(Σδνχκα, 1997: 35 - 38  ̇ Καςσκέλνο, 2014: 81 - 87). 

 Δπφκελν κεγάιν ζηαζκφ ζηελ αθεγεκαηνινγία απνηειεί ε ζπκβνιή ηνπ Lèvi – 

Strauss, πνπ πξνηείλεη ηελ παξαδεηγκαηηθή νξγάλσζε (κειέηε θαη ζχγθξηζε κε άιια 

παξφκνηα) ηνπ κχζνπ, έλαληη ηεο ζπληαγκαηηθήο αλάιπζεο ηνπ Propp. Έηζη, σο απηφλνκνο 

θιάδνο ηεο ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο, ε αθεγεκαηνινγία αλαπηχζζεηαη ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟50 κε ηηο ζεσξίεο ησλ Γάιισλ ζεκεηνιφγσλ θαη θπξίσο κε ηελ πξννπηηθή πνπ 

άλνημε ε δνκηθή γισζζνινγία κε ηνλ Ferdinard de Saussure (Σδνχκα, 1997: 35 - 38  ̇

Καςσκέλνο, 2014: 81 - 87). Γειαδή, ε αθεγεκαηνινγία, είλαη ε ινγνηερληθή ζεκεησηηθή 

πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ γαιιηθνχ δνκηζκνχ. Ο δνκηζκφο ή αιιηψο 

ζηξνπθηνπξαιηζκφο
3
 δηακνξθψζεθε απφ ηνλ Γάιιν εζλνιφγν C. Levi-Strauss σο κία 

γεληθφηεξε αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν. χκθσλα κε απηήλ ν θφζκνο είλαη νξγαλσκέλνο ζε 

ζπζηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε εζσηεξηθέο ζρέζεηο. Έηζη, βαζηθή έλλνηα ηνπ 

δνκηζκνχ είλαη ε δνκή, δειαδή έλα δίθηπν εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ πνπ ελψλεη έλα ζχλνιν 

ζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηφ θαη αιιεινεπεξεάδνληαη δεκηνπξγψληαο ην ζχλνιν. Ζ 

εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ δνκηζκνχ ζηε γισζζνινγία έδσζε ηε δπλαηφηεηα ηεο 

κειέηεο ηεο δνκήο ηεο πξφηαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ. Οη δνκηζηέο αλαδεηνχλ ηε 

ινγνηερληθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ ζηε γιψζζα θαη ζηηο δνκέο ηεο απφ ηηο νπνίεο πεγάδεη ην 

λφεκα (Σδνχκα, 1997: 28 -31).  

 Άιιε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο πνπ απνηέιεζε ηε βάζε ηεο αθεγεκαηνινγίαο είλαη 

Νέα Κξηηηθή
4
, πνπ αλαπηχρζεθε ζηηο ΖΠΑ ηα ίδηα ρξφληα κε ηνλ δνκηζκφ. Οη λενθξηηηθνί 

επηκέλνπλ ζε κία ελδειερή κειέηε ηνπ θεηκέλνπ, γηαηί ζεσξνχλ φηη νη ιέμεηο είλαη νη θφκβνη 

πνπ ζπγθξνηνχλ ην θείκελν. Αζρνιήζεθαλ κε δεηήκαηα φπσο ε νπηηθή γσλία, ε ζέζε ηνπ 

αθεγεηή, ν ηχπνο ηνπ εθθεξφκελνπ ιφγνπ θαη ηα εμέηαζαλ αλαιπηηθά (Σδνχκα, 1997:31 – 

34). 

Έηζη, κε βάζε ηνλ θνξκαιηζκφ, ηνλ δνκηζκφ αιιά θαη ηε Νέα Κξηηηθή, πνπ έδσζαλ 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ ηερληθή θαη ζηε δνκή θαη αζρνιήζεθαλ κε ελδειερή κειέηε ηνπ 

θεηκέλνπ νδεγεζήθακε ζηελ επηζηήκε ηεο αθεγεκαηνινγίαο, πνπ πξνζπαζεί λα δηαηππψζεη 

                                                             
3 1926 - 1948 
4 1930 - 1950 
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ηε ζεσξία ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ σο πξνο ηελ αθεγεκαηηθφηεηά ηνπο. Αληηθείκελφ ηεο 

είλαη ε αθήγεζε θαη ζθνπφο ηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηα αθεγεκαηηθά ζπζηαηηθά. Δζηηάδεη 

ζηελ θαηαλφεζε θαη απνθσδηθνπνίεζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλαξζξψλνληαη φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία θαη νη 

επηινγέο ζε έλα εληαίν ζχλνιν. χκθσλα κε ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο αθεγεκαηνινγίαο, ε 

κνξθή θαη ην πεξηερφκελν αιιειεπηδξνχλ ζε έλα θείκελν κε ηέηνηνλ ηξφπν πνπ ε αηζζεηηθή 

ηνπ αξηηφηεηα ζπλδέεηαη κε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ δηακνξθψλνπλ ηε δνκή ηνπ (Σδνχκα, 

1997: 35 – 38  ̇ Καςσκέλνο, 2014: 11 - 16) Με αθεηεξία ην ζεκαίλνλ, δειαδή ην θείκελν, 

αλαιχνληαη νη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαη ε ζρέζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ 

θεηκέλνπ, θαζψο θαη ηεο αθεγεκαηηθήο πξάμεο θαη ηνπ θεηκέλνπ θαη έηζη ε αθεγεκαηνινγία 

ρσξίδεηαη ζε δχν θιάδνπο (Σδνχκα, 1997: 35 – 38): 

1. Σελ αθεγεκαηνινγία, πνπ κειεηά ηνπο ιεθηηθνχο ηξφπνπο ηεο αθήγεζεο θαη έρεη σο 

ζηφρν ηε δεκηνπξγία κίαο γεληθήο έθζεζεο ησλ αθεγεκαηηθψλ ηξφπσλ θαη ησλ ηερληθψλ 

κέζσ ησλ νπνίσλ εθδειψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί ε αθεγεκαηηθή πξάμε. Δδψ θπξηαξρεί ε 

ζεσξία ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ ηνπ Gérard Genette. 

2. Σε ζεκεησηηθή πνπ κειεηά ηα αθεγεκαηηθά πεξηερφκελα (Σδνχκα, 1997: 35 – 38) 

 Βαζηθνί εθπξφζσπνη ηεο αθεγεκαηνινγίαο είλαη ν Ληζνπαλφο A.J.Greimas, ν 

Βνχιγαξνο Tzvetan Todorov θαη νη Γάιινη θξηηηθνί Gérard Genette, Claude Bremond θαη 

Roland Barthes (Eagleton, 1996: 161). 

 

1.3 Gérard Genette 

χκθσλα κε ηνλ Βαζίιε Καιακαξά  

     ν Gérard Genette εζεσξείην απφ ηνπο επηθαλέζηεξνπο θαη πην επηδξαζηηθνχο θξηηηθνχο 

ηεο ινγνηερλίαο ηεο ζχγρξνλεο Γαιιίαο, κέγαο βηξηνπφδνο ηεο αθεγεκαηνινγίαο ζηε 

ζεσξία θαη ζηελ πξάμε, ν νπνίνο ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ εμάπισζε ηνπ δνκηζκνχ.  

Γίδαμε ζην Παλεπηζηήκην ηεο νξβφλλεο (1963-1967) θαη ππήξμε δηεπζπληήο ζπνπδψλ 

ζηελ École des hautes études en sciences sociales σο ην 1994. Πνιινί ηνλ ζπγθξίλνπλ σο 

πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε ηνλ Ρνιάλ Μπαξη θαη ηνλ Κινλη Λεβί-

ηξνο (enetpress, 2018). 

Ο Γάιινο ζεσξεηηθφο Gérard Genette παξνπζηάδεη κία νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα 

ηελ πξάμε ηεο αθήγεζεο θαη ηνπο ηξφπνπο εθθνξάο ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ ζηε κειέηε ηνπ 

«Discours du récit: essai de method» (1972), πνπ θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ηφκνπ 

Figure Ⅲ. Αθνινπζνχλ θαη άιια έξγα ηνπ Genette φπνπ δηεπξχλεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ, 
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αιιά ε πξψηε ηνπ κειέηε απνηειεί κέρξη θαη ζήκεξα δηεζλψο ην θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο γηα 

ηε κειέηε ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ. Ο Genette ήηαλ απηφο πνπ πξνζπάζεζε λα νξίζεη 

παξαδνζηαθέο θαηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο κέρξη ηφηε δελ ππήξρε αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

(Καςσκέλνο, 2014: 135). Μέζα απφ ηε κειέηε ηεο αθήγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Marcel Proust A 

la recherché du temps perdu, δίλεη ηε ζεσξία ηεο αθεγεκαηνινγίαο κε ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα (Genette, 2017: 81). Αλαθέξεη κάιηζηα ην εμήο: «αλαδεηψληαο ην εηδηθφ, 

βξίζθσ ην θαζνιηθφ»  (Genette, 2017: 83) 

Ο Gérard Genette ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εξκελεχζεη θαη λα αλαιχζεη ηε ζεσξία θαη ηελ 

ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο, θαηέιεμε ζην φηη   

     ζηε ινγνηερλία ην ηζηνξηθφ – ηαπηνρξφλσο δειαδή δηαξθέο θαη κεηαβιεηφ – αληηθείκελν   

δελ είλαη ην έξγν: είλαη εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ππεξβαίλνπλ ηα έξγα θαη ζπλζέηνπλ ην 

ινγνηερληθφ παηρλίδη, θαη πνπ ζα ηα απνθαιέζνπκε ελ ηάρεη κνξθέο: γηα παξάδεηγκα νη 

ξεηνξηθνί θψδηθεο, νη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, νη πνηεηηθέο δνκέο, θ.η.ι (Genette, 2017: 

21)  

 

1.4. Αθήγεζε 

Ο Genette αλαθέξεη φηη ν φξνο «αθήγεζε» ρξεζηκνπνηείηαη αδηαθξίησο, ρσξίο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο πνπ έρεη. χκθσλα κε ηνλ ίδην, ν φξνο 

«αθήγεζε» έρεη ηηο εμήο ηξεηο ζεκαζίεο: 

 1) ην αθεγεκαηηθφ θείκελν, πνπ ν ίδηνο ην νλνκάδεη αθήβδια, δειαδή ν ιφγνο, πξνθνξηθφο 

ή γξαπηφο, κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα γεγνλφηα.  

2) ην αθεγεκαηηθφ πεξηερφκελν, πνπ ην νλνκάδεη ζζημνία, δειαδή ε ζεηξά ησλ γεγνλφησλ, 

πξαγκαηηθψλ ή πιαζηψλ, θαη νη ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε απηά.  

3) ε πξάμε ηνπ αθεγείζζαη, πνπ ηελ νλνκάδεη αθδβδιαηζηή πνάλδ, θαη απφ απηήλ εμαξηάηαη    

ν αθεγεκαηηθφο ιφγνο, θαζψο θαη ην αθεγεκαηηθφ πεξηερφκελν (Genette, 2017: 85 -92).   

Τπνζηεξίδεη κάιηζηα ην εμήο: «Γηα καο ινηπφλ, ε αλάιπζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ ζα 

είλαη νπζηαζηηθά ε κειέηε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ αθεγήκαηνο θαη ηζηνξίαο, κεηαμχ 

αθεγήκαηνο θαη αθεγεκαηηθήο πξάμεο θαη κεηαμχ ηζηνξίαο θαη αθεγεκαηηθήο πξάμεο». 

(Genette, 2017: 89).  

 

1.5 Φσλή 

Φςκή είλαη ν ηξφπνο ελέξγεηαο ηνπ ξήκαηνο ζε ζρέζε κε ην ππνθείκελφ ηνπ θαη, ιέγνληαο 

ππνθείκελν, δελ ελλνείηαη κφλν ην πξφζσπν πνπ ελεξγεί ή πθίζηαηαη ηελ ελέξγεηα αιιά θαη 
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ην πξφζσπν πνπ αλαθέξεη ηελ ελέξγεηα θαη φια ηα πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο αθήγεζεο. ηελ νπζία κειεηάηαη πνηνο κηιάεη, πνηνο αθεγείηαη (Genette, 

2017:  285 - 288). 

Ο ζπγγξαθέαο – δεκηνπξγφο έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ αλαγλψζηε κέζσ ηνπ 

δεκηνπξγήκαηφο ηνπ, ηνπ αθεγεηή. Ο αθεγεηήο είλαη έλα πιαζκαηηθφ πξφζσπν πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα γηα λα παξνπζηάζεη ηελ αθήγεζή ηνπ, δηακνξθψλεηαη κε 

βάζε ηηο αλάγθεο ηεο αθήγεζεο θαη δηαθέξεη απφ ηνλ ζπγγξαθέα (εθηφο απφ ηα 

απνκλεκνλεχκαηα, ην εκεξνιφγην θαη ηελ απηνβηνγξαθία) Ο ζπγγξαθέαο είλαη πξαγκαηηθφ 

πξφζσπν, ελψ ν αθεγεηήο είλαη θαληαζηηθφ, δεκηνχξγεκα ηνπ ζπγγξαθέα (Καςσκέλνο, 

2014: 136  ̇ Βεινπδήο, 1994: 134) Ζ παξνπζία ηνπ αθεγεηή ραξαθηεξίδεη ην ινγνηερληθφ 

αθεγεκαηηθφ θείκελν, γηαηί είλαη απηφο πνπ απνηειεί ηνλ ελδηάκεζν θξίθν αλάκεζα ζηνλ 

ζπγγξαθέα θαη ζηελ ηζηνξία (Lintvelt, 1991: 98 -105) 

 

1.5.1 Λεηηνπξγίεο ηνπ αθεγεηή 

Ο αθεγεηήο, εθηφο απφ ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο, κπνξεί λα επηηειέζεη θαη άιιεο 

ιεηηνπξγίεο. Έηζη, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ αθεγεηή είλαη νη εμήο:  

1. Αθδβδιαηζηή: ε κεηάδνζε ηεο ηζηνξίαο  ̇ιεηηνπξγία απφ ηελ νπνία θαλέλαο αθεγεηήο δελ 

κπνξεί λα απνκαθξπλζεί, αιιά κπνξεί λα ηελ πεξηνξίζεη.  

2. Ονβακςηζηή: ν αθεγεηήο ρξεζηκνπνηεί έλα είδνο κεηαγισζζηθνχ ή κεηααθεγεκαηηθνχ 

ηξφπνπ, γηα λα ζρνιηάζεη ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ ηνπ.  

3. Δπζημζκςκζαηή: εμαζθαιίδεηαη ε επηθνηλσλία, ε επαθή ηνπ αθεγεηή θαη ηνπ αλαγλψζηε 

θαη δίλεηαη βαξχηεηα ζηε ζρέζε απηή. Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θπξίσο ζην επηζηνιηθφ 

κπζηζηφξεκα, φπνπ ε παξνπζία ηνπ απφληα παξαιήπηε γίλεηαη ην θπξίαξρν ζηνηρείν ηνπ 

ιφγνπ.  

4. Μανηονζηή ή πζζημπμζδηζηή: αθνξά ηε ζρέζε ηνπ αθεγεηή κε ηελ ηζηνξία πνπ αθεγείηαη. 

Μπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή καξηπξίαο, φηαλ ν αθεγεηήο δειψλεη ηελ πεγή απφ φπνπ 

άληιεζε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ή ηνλ βαζκφ ηεο αθξίβεηάο ηνπ.  

5. Ηδεμθμβζηή: πεξηέρεη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, ζρνιηαζκνχο, εξκελείεο, θξίζεηο, πνπ κπνξεί 

λα έρνπλ δηδαθηηθή κνξθή θαη εθθξάδνπλ ηελ απζεληία ηνπ ζπγγξαθέα   

 Κακία απφ απηέο ηηο πέληε ιεηηνπξγίεο δελ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο ππφινηπεο, φπσο 

θαη θακία, εθηφο απφ ηελ πξψηε, δελ είλαη απαξαίηεηε, αιιά ηαπηφρξνλα θαη θακία δελ 

κπνξεί λα απνθεπρζεί  (Genette, 2017: 331 – 336). 
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1.5.2 Αθεγεκαηηθά επίπεδα -  Σν πξόζσπν ηεο αθήγεζεο 

Κάζε γεγνλφο πνπ εμηζηνξείηαη κέζα ζε κία αθήγεζε βξίζθεηαη ζε δηεγεηηθφ επίπεδν 

ακέζσο αλψηεξν απφ εθείλν ην επίπεδν ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη απηή ε αθεγεκαηηθή πξάμε 

πνπ παξάγεη ηελ αθήγεζε. Σα αθεγεκαηηθά επίπεδα, είλαη ηα εμήο: 

1. Δλςδζδβδηζηό: ε αθήγεζε γεγνλφησλ πνπ είλαη εμσηεξηθή ζε ζρέζε κε ηελ ηζηνξία, φπσο 

πξφινγνη, πξννίκηα θαη εηζαγσγέο, π.ρ. ε επίθιεζε ηνπ Οκήξνπ ζηε Μνχζα ζηελ Ηιηάδα 

θαη ζηελ Οδχζζεηα.  

2. Γζδβδηζηό ή εκδμδζδβδηζηό: είλαη ηα γεγνλφηα πνπ αλήθνπλ ζηελ θχξηα αθήγεζε, π.ρ. ε 

αθήγεζε ησλ πεξηπεηεηψλ ηνπ Οδπζζέα απφ ην λεζί ηεο Καιπςψο σο ηελ Ηζάθε.   

3. Μεηαδζδβδηζηό: Κάζε δεπηεξεχνπζα αθήγεζε πνπ ελζσκαηψλεηαη, εγθηβσηίδεηαη κέζα 

ζηελ θχξηα αθήγεζε, π.ρ. Ζ αθήγεζε ησλ πεξηπεηεηψλ ηνπ Οδπζζέα ζηνπο Φαίαθεο απφ 

ηνλ ίδην / ε αθήγεζε ησλ ηζηνξηψλ ηεο ερξαδάλη ζηηο Υίιηεο θαη κία λχρηεο, φπνπ ε 

εξσίδα απνκαθξχλεη ηνλ ζάλαην κε αθεγήζεηο. Ο ξφινο ηεο είλαη α) επεμεγεκαηηθφο, β) 

αληηζεηηθφο ή αλαινγηθφο, γ) ςπραγσγηθφο ή επηβξαδπληηθφο (Genette, 2017: 302 - 309). 

Ζ κεηάβαζε απφ ην έλα αθεγεκαηηθφ επίπεδν ζην άιιν δηαζθαιίδεηαη κφλν απφ ηελ 

αθήγεζε, πξάμε πνπ ζπλίζηαηαη αθξηβψο ζην λα εηζαγάγεη ζε κία θαηάζηαζε κε ηε γλψζε 

κία άιιεο θαηάζηαζεο. Οπνηαδήπνηε άιιε κνξθή κεηάβαζεο είλαη ππεξβαηηθή, πξνθαιεί 

έλα παξάδνμν, θσκηθφ ή θαληαζηηθφ απνηέιεζκα θαη νλνκάδεηαη ιεηάθδρδ. Γηα παξάδεηγκα, 

ν Αξγεληηλφο ζπγγξαθέαο Julio Cortazár αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ελφο αλζξψπνπ πνπ 

δνινθνλήζεθε απφ έλα απφ ηα πξφζσπα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο πνπ δηάβαδε, ελψ ν Ηξιαλδφο 

ζπγγξαθέαο Laurence Sterne δεηά απφ ηνλ αλαγλψζηε λα θιείζεη ηελ πφξηα ή λα βνεζήζεη 

ηνλ ήξσά ηνπ. (Genette, 2017: 309 - 312).  Σν πην ζεκαληηθφ φκσο κε ηε κεηάιεςε είλαη φηη 

θαηαθέξλεη λα βνεζήζεη ηνλ αλαγλψζηε λα πεξάζεη απφ ην έλα αθεγεκαηηθφ επίπεδν ζην 

άιιν θαη λα κπνξέζεη έηζη λα δηαβάζεη ζπλδπαζηηθά ηα δχν επίπεδα (Καιιίλεο, 2005: 40). 

Μνξθή κεηάιεςεο είλαη θαη ε ςεπδνδηεγεηηθή αθήγεζε, φηαλ ν αθεγεηήο ιέεη θάηη ζαλ λα 

είλαη δηεγεηηθφ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλήθεη ζην κεηαδηεγεηηθφ επίπεδν. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε δηαθνξά αλάκεζα ζην κεηαδηεγεηηθφ θαη ζην ςεπδνδηεγεηηθφ 

επίπεδν δελ γίλεηαη πάληα αληηιεπηή ζην ινγνηερληθφ θείκελν (Genette, 2017: 309 - 312).  

χκθσλα κε ηνλ Genette, ε παξαδνζηαθή δηάθξηζε ηεο αθήγεζεο ζε πξσηνπξφζσπε 

θαη ηξηηνπξφζσπε είλαη αλεπαξθήο, γηαηί ε επηινγή ηνπ κπζηζηνξηνγξάθνπ δελ γίλεηαη  

αλάκεζα ζε γξακκαηηθνχο ηχπνπο αιιά αλάκεζα ζε δχν αθεγεκαηηθέο ζηάζεηο, ησλ νπνίσλ 

νη γξακκαηηθνί ηχπνη δελ είλαη παξά κεραληθή ζπλέπεηα (Genette, 2017: 319 - 320). Ο 

Genette απνθεχγεη λα νλνκάδεη ηελ αθήγεζε πξσηνπξφζσπε ή ηξηηνπξφζσπε, γηαηί ζεσξεί 
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φηη θάζε αθεγεηήο είλαη πξσηνπξφζσπνο, επεηδή κπνξεί λα παξέκβεη αλά πάζα ζηηγκή ζηελ 

αθήγεζε (Φαξίλνπ – Μαιακαηάξε: 2001:998). Απηφ δελ ζεκαίλεη, βέβαηα, φηη ε επηινγή ηνπ 

πξνζψπνπ είλαη εληειψο αλεμάξηεηε απφ ηε ζέζε ηνπ αθεγεηή ζε ζρέζε κε ηελ αθήγεζε. 

Σα είδε ηνπ αθεγεηή κε βάζε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ή φρη ζηελ ηζηνξία είλαη ηα εμήο:  

1. Δηενμδζδβδηζηόξ αθδβδηήξ: ν αθεγεηήο πνπ δελ ζπκκεηέρεη ζηελ ηζηνξία, αθεγείηαη ζε 

ηξίην πξφζσπν ηα γεγνλφηα θαη γλσξίδεη ηα πάληα.  

2. Οιμδζδβδηζηόξ αθδβδηήξ: ν αθεγεηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ηζηνξία πνπ αθεγείηαη, είηε σο 

ήξσαο, είηε σο παξαηεξεηήο είηε σο κάξηπξαο. Αλ φκσο είλαη ν πξσηαγσληζηήο ηεο 

ηζηνξίαο πνπ αθεγείηαη, ηφηε κηιάκε γηα αοημδζδβδηζηό αθδβδηή (Genette, 2017: 319 - 

323). 

Σα είδε ηνπ αθεγεηή ζε ζρέζε θαη κε ην αθεγεκαηηθφ επίπεδν θαη κε βάζε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία είλαη ηα εμήο:  

1. Δλςδζδβδηζηόξ – Δηενμδζδβδηζηόξ: Ο αθεγεηήο πξψηνπ βαζκνχ πνπ αθεγείηαη κία ηζηνξία 

ζηελ νπνία δελ ζπκκεηέρεη, π.ρ. Ο κεξνο. 

2. Δλςδζδβδηζηόξ – Οιμδζδβδηζηόξ: Ο αθεγεηήο πξψηνπ βαζκνχ πνπ αθεγείηαη κία ηζηνξία 

ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη, π.ρ. Ο αθεγεηήο ζην Κηβψηην ηνπ Άξε Αιεμάλδξνπ.  

3. Δκδμδζδβδηζηόξ – Δηενμδζδβδηζηόξ: Ο αθεγεηήο δεχηεξνπ βαζκνχ πνπ δελ ζπκκεηέρεη ζηελ 

ηζηνξία πνπ αθεγείηαη, π.ρ. Ζ ερξαδάλη. 

4. Δκδμδζδβδηζηόξ – Οιμδζδβδηζηόξ: Ο αθεγεηήο δεχηεξνπ βαζκνχ πνπ αθεγείηαη ηελ ηζηνξία 

ηνπ, π.ρ. Ο Οδπζζέαο ζην λεζί ησλ Φαηάθσλ (Genette, 2017: 323 – 329  ̇ Σδνχκα, 1997: 

168 - 169). 

 

1.5.3 Ο απνδέθηεο ηεο αθήγεζεο 

Κάζε αθήγεζε, είηε πξνθνξηθή είηε γξαπηή, είηε πξαγκαηηθή είηε θαληαζηηθή, πξνυπνζέηεη, 

πέξα απφ ηνλ αθεγεηή, θαη έλαλ απνδέθηε. πσο ν αθεγεηήο, έηζη θαη ν απνδέθηεο, είλαη 

έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο αθήγεζεο θαη αλαγθαζηηθά ηνπνζεηείηαη ζην ίδην δηεγεηηθφ 

επίπεδν. Καη φπσο ν αθεγεηήο ζπγρέεηαη κε ηνλ ζπγγξαθέα, έηζη θαη ν απνδέθηεο ζπγρέεηαη 

κε ηνλ αλαγλψζηε. ε έλα κπζηζηφξεκα ηφζν ν αθεγεηήο φζν θαη ν απνδέθηεο ηεο αθήγεζεο 

είλαη πιάζκαηα ηεο θαληαζίαο. ε έλαλ ελδνδηεγεηηθφ αθεγεηή αληηζηνηρεί έλαο 

ελδνδηεγεηηθφο απνδέθηεο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ηζηνξία θαη ζπλνκηιεί. Ο εμσδηεγεηηθφο 

αθεγεηήο ζηνρεχεη ζε έλαλ εμσδηεγεηηθφ απνδέθηε, πνπ πνιιέο θνξέο ζπγρέεηαη κε ηνλ 

ππνλννχκελν αλαγλψζηε. Άιισζηε, ν εμσδηεγεηηθφο αθεγεηήο κπνξεί πνιιέο θνξέο λα 

ππνθξίλεηαη φηη δελ απεπζχλεηαη ζε θαλέλαλ (Genette, 2017: 336 – 339). 
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1.6. Έγθιηζε / ηξόπνο 

1.6.1 Έγθιηζε ηεο αθήγεζεο 

Ζ έγθιηζε ζηελ αθήγεζε δίλεη ηελ εληχπσζε φηη είλαη πεξηηηή, γηαηί κία αθήγεζε απιψο 

δηεγείηαη κία ηζηνξία (πξαγκαηηθή ή πιαζκαηηθή), νπφηε ζεσξεηηθά ε κφλε έγθιηζε πνπ ηεο 

ηαηξηάδεη είλαη ε Οξηζηηθή, πνπ είλαη ε έγθιηζε πνπ δειψλεη ην πξαγκαηηθφ, ην βέβαην. 

Χζηφζν ν Genette ππνζηεξίδεη φηη, αθφκε θαη ζηελ Οξηζηηθή έγθιηζε, ππάξρνπλ δηαθνξέο 

βαζκνχ ζηε βεβαηφηεηα. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη φηη ππάξρεη ε δηήγεζε ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλε νπηηθή γσλία, δειαδή δ πνμμπηζηή, θαη ε δηήγεζε ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν 

βαζκφ, δειαδή δ απόζηαζδ. Ζ πξννπηηθή θαη ε απφζηαζε είλαη νη δχν βαζηθνί φξνη ηεο 

έγθιηζεο, δειαδή ηεο ηξνπηθφηεηαο (Genette, 2017: 231 - 232).   

 

1.6.2 Πξννπηηθή 

Σν πξφβιεκα ηεο πξννπηηθήο, δειαδή ηεο νπηηθήο γσλίαο, άξρηζε λα κειεηάηαη απφ ηα ηέιε 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα. χκθσλα κε ηνλ Genette φκσο ππήξρε κία ζχγρπζε αλάκεζα ζην «πνηνο 

βιέπεη» θαη ζην «πνηνο κηιάεη» (Genette, 2017: 256 - 258). Γηα παξάδεηγκα ζηελ πξφηαζε: 

«Ζ Μαξία είδε ηνλ αδεξθφ ηεο λα πέθηεη απφ ην δέληξν» απηφο πνπ βιέπεη θαη γλσξίδεη ηελ 

πιεξνθνξία είλαη ε Μαξία, ελψ ν αθεγεηήο είλαη απηφο πνπ ειέγρεη ηελ έθθξαζε (Σδνχκα, 

1997: 127).  

Ο Genette ζπκθσλεί κε ηελ ηξηκεξή δηάθξηζε πνπ θάλεη ν Todorov γηα ηελ νπηηθή 

γσλία, δειαδή:  

α) ν αθεγεηήο γλσξίδεη  πεξηζζφηεξα απφ ηνλ ήξσα ηεο αθήγεζεο (αθεγεηήο > ήξσα 

αθήγεζεο)  

β) ν αθεγεηήο γλσξίδεη φζα θαη ν ήξσαο ηεο αθήγεζεο (αθεγεηήο = ήξσαο αθήγεζεο)  

γ) ν αθεγεηήο γλσξίδεη ιηγφηεξα απφ ηνλ ήξσα ηεο αθήγεζεο (αθεγεηήο < ήξσαο 

αθήγεζεο) (Genette, 2017: 259 - 260). 

Αληηθαζηζηά φκσο ηνλ φξν νπηηθή γσλία κε ηνλ φξν εζηίαζε, γηα λα απνθεπρζεί ε 

νπηηθή ζεκαζία πνπ έρεη ν φξνο νπηηθή γσλία θαη δηαθξίλεη ηξία βαζηθά είδε εζηίαζεο:  

α) Μδ εζηζαζιέκδ αθήβδζδ ή αθήβδζδ ιε ιδδεκζηή εζηίαζδ: ν αθεγεηήο γλσξίδεη 

πεξηζζφηεξα απφ ηνλ ήξσα ηεο αθήγεζεο (αθεγεηήο > ήξσα αθήγεζεο). Ο αθεγεηήο δελ 

εζηηάδεη ζε θάηη ζπγθεθξηκέλν θαη έρεη ηελ απφιπηε γλψζε (Genette, 2017:  260 - 261).  Ο 

Μνπιιάο (1991: 139) ηνλ νλνκάδεη παληνγλψζηε αθεγεηή, αθεγεηή ζεφ. 

β) Αθήβδζδ ιε εζςηενζηή εζηίαζδ: ν αθεγεηήο γλσξίδεη φζα θαη ν ήξσαο ηεο αθήγεζεο 

(αθεγεηήο = ήξσαο αθήγεζεο), δειαδή έρεη γλψζε κφλν φζσλ επηηξέπνληαη απφ ηελ 
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αλζξψπηλε θχζε ηνπ. Σα γεγνλφηα παξνπζηάδνληαη απφ ηελ πιεπξά ελφο πξνζψπνπ πνπ 

ζπκκεηέρεη ζε απηά. Ζ αθήγεζε κε εζσηεξηθή εζηίαζε ρσξίδεηαη ζε: 

    α. ζηαεενή, φπνπ ε αθήγεζε γίλεηαη απφ έλαλ κφλν ήξσα,  

    β. ιεηααθδηή, φπνπ ε αθήγεζε γίλεηαη απφ πνιινχο ήξσεο θαη  

   γ. πμθθαπθή, φπνπ ην ίδην γεγνλφο παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηελ νπηηθή γσλία πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ πξνζψπσλ. (Genette, 2017:  260 - 261).  

γ) Αθήβδζδ ιε ελςηενζηή εζηίαζδ, φπνπ ν αθεγεηήο γλσξίδεη ιηγφηεξα απφ ηνλ ήξσα ηεο 

αθήγεζεο (αθεγεηήο < ήξσαο αθήγεζεο). Γξα κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ αλαγλψζηε, ρσξίο 

λα κπνξεί λα θαηαιάβεη ηηο ζθέςεηο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα ζηα αζηπλνκηθά κπζηζηνξήκαηα 

ή ζηε Γέλεζη, φπνπ πεξηγξάθνληαη κφλν νη ελέξγεηεο ηνπ Αβξαάκ πνπ εηνηκάδεηαη λα 

ζπζηάζεη ηνλ γην ηνπ (Genette, 2017:  260 - 261). Ζ κνξθή απηή εθαξκφδεηαη ζηα 

κπζηζηνξήκαηα ηεο ίληξηγθαο θαη ηεο πεξηπέηεηαο, θαζψο θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, φπνπ 

ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζην κπζηήξην θαη ν αθεγεηήο ππνθξίλεηαη φηη δελ ην γλσξίδεη. 

Έηζη παξαηείλεηαη ε αγσλία (Σζαηζνχιεο, 1997:482). 

Βέβαηα, ε εζηίαζε δελ παξακέλεη απαξαίηεηα ζηαζεξή ζε έλα νιφθιεξν θείκελν, 

αιιά ζπλήζσο αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. Δπηπιένλ, δελ είλαη πάληνηε μεθάζαξε θαη ε 

δηάθξηζε αλάκεζα ζηα δηάθνξα είδε εζηίαζεο. Σέινο, ε εζσηεξηθή εζηίαζε ζπάληα 

εθαξκφδεηαη κε αθξίβεηα, εθηφο απφ ηελ αθήγεζε ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν (Genette, 2017:  

262 - 266). 

Μηα αιιαγή εζηίαζεο, εηδηθά αλ είλαη κνλαδηθή ζε έλα κέξνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ 

ζπλνιηθά θαζνξίδεηαη απφ άιιε εζηίαζε, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζηηγκηαία παξαβίαζε ηνπ 

εζηηαθνχ θψδηθα, δειαδή σο αθθμίςζδ. Τπάξρνπλ δχν είδε αιινίσζεο:  

α) δ πανάθεζρδ: παξέρνληαη ιηγφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ φζεο είλαη απαξαίηεηεο. Γίλεηαη 

αληηιεπηή κφλν φηαλ εθ ησλ πζηέξσλ ν αθεγεηήο απνθαιχςεη πιεξνθνξίεο.  

β) δ πανάθδρδ (< παξαιακβάλσ): παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ φζεο επηηξέπεη 

ην είδνο ηεο εζηίαζεο (Genette, 2017:  266 - 270). 

ηαλ ε εζηίαζε αιιάδεη ζπλερψο θαη κάιηζηα θαηά αζπλήζηζην ηξφπν, ηφηε κηιάκε γηα 

πμθοηνμπζηόηδηα (Genette, 2017: 270 - 271).  

Γελ ζα πξέπεη, πάλησο, λα ζπγρέεηαη ε πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη  απφ κία εζηηαζκέλε 

αθήγεζε κε ηελ εξκελεία πνπ θαιείηαη λα ηεο δψζεη ν αλαγλψζηεο, γηαηί ν ήξσαο κπνξεί λα 

βιέπεη θαη λα αθνχεη πξάγκαηα πνπ δελ ηα αληηιακβάλεηαη, ελψ ν αλαγλψζηεο ηα 

θαηαιαβαίλεη ρσξίο θάπνηα πξνζπάζεηα  (Genette, 2017:  266 - 270). 
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1.6.3 Απόζηαζε – Αθεγεκαηηθνί ηξόπνη 

Με ην ζέκα ηεο «απόζηαζδο» αζρνιήζεθε γηα πξψηε θνξά ν Πιάησλαο αληηπαξαζέηνληαο 

δχν αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο, ηε δζήβδζδ, φπνπ ν πνηεηήο κηιά εμ νλφκαηφο ηνπ θαη 

αθνκνηψλεη φιεο ηηο θσλέο, ρσξίο λα πξνζπαζήζεη λα καο θάλεη λα πηζηέςνπκε φηη κηιάεη 

θάπνηνο άιινο, θαη ηε ιίιδζδ, φπνπ ν πνηεηήο πξνζπαζεί λα δψζεη ηελ εληχπσζε φηη κηινχλ 

νη ήξσέο ηνπ. Μάιηζηα, γηα λα ην απνδείμεη, κεηέηξεςε ηε κίκεζε ηνπ Υξχζε κε ηνλ 

Αγακέκλνλα ζε δηήγεζε. Γειαδή, ε άκεζε ζθελή δηαιφγνπ γίλεηαη αθήγεζε κε ελδηάκεζν 

ηνλ αθεγεηή. Ζ ακεζφηεηα πνπ ππάξρεη ζηε κίκεζε γίλεηαη απνζηαζηνπνίεζε ζηε δηήγεζε 

(Genette, 2017: 232 - 233). 

Απηή ε αληίζεζε αλάκεζα ζηε δηήγεζε θαη ζηε κίκεζε είλαη νπδεηεξνπνηεκέλε ζηνλ 

Αξηζηνηέιε, ν νπνίνο ζεσξεί ηε δηήγεζε θαη ηε κηκεηηθή αλαπαξάζηαζε σο δχν παξαιιαγέο 

ηεο κίκεζεο. Απηφο είλαη ίζσο ν ιφγνο πνπ γηα ρξφληα παξακειήζεθε ε αληίζεζε αλάκεζα 

ζηε δηήγεζε θαη ηε κίκεζε θαη μαλαεκθαλίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα ζηνλ Βξεηαλφ ζπγγξαθέα θαη θξηηηθφ Henry James θαη ηνπο πηζηνχο ηνπ κε ηνπο 

ειάρηζηα δηαθνξνπνηεκέλνπο φξνπο telling (ιέγσ) θαη showing (δείρλσ).  ηελ πεξίπησζε 

ηνπ telling ν αθεγεηήο κεηαθέξεη ν ίδηνο ηα ιφγηα, ελψ ζην showing δίλεη ηνλ ιφγν ζηνπο 

ήξσέο ηνπ (Genette, 2017: 232 - 233).  

Ο Genette φκσο ππνζηεξίδεη φηη ε αθήγεζε δελ κπνξεί λα είλαη κίκεζε, ππάξρεη ε 

ςεπδαίζζεζε ηεο κίκεζεο, θαζψο ε αθήγεζε είλαη γισζζηθφ θαηλφκελν θαη δελ ππάξρεη 

κφλν αθήγεζε ιφγσλ αιιά θαη γεγνλφησλ (Genette, 2017: 232 - 235). Μάιηζηα, ζχκθσλα 

θαη κε ηνλ Μνπιιά (1984, 130 - 132), ε αθήγεζε δελ γίλεηαη λα είλαη θαζαξή κίκεζε, γηαηί, 

αθφκε θαη ζηελ παξάζεζε ησλ ιφγσλ ηνπ ήξσα, πξνυπνηίζεηαη λα ππάξρεη έλαο αθεγεηήο 

γηα λα κεηαθέξεη απηά ηα ιφγηα. Ζ Φαξίλνπ – Μαιακαηάξε (2001: 994) ππνζηεξίδεη φηη κε 

ηνλ φξν απφζηαζε απνθαιχπηεηαη ε κεηάδνζε ηνπ ιφγνπ ησλ εξψσλ , πνπ απνηειεί 

απνηέιεζκα ηεο ζθέςεο θαη ηνπ ςπρηζκνχ ηνπο. Δπηπιένλ, ε απφζηαζε έρεη σο ζηφρν λα 

πξνζδηνξίζεη ηνλ βαζκφ πνπ γίλεηαη θαλεξή ή φρη ε παξνπζία ηνπ αθεγεηή κέζα ζην θείκελν 

(Σζαηζνχιεο, 1997: 479).  

 Έηζη, κε βάζε ηελ απφζηαζε ηνπ αθεγεηή απφ ηνλ ιφγν ησλ εξψσλ, ν Genette θάλεη 

ηελ εμήο δηάθξηζε: 

α)  Αθδβδιαημπμζδιέκμξ ή αθδβδιέκμξ θόβμξ, φπνπ ηα ιφγηα ηνπ πξνζψπνπ ελζσκαηψλνληαη 

ζηελ αθήγεζε θαη ν ιφγνο γίλεηαη γεγνλφο. Δίλαη ν ιηγφηεξν κηκεηηθφο (Genette, 2017: 

239 - 256), π.ρ. «Ο Υ πιεξνθφξεζε ηνλ Φ γηα ην ζπκβάλ» ή «Ο Υ απνθάζηζε λα θάλεη 

θάηη» (Κηνζζέο, 2018:270). Γειαδή, ην αθεγεκαηηθφ θείκελν αθνκνηψλεη, πέξα απφ ηελ 
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έθθξαζε θαη ην είδνο ηνπ ιφγνπ, θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ  (Φαξίλνπ -  Μαιακαηάξε, 

1987: 170 -171). 

β)  Ο ιεηαηζεέιεκμξ θόβμξ ζε πιάγην χθνο. Δίλαη ιίγν πεξηζζφηεξν κηκεηηθφο απφ ηνλ 

αθεγεκέλν ιφγν θαη κπνξεί λα εμαληιήζεη έλα ζέκα, αιιά δελ δίλεη εγγπήζεηο ζηνλ 

αλαγλψζηε φηη ηεξεί θαηά ιέμε ηα ιφγηα πνπ έρνπλ εηπσζεί. Δίλαη εκθαλήο ε παξνπζία 

ηνπ αθεγεηή, ν νπνίνο ζπκππθλψλεη ηα ιφγηα θαη ηα ελζσκαηψλεη ζηνλ δηθφ ηνπ ιφγν, 

νπφηε θαη ηα εξκελεχεη κε ην δηθφ ηνπ χθνο (Genette, 2017: 239 - 256). «Δίλαη ε 

κεηάδνζε ηνπ ιφγνπ ησλ ραξαθηήξσλ είηε ζε απιή παξάθξαζε είηε κε ηελ πηνζέηεζε 

θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ιέμεσλ» (Φαξίλνπ – Μαιακαηάξε, 2001: 994). Παξαιιαγή 

ηνπ κεηαηηζέκελνπ ιφγνπ είλαη θαη ν εθεύεενμξ πθάβζμξ θόβμξ, φπνπ ν αθεγεηήο 

κεηαθέξεη ηα ιφγηα ηνπ πξνζψπνπ ή ην πξφζσπν κηιά κε ηε θσλή ηνπ αθεγεηή θαη ν 

αθεγεηήο εμαιείθεηαη. Απνπζηάδεη ην ξήκα εμάξηεζεο θαη απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζχγρπζε (Genette, 2017: 239 - 256). Ο ειεχζεξνο πιάγηνο ιφγνο βνεζάεη πνιχ ζηελ 

απνηχπσζε ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ εξψσλ (Peri, 1994: 20 -21) 

γ)  Ο ακαθενόιεκμξ θόβμξ, πνπ είλαη ε πην κηκεηηθή κνξθή ιφγνπ, φπνπ ν αθεγεηήο 

πξνζπνηείηαη φηη παξαρσξεί ηνλ ιφγν ζηνπο ήξσέο ηνπ. Δδψ αλήθεη ν δζάθμβμξ αιιά θαη 

ν εζςηενζηόξ ιμκόθμβμξ, πνπ θαηά ηνλ Genette ζα έπξεπε λα νλνκάδεηαη άκεζνο ιφγνο, 

γηαηί είλαη απειεπζεξσκέλνο απφ θάζε παηξνλάξηζκα ηεο αθήγεζεο (Genette, 2017: 239 

- 256). Ο αλαθεξφκελνο ιφγνο, παξφιν πνπ είλαη ινγνηερληθή ζχκβαζε, δίλεη 

αιεζνθάλεηα ζην έξγν, γηαηί κάο δίλεη ζηνηρεία γηα ηνπο ήξσέο ηνπ, φπσο ην θχιν, ηελ 

ειηθία, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηαγσγή θαη έηζη δεκηνπξγεί αλάινγα ηελ αληίζηνηρε 

αηκφζθαηξα (Φαξίλνπ – Μαιακαηάξε, 1987: 172 -173). Άιισζηε, κέζσ ηνπ δηαιφγνπ 

ηα πξφζσπα απηνραξαθηεξίδνληαη θαη κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ κνλνιφγνπ εθθξάδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Δπηπιένλ, ν αλαθεξφκελνο ιφγνο, επεηδή πεξηιακβάλεη ηνλ δηάινγν 

θαη ηνλ κνλφινγν, δίλεη ακεζφηεηα, δσληάληα θαη παξαζηαηηθφηεηα ζην θείκελν 

(Κνπξάθε, 2008: 275 -290) 

 

1.7 Ο ρξόλνο ηεο αθήγεζεο 

1.7.1 Ο ρξόλνο ηεο αθεγεκαηηθήο πξάμεο 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ ζε κία αθήγεζε είλαη πνιχ πην ζεκαληηθφο απφ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηφπνπ θαη δελ κπνξεί λα απνπζηάδεη. Ο βαζηθφο ρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο 

ηεο αθεγεκαηηθήο βαζκίδαο είλαη ε ζέζε ηεο ζε ζρέζε κε ηελ ηζηνξία. Έηζη, ππάξρνπλ 

ηέζζεξα είδε αθεγεκαηηθήο πξάμεο: 
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1. Ζ οζηενόπνμκδ αθήβδζδ: είλαη ε αθήγεζε πξνγελέζηεξσλ γεγνλφησλ θαη θπξηαξρεί ζηε 

ινγνηερλία. Ζ ρξήζε παξειζνληηθψλ ρξφλσλ είλαη αξθεηή γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο 

αθήγεζεο σο πζηεξφρξνλεο, ρσξίο φκσο απηφ λα δείρλεη ηε ρξνληθή απφζηαζε πνπ 

ρσξίδεη ηε ζηηγκή ηεο αθήγεζεο απφ ηε ζηηγκή ηεο ηζηνξίαο. Μπνξεί λα είλαη είηε 

ηξηηνπξφζσπε είηε πξσηνπξφζσπε. 

2. Ζ πνμηενόπνμκδ αθήβδζδ: είλαη ε ρξεζκνινγηθή αθήγεζε θαη δελ είλαη πνιχ ζπρλή.  

Γίλεηαη ζε ρξφλν Μέιινληα, αιιά κπνξεί λα γίλεη θαη ζε ρξφλν Δλεζηψηα.  

3. Ζ ηαοηόπνμκδ αθήβδζδ: ππάξρεη απζηεξή αληηζηνηρία ηζηνξίαο θαη αθήγεζεο θαη ππάξρεη 

απζηεξφ δέζηκν κεηαμχ ηνπο. Άιιεο θνξέο φκσο δίλεηαη έκθαζε ζηελ ηζηνξία, φπνπ θαη 

δίλεηαη ε εληχπσζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, θαη άιιεο θνξέο δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

αθεγεκαηηθή πξάμε, φπσο ζηνλ εζσηεξηθφ κνλφινγν, φπνπ ην ηαπηφρξνλν ιεηηνπξγεί 

ππέξ ηεο αθήγεζεο.   

4. Ζ πανειααθθόιεκδ αθήβδζδ: είλαη ν πνιππινθφηεξνο ηχπνο αθήγεζεο, αθνχ ε αθήγεζε 

κπνξεί λα γίλεη ζε πνιιέο βαζκίδεο θαη ε ηζηνξία θαη ε αθήγεζε κπνξνχλ λα 

δηαπιέθνληαη κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε ε αθήγεζε λα αληεπηδξά ζηελ ηζηνξία. Απηφ 

ζπκβαίλεη ζην επηζηνιηθφ κπζηζηφξεκα, φπνπ ε επηζηνιή απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη κέζν 

αθήγεζεο θαη ζηνηρείν ηεο πινθήο (Genette, 2017:  288 - 302). 

 

1.7.2 Ο ρξόλνο ηεο ηζηνξίαο – Ο ρξόλνο ηεο αθήγεζεο 

Καηά ηνλ Gunther Mυller (1968, φπ. αλαθ. ζηνλ Genette, 2017: 93), ζχκθσλα κε ηνπο 

Γεξκαλνχο ζεσξεηηθνχο, ππάξρεη ν αθεγεκέλνο ρξφλνο, δειαδή ν ρξφλνο ηεο ηζηνξίαο θαη ν 

ρξφλνο ηεο αθήγεζεο. Καη ν Christian Metz (1968, φπ. αλαθ. ζηνλ Genette, 2017: 93) θάλεη 

απηήλ ηε δηάθξηζε θαη αλαθέξεη φηη ππάξρεη ν ρξφλνο ηεο ηζηνξίαο, πνπ απνηειεί ην 

ζεκαηλφκελν θαη ν ρξφλνο ηεο αθήγεζεο, πνπ απνηειεί ην ζεκαίλνλ, θαη απηή ε δπαδηθφηεηα 

ξεπζηνπνηεί ηνλ ρξφλν. Ο ρξφλνο ηεο ηζηνξίαο είλαη ε θπζηθή δηαδνρή ησλ γεγνλφησλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη, δειαδή ππάξρεη ρξνλνινγηθή αθνινπζία, ελψ ν ρξφλνο ηεο αθήγεζεο είλαη ε 

ζεηξά ησλ γισζζηθψλ ζεκείσλ πνπ αλαπαξηζηά ηα γεγνλφηα απηά, φπνπ δελ ηζρχεη 

απαξαίηεηα ε ρξνλνινγηθή αθνινπζία. Δπνκέλσο, ν ρξφλνο ηεο ηζηνξίαο είλαη ρξφλνο 

ηζηνξηθφο, ελψ ν ρξφλνο ηεο αθήγεζεο είλαη «ςεπδνρξφλνο», γηαηί είλαη ν ρξφλνο πνπ 

ρξεηάδεηαη ν αλαγλψζηεο γηα λα ηνλ δηαβάζεη (Σζαηζνχιεο, 1997: 473). Γειαδή, ε ηζηνξία 

είλαη ε ρξνλνινγηθή αθνινπζία ησλ γεγνλφησλ, πνπ θάπνηα απφ απηά εθηεινχληαη αθξηβψο 

ηελ ίδηα ζηηγκή, ελψ ε αθήγεζε άιιεο θνξέο είλαη ρξνλνινγηθή θαη άιιεο φρη. Μάιηζηα, 
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θάπνηεο θνξέο αλαγθάδεηαη λα είλαη θαη επηιεθηηθή, γηαηί πξέπεη λα εζηηάζεη ζηα πην 

ζεκαληηθά γεγνλφηα (Σδηφβαο, 2003: 56). 

 Ζ δπαδηθφηεηα απηή ηζρχεη ίζσο ιηγφηεξν ζε θάπνηεο κνξθέο αθεγεκαηηθήο 

έθθξαζεο, φπσο ηα θφκηθο θαη ην θσηνξνκάληδν, αιιά ππάξρεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε 

ινγνηερληθή γξαπηή αθήγεζε. ηε γξαπηή αθήγεζε ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

«εμαληιεζεί» είλαη απηφο πνπ απαηηείηαη γηα λα ηε δηαηξέμεη ν αλαγλψζηεο. Γειαδή, ε 

ρξνληθφηεηα ελφο αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ είλαη απηή πνπ δαλείδεηαη απφ ηελ αλάγλσζή ηνπ  

(Genette, 2017: 94).  

 Έηζη, κειεηψληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ ρξφλν ηεο ηζηνξίαο θαη ζηνλ ρξφλν ηεο 

αθήγεζεο, κε βάζε ηα εμήο ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία:  

1) Σελ ηάλδ (orde), πνπ νξίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηε ρξνλνινγηθή 

δηαδνρή ησλ γεγνλφησλ ζηελ ηζηνξία θαη ζηελ ςεπδνρξνληθή δηάηαμή ηνπο κέζα ζηελ 

αθήγεζε.  

2) Σε δζάνηεζα (durée), πνπ νξίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηε δηάξθεηα 

ησλ γεγνλφησλ θαη ζηελ ςεπδν-δηάξθεηα ηεο απφδνζήο ηνπο κέζα ζηελ αθήγεζε.  

3) Σε ζοπκόηδηα (fréquence), πνπ νξίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηε 

δπλαηφηεηα επαλάιεςεο ηεο ηζηνξίαο θαη ζηε δπλαηφηεηα επαλάιεςεο ηεο αθήγεζεο 

(Genette, 2017: 95).  

 

1.7.3 Σάμε - εηξά 

1.7.3.1 Αλαρξνλίεο 

Γηα λα κειεηήζεη θαλείο ηε ρξνληθή ζεηξά κηαο αθήγεζεο, ζα πξέπεη λα αληηπαξαζέζεη ηε 

ζεηξά κε ηε νπνία ηνπνζεηνχληαη ηα γεγνλφηα κέζα ζηελ αθήγεζε θαη ηε ζεηξά ησλ ίδησλ 

απηψλ γεγνλφησλ κέζα ζηελ ηζηνξία, έηζη φπσο δειψλεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ αθήγεζε ή 

ζπκπεξαίλεηαη απφ θάπνηνλ έκκεζν δείθηε. Κάηη ηέηνην φκσο δελ είλαη πάληα δπλαηφ, 

κάιηζηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη θαη πεξηηηφ, γηαηί ππάξρνπλ έξγα ζηα νπνία ε  

ρξνληθή αλαθνξά εζθεκκέλα έρεη δηαζηξεβισζεί. ηα θιαζηθά θείκελα φκσο, πάληα 

δειψλεηαη ε αληηζηξνθή ηεο ζεηξάο ησλ γεγνλφησλ (Genette, 2017: 95).   

Ζ αζπκθσλία αλάκεζα ζηε δηαδνρή πνπ έρνπλ ηα γεγνλφηα κέζα ζηελ ηζηνξία θαη 

ζηε δηαδνρή πνπ έρνπλ ηα γεγνλφηα κέζα ζηελ αθήγεζε νλνκάδεηαη ακαπνμκία. Γηα ηηο 

αλαρξνλίεο είλαη απαξαίηεην λα νξηζηεί έλα ζεκείν κεδέλ, πνπ, αλ ππήξρε, ζα ηαπηηδφηαλ 

απφιπηα ν ρξφλνο ηεο αθήγεζεο θαη ν ρξφλνο ηεο ηζηνξίαο.  Αλαρξνλία απνηειεί θαη ε ανπή 

in medias res, κε ηελ νπνία μεθηλά ε δπηηθή ινγνηερληθή παξάδνζε, αθνχ ζηνλ φγδνν ζηίρν 
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ηεο Ηιηάδαο ν αθεγεηήο αξρηθά αλαθέξεη ηελ έξηδα αλάκεζα ζηνλ Αρηιιέα θαη ζηνλ 

Αγακέκλνλα θαη ζηε ζπλέρεηα επηζηξέθεη δέθα κέξεο πίζσ, γηα λα παξνπζηάζεη ηελ αηηία ηεο 

έξηδαο (Genette, 2017: 96). Ζ αξρή απηή είλαη θαζαξά κπζνπιαζηηθή, γηαηί κία ηζηνξία δελ 

κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ ηε κέζε (Σζαηζνχιεο, 1997: 474). Άιισζηε, ε αξρή in medias res 

δεκηνπξγεί έλα θελφ, ην νπνίν ζα θιείζεη είηε κε πεξίιεςε είηε κε ηε θσλή ελφο ήξσα θαη 

ζεσξείηαη έλα ηέρλαζκα κε ην νπνίν ν αλαγλψζηεο αθνκνηψλεη θαιχηεξα ην πιηθφ (Φαξίλνπ 

– Μαιακαηάξε, 1987: 39). Κάζε αλαρξνλία, ινηπφλ, απνηειεί κία ρξνληθά δεπηεξεχνπζα 

αθήγεζε, πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πξψηε, ηελ θπξίσο αθήγεζε (Genette, 2017: 110). 

Μειεηψληαο ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ αθήγεζε θαη ζηελ ηζηνξία ν Genette εηζήγαγε 

δχν φξνπο πνπ ηηο πξνζδηνξίδνπλ: 

1. Σδκ ακάθδρδ, φπνπ αλαθαιείηαη θαη αλαθέξεηαη εθ ησλ πζηέξσλ έλα πξνγελέζηεξν 

γεγνλφο.  

2. Σδκ πνόθδρδ, φπνπ εμηζηνξείηαη ή αλαθέξεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ έλα κεηαγελέζηεξν 

γεγνλφο (Genette, 2017: 100). 

 

1.7.3.2 Δκβέιεηα, εύξνο 

Μηα αλαρξνλία κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη ζην παξειζφλ ή ζην κέιινλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν 

καθξηά απφ ην ζεκείν ηεο ηζηνξίαο ζην νπνίν δηαθφπεθε ε αθήγεζε γηα λα εηζαρζεί ε 

αλαρξνλία. Απηή ε ρξνληθή απφζηαζε απφ ην ζεκείν ηεο ηζηνξίαο νλνκάδεηαη ειαέθεζα 

(portée) ηεο αλαρξνλίαο. Δπίζεο, κηα αλαρξνλία κπνξεί λα θαιχςεη κηα κεγαιχηεξε ή 

κηθξφηεξε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο. Απηφ νλνκάδεηαη εύνμξ ηεο αλαρξνλίαο  (Genette, 2017: 

109). 

 

1.7.3.3 Αλαιήςεηο 

Ακαθήρεζξ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, είλαη νη αλαρξνλίεο πνπ αλαθέξνπλ εθ ησλ 

πζηέξσλ έλα πξνγελέζηεξν γεγνλφο. Οη αλαιήςεηο ρσξίδνληαη κε βάζε ηελ εκβέιεηα θαη κε 

βάζε ην εχξνο.  

Αλαιήςεηο αλάινγα κε ηελ εκβέιεηα: 

1. Δλςηενζηέξ ακαθήρεζξ: είλαη νη αλαιήςεηο πνπ ην εχξνο ηνπο πξνεγείηαη απφ ηελ θχξηα 

αθήγεζε θαη γηα απηφ δελ ππάξρεη θίλδπλνο λα αλακηρζνχλ κε απηήλ, αθνχ ν βαζηθφο 

ηνπο ξφινο είλαη απιψο λα δηαθσηίζνπλ ηνλ αλαγλψζηε γηα θάπνηα ζεκεία. 

2. Δζςηενζηέξ ακαθήρεζξ: είλαη νη αλαιήςεηο πνπ ηνπνζεηνχληαη ρξνληθά κέζα ζηελ θχξηα 

αθήγεζε θαη γηα απηφ ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ζεσξεζνχλ πεξηηηέο. Μία εζσηεξηθή 

αλάιεςε νλνκάδεηαη εηενμδζδβδηζηή, φηαλ ην πεξηερφκελφ ηεο δηαθέξεη απφ απηφ ηεο 
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θχξηαο αθήγεζεο, π.ρ. ε παξνπζίαζε ελφο λένπ πξνζψπνπ, θαη μιμδζδβδηζηή, φηαλ 

αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα γξακκή δξάζεο κε ηελ πξψηε αθήγεζε.  

Μάιηζηα, νη εζσηεξηθέο νκνδηεγεηηθέο αλαιήςεηο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

α. οιπθδνςιαηζηέξ ή παναπμιπέξ, πνπ πξνζζέηνπλ εθ ησλ πζηέξσλ θάπνηα ζηνηρεία είηε γηα 

λα θαιχςνπλ έλα πξνεγνχκελν θελφ ηνπ θεηκέλνπ, δειαδή απιέο ειιείςεηο ηνπ θεηκέλνπ, 

είηε γηα λα αλαθέξνπλ θάηη ην νπνίν απνζησπήζεθε λσξίηεξα, δειαδή παξαιείςεηο ηνπ 

θεηκέλνπ.  

β. Δπακαθδπηζηέξ ή οπμικήζεζξ, φπνπ ή ζπγθξίλνληαη ην παξειζφλ κε ην παξφλ θαη είηε 

πξνζδίδνπλ αμία ζην αληίζηνηρν γεγνλφο ηνπ παξειζφληνο είηε ηνπ απνδίδνπλ κία λέα 

εξκελεία. Τπάξρεη πεξίπησζε φκσο λα αληηπαξαηίζεληαη δχν θαηαζηάζεηο πνπ είλαη 

ηαπηφρξνλα φκνηεο θαη δηαθνξεηηθέο. πλήζσο είλαη πνιχ ζχληνκεο.   

3. Μζηηέξ ακαθήρεζξ: είλαη νη αλαιήςεηο πνπ μεθηλνχλ ρξνληθά πξηλ απφ ην αξρηθφ ρξνληθφ 

ζεκείν ηεο θχξηαο αθήγεζεο, αιιά νινθιεξψλνληαη κεηά ην ηειηθφ ρξνληθφ ζεκείν ηεο 

θχξηαο αθήγεζεο (Genette, 2017: 110 - 129). 

Αλαιήςεηο αλάινγα κε ην εχξνο  

1. Μενζηέξ ακαθήρεζξ: είλαη νη αλαδξνκέο, πνπ θαηαιήγνπλ ζε έιιεηςε ρσξίο λα ζπλαληνχλ 

ηελ πξψηε αθήγεζε θαη δελ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ζπλδεζνχλ κε απηήλ. Ο ζηφρνο ηνπο 

είλαη λα δψζνπλ κία ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία ζηνλ αλαγλψζηε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ θαηαλφεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο.  

2. Πθήνεζξ ακαθήρεζξ: είλαη νη αλαιήςεηο πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηελ πξψηε αθήγεζε, ρσξίο 

λα δηαθφπηνπλ ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηα δχν κέξε ηεο ηζηνξίαο. Απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο αθήγεζεο θαη ν ζηφρνο ηνπο είλαη λα απνθαηαζηήζνπλ ηα γεγνλφηα πνπ 

πξνεγήζεθαλ απφ ηελ αθήγεζε (Genette, 2017: 124 - 125). 

  

1.7.3.4 Πξνιήςεηο 

Οη πξνιήςεηο, δειαδή νη αλαρξνλίεο πνπ αλαθέξνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ έλα κεηαγελέζηεξν 

γεγνλφο, είλαη ιηγφηεξν ζπρλέο απφ ηηο αλαιήςεηο ζηε δπηηθή αθεγεκαηηθή παξάδνζε, 

παξφιν πνπ εληνπίδνληαη θαη ζηελ Ηιηάδα θαη ζηελ Οδχζζεηα θαη ζηελ Αηλεηάδα.  

Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο α  ́πξφζσπν ζε απηέο, γηαηί είλαη πην θαηάιιειν γηα αλαθνξέο ζην 

κέιινλ  (Genette, 2017: 124 - 125). Οη πξνιήςεηο νπζηαζηηθά δίλνπλ ζηνηρεία γηα ην κέιινλ 

ηνπ ήξσα θαη ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο (Κνπξάθε, 2008: 311 -313). Δπίζεο, νη πξνιήςεηο 

δείρλνπλ ηελ παληνγλσζία πνπ έρεη ν αθεγεηήο πάλσ ζην γεγνλφο πνπ αθεγείηαη 

(Σζαηζνχιεο, 1997: 474).  

Καη νη πξνιήςεηο ρσξίδνληαη κε βάζε ηελ εκβέιεηα θαη κε βάζε ην εχξνο.  
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Πξνιήςεηο κε βάζε ηελ εκβέιεηα:  

1. Δλςηενζηέξ πνμθήρεζξ: είλαη νη πξνιήςεηο πνπ ε ηζηνξία ηνπο δελ αλακηγλχεηαη κε ηελ 

ηζηνξία ηεο πξψηεο αθήγεζεο θαη ν ξφινο ηνπο είλαη λα νδεγήζνπλ ζε έλα ηέξκα ηε 

γξακκή ηεο δξάζεο. πλήζσο ιεηηνπξγνχλ σο καξηπξίεο. 

2. Δζςηενζηέξ πνμθήρεζξ: είλαη νη πξνιήςεηο πνπ ην ρξνληθφ ηνπο πεδίν πεξηιακβάλεηαη ζην 

ρξνληθφ πεδίν ηεο πξψηεο αθήγεζεο. Υσξίδνληαη ζηηο εηενμδζδβδηζηέξ, δειαδή ζε απηέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζε έλα πξφζσπν ή ζε κία θαηάζηαζε πνπ ζε εθείλε ηε θάζε δελ έρεη 

ζρέζε κε ηελ πξψηε αθήγεζε, αιιά αλαδξνκηθά απνθηά ζεκαζία, θαη ζηηο μιμδζδβδηζηέξ, 

πνπ αλαθέξνληαη ζε πξφζσπα ή θαηαζηάζεηο ηεο πξψηεο αθήγεζεο.  

Οη εζσηεξηθέο νκνδηεγεηηθέο πξνιήςεηο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

α. οιπθδνςιαηζηέξ, πνπ ν ζηφρνο ηνπο είλαη λα θαιχςνπλ έλα κειινληηθφ ράζκα ηεο 

αθήγεζεο. 

β. Δπακαθδπηζηέξ, πνπ επαλαιακβάλνπλ έλα γεγνλφο πνπ ζα αθνινπζήζεη, θαη έρνπλ δηπιφ 

ξφιν. Δίηε ιεηηνπξγνχλ σο πξναλαγγειία, πξνκλεκφλεπζε θαη δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα 

αλππνκνλεζίαο, είηε ιεηηνπξγνχλ σο ελαχζκαηα, πξνζεκάλζεηο, δειαδή ππάξρνπλ σο 

ππαηληγκνί θαη αλαθέξνπλ ζχληνκα εθ ησλ πξνηέξσλ έλα γεγνλφο πνπ αξγφηεξα ζα 

παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά θαη ζα θαλεί ε αμία ηνπ (Genette, 2017: 124 - 125). 

Πξνιήςεηο κε βάζε ην εχξνο 

1. Μενζηέξ πνμθήρεζξ: είλαη νη πξνιήςεηο πνπ δελ ελψλνληαη κε ηελ πξψηε αθήγεζε θαη 

δηαθφπηνληαη κε ηνλ ίδην απφηνκν ηξφπν κε ηνλ νπνίν μεθίλεζαλ. Οη πεξηζζφηεξεο 

πξνιήςεηο είλαη κεξηθέο. 

2. Πθήνεζξ πνμθήρεζξ:  είλαη νη πξνιήςεηο πνπ παξαηείλνληαη κέρξη ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο, 

ελψλνληαη δειαδή κε ηελ πξψηε αθήγεζε (Genette, 2017: 141). 

 

1.7.3.5 Πξνο ηελ αρξνλία 

Πέξα απφ ηηο αλαρξνλίεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ, ζε κία αθήγεζε είλαη πηζαλφ λα 

ππάξρεη θαη απνμκία, φηαλ απνπζηάδνπλ νη ρξνληθέο ελδείμεηο απφ έλα γεγνλφο (Genette, 

2017: 142 - 149). Απνμκία έρνπκε επίζεο φηαλ έλα γεγνλφο δελ ζπλδέεηαη ρξνληθά κε θάπνηα 

άιια γεγνλφηα ή φηαλ ηα γεγνλφηα ζπλδένληαη κε βάζε ην ζέκα θαη φρη κε βάζε ηνλ ρξφλν 

(Φαξίλνπ- Μαιακαηάξε, 2001: 993).  
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1.7.4 Γηάξθεηα 

Γηάξθεηα είλαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαβάζεη θάπνηνο έλα αθήγεκα. Οη δπζθνιίεο 

ηεο έλλνηαο ηνπ «ρξφλνπ ηεο αθήγεζεο» γεληθά είλαη δεδνκέλεο. Ζ ζεηξά θαη ε ζπρλφηεηα 

φκσο, παξά ηηο δπζθνιίεο, είλαη πην εχθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ, γηαηί κπνξεί λα πεη θάπνηνο 

φηη έλα επεηζφδην Α γίλεηαη κεηά απφ έλα επεηζφδην Β ή θάπνην επεηζφδην Γ παξνπζηάδεηαη 

ζηελ αθήγεζε δχν θνξέο. ηελ πεξίπησζε ηεο δηάξθεηαο φκσο νη δπζθνιίεο είλαη πην 

εκθαλείο, γηαηί είλαη μεθάζαξν φηη ζηε ινγνηερλία νη ρξφλνη αλάγλσζεο δηαθέξνπλ αλάινγα 

κε ηηο πεξηπηψζεηο, νπφηε δελ κπνξεί λα νξηζηεί κία «θπζηνινγηθή» ηαρχηεηα. Γηα απηφ θαη 

είλαη δχζθνιε ε ηζνρξνλία (Genette, 2017: 151 – 153  ̇161). 

 

1.7.4.1 Ιζνρξνλία / θελή 

Ηζμπνμκία: ε πιήξεο ηαχηηζε ηνπ ρξφλνπ ηεο ηζηνξίαο κε ηνλ ρξφλν ηεο αθήγεζεο 

Ηζνρξνλία, αιιά ζηελ νπζία θαη απηή είλαη ζπκβαηηθή, ππάξρεη ζηε ζθελή, ζηα δηαινγηθά 

κέξε, φπνπ ν ρξφλνο ηεο ηζηνξίαο είλαη ίζνο κε ηνλ ρξφλν ηεο αθήγεζεο (ΥΗ=ΥΑ) (Genette, 

2017: 161  ̇ 176 - 179) 

 

1.7.4.2 Αληζνρξνλίεο 

Έηζη, κε βάζε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ ρξφλν ηεο ηζηνξίαο θαη ηνλ ρξφλν ηεο αθήγεζεο, 

δεκηνπξγνχληαη νη αληζνρξνλίεο, δειαδή νη επηηαρχλζεηο θαη νη επηβξαδχλζεηο (Genette, 

2017: 151). Με ηελ ελαιιαγή ξπζκνχ θαη ηαρχηεηαο ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ηνπ θεηκέλνπ 

είλαη θαιχηεξν, γηαηί ε αθήγεζε γίλεηαη πην δσληαλή θαη απνθεχγεηαη ε κνλνηνλία  

(Καςσκέλνο, 2014: 145-146).    

 

1.7.4.3 Δπηηάρπλζε 

Δπζηάποκζδ: ν ρξφλνο ηεο αθήγεζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ ρξφλν ηεο ηζηνξίαο ( ΥΑ < ΥΗ) 

(Genette, 2017: 161) 

Μνξθέο επηηάρπλζεο: 

1. Πενίθδρδ: ε αθήγεζε γεγνλφησλ ρσξίο ιεπηνκέξεηεο. χκθσλα κε ηνλ Genette, πνιιέο 

απφ ηηο αλαιήςεηο απνηεινχλ πεξηιήςεηο (Genette, 2017: 162 - 165). Άιισζηε, ε 

πεξίιεςε είλαη αλαπφθεπθηε ζηα κπζηζηνξήκαηα, αιιά, ζπλήζσο, πεξίιεςε ζπλαληάηαη 

ζηνλ ιφγν ηνπ αθεγεηή θαη φρη ησλ εξψσλ (Κνπξάθε, 2008: 312) 
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2. Έθθεζρδ: ε απνπζία ηεο ζπλνπηηθήο αθήγεζεο, ηεο πεξηγξαθηθήο παχζεο, ε ρξνληθή 

έιιεηςε θαη φρη ε κε αλαθνξά ελφο ζηνηρείνπ ηεο αθήγεζεο, πνπ, φπσο έρεη αλαθεξζεί 

παξαπάλσ, νλνκάδεηαη παξάιεηςε  (Genette, 2017: 172 - 176) 

    Δίδε έιιεηςεο: 

1. Ρδηέξ εθθείρεζξ: νη ειιείςεηο ζηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

παξαιείπεηαη, ππάξρεη θάπνηα έλδεημε. Γηα παξάδεηγκα ζην «Αλαδεηψληαο ηνλ ρακέλν 

ρξφλν» αλαθέξεηαη: «πέναζακ ιενζηά πνόκζα εοηοπίαξ» 

2. Τπμκμμύιεκεξ εθθείρεζξ: νη ειιείςεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη κε θάπνην ζηνηρείν ζην θείκελν 

θαη ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα ην θαηαιάβεη απφ θάπνην ρξνλνινγηθφ θελφ ή απφ 

αθεγεκαηηθέο αζπλέρεηεο. Καη πάιη ζην «Αλαδεηψληαο ηνλ ρακέλν ρξφλν» ν Μαξζέι είρε 

γπξίζεη ζην Παξίζη, φπνπ είρε μαλαβξεί ηελ «παιηά ηνπ ρακεινηάβαλε θάκαξα» θαη κεηά 

ηνλ μαλαβξίζθνπκε ζε θαηλνχξην δηακέξηζκα.  

3. Τπμεεηζηέξ εθθείρεζξ: νη ειιείςεηο πνπ είλαη εληειψο ππαηληθηηθέο, δελ εληάζζνληαη 

πνπζελά  θαη ν αλαγλψζηεο δελ κπνξεί λα ηηο εληνπίζεη, αιιά ηηο αλαθαιχπηεη αξγφηεξα 

ζε θάπνηα αλάιεςε (Genette, 2017: 172 - 176) 

 

1.7.4.4 Δπηβξάδπλζε 

Δπζανάδοκζδ: ν ρξφλνο ηεο αθήγεζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ρξφλν ηεο ηζηνξίαο (ΥΑ > 

ΥΗ) (Genette, 2017: 161). 

Μνξθέο επηβξάδπλζεο: 

1. Παύζδ (πενζβναθζηή): δηαθφπηεηαη ε αθήγεζε θαη παξεκβάιινληαη πεξηγξαθέο. 

2. Πανέηααζδ: ζρφιην ή ζηνραζκφο πνπ δηαθφπηεη ηε δξάζε θαη αιιάδεη ηνλ αθεγεκαηηθφ 

ξπζκφ. Γίλεηαη ζπλήζσο απφ ηνλ αθεγεηή θαη είλαη ζε ρξφλν Δλεζηψηα (Genette, 2017: 

165 - 172  ̇ Σδνχκα, 1997: 70 - 78) 

Ζ ρξήζε ησλ πεξηιήςεσλ, ησλ ειιείςεσλ, ησλ παχζεσλ, ησλ παξεθβάζεσλ  θαη ησλ 

ζθελψλ, πνπ ζπλήζσο ελαιιάζζνληαη, είλαη ζπρλφηεξε ζηα κπζηζηνξήκαηα απφ φ,ηη ζηα 

δηεγήκαηα θαη ν ξπζκφο ηεο αθήγεζεο θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ ηερληθή πνπ θπξηαξρεί 

(Φαξίλνπ- Μαιακαηάξε, 1987: 82). 

ια απηά ηα ζηνηρεία ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, κε ηελ ελαιιαγή ξπζκνχ θαη ηαρχηεηαο 

θάλνπλ ηελ αθήγεζε πην δσληαλή θαη απνθεχγεηαη ε κνλνηνλία. Άιισζηε, φηαλ αλαηξέπεηαη 

ε ρξνληθή ζπλέρεηα, αλαηξέπνληαη θαη νη ζρέζεηο αηηηφηεηαο θαη γηα απηφ νη εθηεηακέλεο 

αλαρξνλίεο, κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ ηα θίλεηξα ηνπ δεκηνπξγνχ (Κσηφπνπινο β, 31) 
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1.7.5. πρλόηεηα 

οπκόηδηα είλαη ε ζρέζε ηεο εκθάληζεο ελφο γεγνλφηνο κέζα ζηελ ηζηνξία θαη ηεο 

παξνπζίαζήο ηνπ κέζα ζηελ αθήγεζε, δειαδή πφζεο θνξέο ζπλέβε έλα γεγνλφο ζηελ 

ηζηνξία θαη πφζεο θνξέο παξνπζηάδεηαη κέζα ζηελ αθήγεζε. Απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο 

φςεηο ηνπ αθεγεκαηηθνχ ρξφλνπ, αθνχ έλα γεγνλφο δελ κπνξεί κφλν λα παξάγεηαη αιιά θαη 

λα επαλαιακβάλεηαη (Genette, 2017: 181). 

 

1.7.5.1 Δίδε ζπρλόηεηαο 

Μμκαδζηή ή εκζηή αθήβδζδ: Αθήγεζε κία θνξά απηνχ πνπ ζπλέβε κία θνξά (1Α = 1Η). 

Θεσξείηαη ε πην θπζηθή αθήγεζε (Genette, 2017: 182 - 186). 

Πμθοιμκαδζηή αθήβδζδ: Αθήγεζε λ θνξέο απηνχ πνπ ζπλέβε λ θνξέο. (λΑ / λΗ) (Genette, 

2017: 182 - 186). Οπζηαζηηθά εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο κνλαδηθήο αθήγεζεο, γηαηί 

ππάξρεη απφιπηε αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ επαλαιήςεσλ ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ επαλαιήςεσλ 

ηεο αθήγεζεο (Φαξίλνπ – Μαιακαηάξε, 1987: 83). 

Δπακαθδπηζηή αθήβδζδ: Αθήγεζε λ θνξέο απηνχ πνπ ζπλέβε κία θνξά (λΑ / 1Η). Σν ίδην 

γεγνλφο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κε δηάθνξεο πθνινγηθέο παξαιιαγέο ή κε παξαιιαγέο ηεο 

νπηηθήο γσλίαο. Οη επαλαιεπηηθέο αλαρξνλίεο εληάζζνληαη ζηηο επαλαιεπηηθέο αθεγήζεηο.  

Θαιζζηζηή αθήβδζδ: Αθήγεζε κία θνξά απηνχ πνπ ζπλέβε λ θνξέο (1Α / λΗ). π.ρ. ηε Γεπηέξα 

πιάγηαζα λσξίο, ηελ Σξίηε πιάγηαζα λσξίο θ.ιπ. κπνξεί λα εηπσζεί κε ηε ζπκπεξηιεπηηθή 

δηαηχπσζε «φιε ηε βδνκάδα» (Genette, 2017: 182 - 186). «Δδψ, ηα γεγνλφηα 

ζρεκαηνπνηνχληαη θαη, ελψ δηαθέξνπλ ρξνληθά αιιά θαη νπζηαζηηθά κεηαμχ ηνπο, γηα ηνλ 

αθεγεηή ηαπηίδνληαη, εμνκνηψλνληαη, ράλνληαο ηε κνλαδηθφηεηά ηνπο» (Σζαηζνχιεο, 1997: 

476 – 477). Ζ ζρεκαηνπνίεζε πνπ ππάξρεη ζηε ζακηζηηθή αθήγεζε αλαδεηθλχεη ηα θνηλά 

ζηνηρεία ζε κηα ζεηξά γεγνλφησλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα γεγνλφηα παξνπζηάδνληαη ζαλ λα 

είλαη ραξαθηεξηζηηθά, άξα θαη θαηάιιεια γηα λα απνηειέζνπλ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε ή 

απνθπγή (Καςσκέλνο, 2014: 147).    

Ζ ζακηζηηθή αθήγεζε ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

α) Γεκζηεοηζηή ή ελςηενζηή εαιζζηζηή αθήβδζδ: ε χπαξμε ζακηζηηθψλ ρσξίσλ κέζα ζε 

κνλαδηθέο ζθελέο. 

β) οκεεηζηή ή εζςηενζηή εαιζζηζηή αθήβδζδ: κεξηθή αληηκεηψπηζε κηαο εληθήο ζθελήο κε 

ζακηζηηθφ ηξφπν (Genette, 2017: 187 - 189). 

Άιιε δηάθξηζε ηεο ζακηζηηθήο αθήγεζεο: 
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α) Φεοδμεαιζζηζηή αθήβδζδ: είλαη ε αθήγεζε πνπ εθθέξεηαη κε Παξαηαηηθφ σο ζακηζηηθή, 

αιιά νη ιεπηνκέξεηέο ηεο ιεηηνπξγνχλ έηζη ψζηε λα κελ κπνξεί θαλέλαο λα πηζηέςεη φηη 

φια απηά ζπλέβεζαλ ρσξίο θακία παξαιιαγή.  

β)  Ζ ρξεζηκνπνίεζε κηαο κνλαδηθήο ζθελήο γηα λα επηβεβαηψζεη κία ζακηζηηθή ζεηξά θαη 

ξφινο ηεο είλαη λα απνδείμεη ηελ νξζφηεηα ηνπ ζακηζηηθνχ λφκνπ (Genette, 2017: 190 - 

196). 

 

1.7.5.2 Καζνξηζκόο, εηδίθεπζε, έθηαζε 

«Κάζε ζακηζηηθή αθήγεζε είλαη ζπλζεηηθή εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ θαη 

μαλαζπλέβεζαλ ζηε δηάξθεηα κηαο ζακηζηηθήο αθνινπζίαο πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ 

νξηζκέλν αξηζκφ επηκέξνπο κνλάδσλ» (Genette, 2017: 196). 

Γηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ζακηζηηθήο αθήγεζεο: 

1. Καεμνζζιόξ: ηα φξηα κηαο αθνινπζίαο, ε αξρή θαη ην ηέινο. Σα φξηα απηά κπνξεί λα 

πξνζδηνξίδνληαη είηε κε κηα απφιπηε ρξνλνιφγεζε (π.ρ. 26 Ηνπλίνπ 2007) είηε κε 

αλαθνξά ζε έλα κνλαδηθφ γεγνλφο (π.ρ. κεηά ην ηέινο ηνπ β  ́παγθφζκηνπ πνιέκνπ), αιιά 

ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ ν θαζνξηζκφο απηφο κπνξεί λα είλαη απξνζδηφξηζηνο (π.ρ. 

απφ κία ρξνληά θαη κεηά). Τπάξρεη φκσο θαη ν εζσηεξηθφο θαζνξηζκφο, φπνπ ν 

ζπγγξαθέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κία πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζαθή έλδεημε, γηα λα 

νξίζεη θαη ηα εζσηεξηθά φξηα κηαο ζεηξάο, φρη κφλν ηεο αξρήο θαη ηνπ ηέινπο, 

δεκηνπξγψληαο έηζη ππνζεηξέο. 

2. Δζδίηεοζδ: ν ξπζκφο επαλάιεςεο ελφο γεγνλφηνο πνπ κπνξεί λα είλαη μεθάζαξνο είηε κε 

απφιπην ηξφπν (π.ρ. θάζε κέξα, θάζε Κπξηαθή), είηε κε πην ζρεηηθφ ηξφπν (π.ρ. ηηο κέξεο 

ηνπ θαινχ θαηξνχ), είηε αζαθήο (π.ρ. ελίνηε, νξηζκέλεο κέξεο). Καη εδψ ππάξρεη ε 

εζσηεξηθή εηδίθεπζε, πνπ ν ζηφρνο ηεο είλαη λα δψζεη κεγαιχηεξε πνηθηιία ζηελ 

αθήγεζε, θαζψο δεκηνπξγνχληαη ζακηζηηθέο παξαιιαγέο ηνπ γεγνλφηνο πνπ 

επαλαιακβάλεηαη, νη νπνίεο ελαιιάζζνληαη. 

3. Έηηαζδ: ε δηάξθεηα ή ε αθεγεκαηηθή έθηαζε, πνπ κπνξεί λα είλαη είηε ζχληνκε είηε 

εθηελήο. ηαλ είλαη ζχληνκε, κπνξεί ην ρξνληθφ πεδίν πνπ θαιχπηεη λα είλαη ηφζν κηθξφ, 

ψζηε λα είλαη αδχλαην λα γίλεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε απηήλ. Αληίζεηα, φηαλ θαιχπηεη 

κεγάιε ρξνληθή έθηαζε, κπνξεί ε ίδηα λα απνηειέζεη αληηθείκελν κία εθηελνχο αθήγεζεο 

(Genette, 2017: 196 - 210). 



31 
 

1.7.5.3 Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δηαρξνλία 

Δλςηενζηή ή πναβιαηζηή δζαπνμκία: απνηειεί ηε ινγηθή αθνινπζία ησλ γεγνλφησλ ηεο 

ηζηνξίαο πνπ ζπλέβεζαλ κία θνξά, είηε απηά είλαη πξαγκαηηθά είηε είλαη θαληαζηηθά θαη 

παξεκβαίλεη γηα λα νξηνζεηήζεη ηε ζακηζηηθή αθήγεζε θαη γηα λα μερσξίζεη εθείλα ηα 

ρξνληθά ζεκεία πνπ ηελ απνηεινχλ, λα δψζεη δειαδή ηνλ εζσηεξηθφ θαζνξηζκφ.  

Δζςηενζηή δζαπνμκία: ε ρξνληθή αιιεινπρία ηεο ζακηζηηθήο αθήγεζεο.  

Ζ ζακηζηηθή αθήγεζε κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη ηελ εμσηεξηθή δηαρξνλία κέζα ζηελ εζσηεξηθή  

(Genette, 2017: 210 - 213). 

 

1.7.5.4 Δλαιιαγή, κεηαβάζεηο 

Ζ ζακηζηηθή αθήγεζε κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ πεξίιεςε θαη έηζη έλα θείκελν κπνξεί 

λα βαζίδεηαη ζηελ ελαιιαγή κνλαδηθήο θαη ζακηζηηθήο αθήγεζεο (βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ Πξνπζη) θαη φρη ζηελ ελαιιαγή ζθελήο θαη πεξίιεςεο, πνπ είλαη ζπλεζηζκέλν 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξηζζφηεξσλ έξγσλ. Ζ ελαιιαγή απηή κπνξεί λα έρεη ηηο εμήο απιέο 

κνξθέο: 

α) κηα ζακηζηηθή ελφηεηα, πνπ έρεη πεξηγξαθηθή ή επεμεγεκαηηθή ιεηηνπξγία, ππνηάζζεηαη 

ζε  κηα ζθελή κνλαδηθή.  

β) κηα κνλαδηθή ζθελή, πνπ έρεη δηαθσηηζηηθή ιεηηνπξγία, ππνηάζζεηαη ζε κία ζακηζηηθή 

αλάπηπμε.  

Ζ ελαιιαγή κπνξεί λα έρεη θαη ηηο εμήο πεξίπινθεο κνξθέο:  

α) κηα κνλαδηθή ζθελή δηαθσηίδεη κηα ζακηζηηθή αλάπηπμε πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ππνηάζζεηαη 

ζε κηα κνλαδηθή ζθελή.  

β) κηα κνλαδηθή ζθελή πνπ ππνηάζζεηαη ζε κία ζακηζηηθή ζθελή έρεη κε ηε ζεηξά ηεο 

αλάγθε απφ κία ζακηζηηθή παξέλζεζε (Genette, 2017: 213 - 223). 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φκσο ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ζακηζηηθέο θαη ηηο κνλαδηθέο 

ελφηεηεο κπνξεί λα μεθεχγεη απφ ηελ αλάιπζε, γηαηί ε αθήγεζε κεηαβαίλεη απφ ηε κία 

κνξθή ζηελ άιιε ρσξίο λα επηζεκαίλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Τπάξρνπλ ηα εμήο είδε 

κεηάβαζεο: 

α) κεηάβαζε απφ ζακηζηηθή αθήγεζε ζε κνλαδηθή ή απφ κνλαδηθή ζε ζακηζηηθή κέζα απφ 

έλαλ εζσηεξηθφ θαζνξηζκφ.  

β) μαθληθή κεηάβαζε απφ ζακηζηηθή αθήγεζε ζε κνλαδηθή ή απφ κνλαδηθή ζε ζακηζηηθή 

ρσξίο λα γίλεη θακία επηζήκαλζε.  

γ) ζπλερείο κεηαβάζεηο απφ ηε κία κνξθή ζηελ άιιε, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη κηα 

κνλαδηθή θαη ηαπηφρξνλα ζακηζηηθή ελφηεηα.   
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Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φκσο αλάκεζα ζηε ζακηζηηθή αθήγεζε θαη ζηε κνλαδηθή 

ζθελή ππάξρεη κηα νπδέηεξε ελφηεηα. Ζ νπδέηεξε ελφηεηα έρεη ηηο εμήο κνξθέο: 

α) ζπιινγηζηηθέο παξεθβάζεηο ζε ρξφλν Δλεζηψηα.  

β) δηάινγνο ρσξίο ηελ χπαξμε δεισηηθψλ ξεκάησλ.  

γ) παξεκβνιή κηαο ελφηεηαο ζε Παξαηαηηθφ αλάκεζα ζηε ζακηζηηθή θαη ζηε κνλαδηθή 

αθήγεζε (Genette, 2017: 213 - 223).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 

2.1 Ση είλαη ε δεκηνπξγηθή γξαθή 

Ο  φξνο δεκηνπξγηθή γξαθή απνηειεί κεηάθξαζε ηνπ αγγινζαμνληθνχ φξνπ creative writing. 

Δλψ φκσο είλαη μεθάζαξε ε ζεκαζία ηνπ φξνπ γξαθή, δελ ηζρχεη ην ίδην θαη γηα ηνλ φξν 

«δεκηνπξγηθή». Γελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ε ζεκαζία ηεο θαη θαηά θαηξνχο έρνπλ 

δνζεί δηάθνξεο εξκελείεο γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα. (Κσηφπνπινο, γ, 2).  

Αλαδεηνχληαη, ινηπφλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκηνπξγηθνχ, γηα λα κπνξέζεη λα 

πξνζδηνξηζηεί θαη ν φξνο δεκηνπξγηθή γξαθή. ηα ρξφληα ηεο Αλαγέλλεζεο ε θαιιηηερληθή 

δξαζηεξηφηεηα ραξαθηεξίδεηαη σο δεκηνπξγία. ηα ζχγρξνλα ρξφληα αλαθέξεηαη φηη ν 

δεκηνπξγηθφο ραξαθηεξίδεηαη απφ εθεπξεηηθφηεηα, ζχλζεζε θαη ζρεδηαζκφ. Γεκηνπξγηθφο 

ζεσξείηαη απηφο πνπ έρεη αλεμαξηεζία ζθέςεο, αληηθνκθνξκηζηηθέο ηάζεηο, επηκνλή, 

απηάξθεηα, απηνλνκία, θαληαζία, δεκηνπξγηθή έληαζε, πεξηέξγεηα, θνηλσληθή επηιεθηηθφηεηα 

θαη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ κ‟ έλαλ ηξφπν  πνπ λα απνδεηθλχεηαη 

παξαγσγηθφο θαη λα αληακείβεη ην ίδην ην άηνκν  (Κσηφπνπινο, γ 4-6). χκθσλα θαη κε ηνλ 

Rodari (2003: 204) ν δεκηνπξγηθφο λνπο είλαη απηφο πνπ δνπιεχεη ζπλερψο, πνπ θάλεη 

εξσηήζεηο, πνπ αλαθαιχπηεη πξνβιήκαηα, πνπ δελ ηθαλνπνηείηαη κε ηηο εχθνιεο απαληήζεηο, 

πνπ ληψζεη άλεηα ζε ξεπζηέο θαηαζηάζεηο, πνπ είλαη ηθαλφο γηα απηφλνκεο θαη αλεμάξηεηεο 

θξίζεηο, πνπ αξλείηαη ην θσδηθνπνηεκέλν, πνπ μαλαρεηξίδεηαη αληηθείκελα θαη έλλνηεο ρσξίο 

λα εκπνδίδεηαη απφ θνκθνξκηζκνχο.  

Έηζη, κε βάζε θαη ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο «δεκηνπξγηθφο», δεκηνπξγηθφ γξάςηκν, 

είλαη ην πξσηφηππν γξάςηκν, ην αληηζπκβαηηθφ, ην εθθξαζηηθφ (Dawson, 2005:20-21). Ζ 

δεκηνπξγηθή γξαθή είλαη απηή πνπ αλνίγεη ηνλ δξφκν γηα ζχλζεζε εκπεηξηψλ δσήο θαη 

γλψζεσλ πνπ ζπλδπάδνληαη ζε έλα θαληαζηαθφ επίπεδν (νπιηψηεο, 2012: 13). ήκεξα ν 

φξνο ρξεζηκνπνηείηαη κε δηηηή ζεκαζία: ππνλνεί απφ ηε κία ηελ ηθαλφηεηα λα ειέγρεη θαη λα 

δακάδεη θαλείο ηηο δεκηνπξγηθέο ζθέςεηο θαη απφ ηελ άιιε λα ηηο κεηαηξέπεη ζε γξαθή 

(νπιηψηεο, 2011: 37). χκθσλα κε ηνλ Καξαθίηζην (ζην Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή ζην ζρνιείν, 

2016: 23 - 25) δεκηνπξγηθή γξαθή είλαη ε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερληθήο γξαθήο αιιά θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα θαηαθηεζνχλ ζπγγξαθηθέο δεμηφηεηεο. 

ρεηίδεηαη θπξίσο κε ηε ινγνηερληθή ζπγγξαθή θαη ζπλδέεηαη κε ηελ πνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

γιψζζαο. Βέβαηα, γεληθά δελ είλαη απαξαίηεην λα ζρεηίδεηαη πάληα κε ηε παξαγσγή 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, αιιά θαη εηδηθά φζνλ αθνξά ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο πξφθεηηαη 

γηα κηα γξαπηή έθθξαζε, κε ηελ νπνία ηα παηδηά θαηαγξάθνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, ηηο ζθέςεηο 

ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε κία γξαθή πξσηφηππε (Κσηφπνπινο γ, 18). Άιισζηε, ε  
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δεκηνπξγηθή γξαθή σο δηδαθηηθφ αληηθείκελν δελ επηδηψθεη ζε θακία ησλ πεξηπηψζεσλ ηελ 

αλεχξεζε ζπγγξαθηθψλ ηαιέλησλ (Κσηφπνπινο δ, 6).  

ε επίπεδν πξαθηηθήο ππάξρνπλ δχν αληηκαρφκελεο απφςεηο φζνλ αθνξά ηε 

δεκηνπξγηθή γξαθή. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ πσο ε δεκηνπξγηθή γξαθή είλαη ην ειεχζεξν 

γξάςηκν, ελψ άιινη εζηηάδνπλ ζηε κέζνδν, ζηελ ηερληθή θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο παξαγσγήο 

ελφο θεηκέλνπ. Μέζα απφ ηε ζχγθξνπζε απηή φκσο ηειηθά πξνθχπηεη ε ζχλζεζε, φηη δειαδή 

ε δεκηνπξγηθή γξαθή ζηεξίδεηαη απφ ηε κία ζηελ αλάκημε δηάθνξσλ ηερληθψλ αιιά απφ ηελ 

άιιε είλαη θαη ε γξαθή πνπ ξέεη, βγαίλεη απφ ην αζπλείδεην θαη ρξεζηκνπνηεί θαη λνεηηθά 

θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία (Καινγεξνπνχινπ, 2006: 70 -71). Οη θηινινγηθέο ζπνπδέο 

εζηηάδνπλ ζην πξντφλ, ην θείκελν. Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή εζηηάδεη ζηε δηαδηθαζία, ηε γξαθή 

(Κσηφπνπινο δ, 18). 

πκπεξαζκαηηθά, δεκηνπξγηθή γξαθή είλαη θάζε γξαθή ζηελ νπνία πξνέρεη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ζε αληίζεζε πξνο ηελ πιεξνθνξηαθή πξφζεζε θάζε είδνπο γξαθή πνπ 

ζεσξείηαη κε ινγνηερληθή. Ο Οπκπέξην Έθν
5
 αληηδηαζηέιιεη ηε δεκηνπξγηθή γξαθή πξνο ηελ 

επηζηεκνληθή, γηαηί έλα ζεσξεηηθφ δνθίκην απνδεηθλχεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή δίλεη κηα 

απάληεζε ζε έλα δεδνκέλν πξφβιεκα, ελψ ζε έλα ινγνηερληθφ θείκελν ζέιεη θαλείο λα 

αλαπαξαζηήζεη ηε δσή θαη λα πξνηείλεη ζηνπο αλαγλψζηεο ηεο δνθηκή κηαο ιχζεο θαη φρη 

κηαο νξηζηηθήο ζπληαγήο (Κσηφπνπινο & Βαθάιε, 2017: 441) 

 

2.2 ύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο 

Ζ ηζηνξία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο είλαη πνιχ καθξηλή, γηαηί ζηνηρεία ηεο εληνπίδνληαη ζηελ 

αξραία Ρεηνξηθή, ηνλ 5
ν
 π.Υ. αηψλα. Καη φηαλ ιέκε Ρεηνξηθή ελλννχκε ηε κέζνδν πνπ 

αζρνιείηαη κε ηε ζχλζεζε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ κε ζηφρν ν ιφγνο απηφο λα πείζεη 

(Καξαθίηζηνο, ζην Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή ζην ζρνιείν, 2016: 25). Απηφο πνπ ζπλέιεμε θαη 

κειέηεζε δεκηνπξγηθέο πξαθηηθέο πνπ είραλ γίλεη ήδε απνδεθηέο θαη εθαξκφδνληαλ γηα 

αξθεηά ρξφληα ήηαλ ν Αξηζηνηέιεο (384 – 322 π.Υ) ζην έξγν ηνπ «Πεξί Πνηεηηθήο». ην 

έξγν απηφ ν Αξηζηνηέιεο ππνδείθλπε ζηνπο καζεηέο ηνπ ηη λα αλαδεηνχλ θαη ηη λα 

απνθεχγνπλ φηαλ ζπλέζεηαλ ηα δξάκαηά ηνπο (Κσηφπνπινο δ, 11) 

 ηα ρξφληα ηνπ Μεζαίσλα θαη ηεο Αλαγέλλεζεο ζεσξνχζαλ ηε γξαθή θαη ηνλ ιφγν 

ηέρλεο θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε Ρεηνξηθή θαη ηα κέζα ηεο γηα κία απνηειεζκαηηθή νκηιία. 

Δθείλα ηα ρξφληα νη ξήηνξεο δίδαζθαλ ην χθνο, ηελ ηερληθή θαη ηε γξαθή κέζα απφ ην 

παξάδεηγκα θαη ηε κίκεζε (Morley 2007: 17). 

                                                             
5 Ιταλόσ δοκιμιογράφοσ, φιλόςοφοσ, κριτικόσ λογοτεχνίασ (1932 – 2016) 
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 Με ηε ζεκεξηλή κνξθή ε δεκηνπξγηθή γξαθή εκθαλίζηεθε ζηελ Ακεξηθή ζηα ηέιε 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα σο απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο πνπ γηλφηαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηε 

ινγνηερλία φρη σο αληηθείκελν εξκελείαο αιιά σο δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα  (Βαζηιάθε & 

Γηαλλαθνπδάθεο 2009: 14). Χο επηζηεκνληθφο θιάδνο φκσο εκθαλίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα ζηηο ΖΠΑ παξάιιεια κε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ 

ηζηνξηθή, θηινινγηθή θαη γισζζνινγηθή αλάιπζε ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ απφ κία 

ινγνηερληθή θξηηηθή πνπ λα αμηνινγεί ηε Λνγνηερλία κε φξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ αηζζεηηθή 

ηεο πνηφηεηα (Κσηφπνπινο δ, 12). Μάιηζηα ην 1949 ε δεκηνπξγηθή γξαθή εηζάγεηαη πιένλ 

επίζεκα: αξρηθά ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ ακεξηθαληθψλ 

παλεπηζηεκίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαη ζηα πξνπηπρηαθά (Kαινγεξνπνχινπ, 2006: 69)  

 ήκεξα ε δεκηνπξγηθή γξαθή δηδάζθεηαη ζηα πεξηζζφηεξα Παλεπηζηήκηα ηνπ θφζκνπ 

θαη ηα πξνγξάκκαηά ηεο είλαη θαηνρπξσκέλα. ηελ Διιάδα φκσο άξγεζε πνιχ λα 

εκθαληζηεί, θαη κάιηζηα ηα πξψηα ρξφληα δηδαζθφηαλ κφλν κέζα απφ θάπνηα ζεκηλάξηα θαη 

εξγαζηήξηα. Σν κεγάιν απνθαζηζηηθφ βήκα έγηλε ην 2008 απφ ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο κε ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο κε 

εκπλεπζηή ηνλ πξψην Γηεπζπληή πνπδψλ θαη Δπηζηεκνληθά ππεχζπλν ηνλ  αείκλεζην πνηεηή 

θαη παλεπηζηεκηαθφ Μίκε νπιηψηε (†2012). Σν 2016 ηδξχζεθε θαη ην αληίζηνηρν ηκήκα ζην 

ΔΑΠ. Γπζηπρψο, κέρξη θαη ζήκεξα δελ ππάξρεη αθφκε ζε θαλέλα ειιεληθφ Παλεπηζηήκην ζε 

πξνπηπρηαθφ επίπεδν  (Κσηφπνπινο γ, 11 – 12). 

 

2.3 Άμνλεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη ρώξνη ζηνπο νπνίνπο εληάζζεηαη 

χκθσλα κε ηνλ Dawson (2005: 49) ε δεκηνπξγηθή γξαθή ζπγθξνηείηαη κε βάζε ηνπο εμήο 

ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο: ηε δεκηνπξγηθή πξνζσπηθή έθθξαζε (creative self – expression), 

ηνλ γξακκαηηζκφ (literacy), ηελ ηερληθή (craft) θαη ηε κειέηε εθ ησλ έλδνλ. Άιισζηε ε 

δεκηνπξγηθή γξαθή εληάζζεηαη ζε ηξεηο ρψξνπο: ηεο θηινινγίαο σο ινγνηερληθή γξαθή, ηεο 

παηδαγσγηθήο σο εθπαηδεπηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο θαη ηεο ςπρνινγίαο σο ζεξαπεπηηθή 

κέζνδνο, γηαηί κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεξαπεπηηθά, λα πξνζθέξεη εθηφλσζε, απειεπζέξσζε 

θαη απηνεπηβεβαίσζε ζην άηνκν (Νηηνχδε, 2012:16).  

 

2.4 Γηδαζθαιία ηε δεκηνπξγηθήο γξαθήο 

Σν εξψηεκα γηα ην αλ δηδάζθεηαη ή φρη ε γξαθή είλαη ε ζχγρξνλε έθδνζε ηνπ αξραίνπ 

αθνξηζκνχ «poeta nascitur∙ non fit»
6
 απφ ηελ Ars Poetica ηνπ Οξάηηνπ. Σέηνηνπ είδνπο 

                                                             
6 Ο ποιθτισ γεννιζται, δεν γίνεται.  



36 
 

θηινζνθηθέο ζεσξήζεηο μεθίλεζαλ απφ ηνλ Πιάησλα, ίζσο θαη λσξίηεξα. Ζ ζπγθξφηεζε 

άιισζηε ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο σο επηζηεκνληθνχ θιάδνπ ζηε ζχγρξνλε επνρή κπνξεί λα 

αλαδεηεζεί ζηελ επαλαπξνζέγγηζε ηεο αξραίαο δξακαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ησλ αζθήζεσλ 

ηεο αλαγελλεζηαθήο ξεηνξηθήο ζρεηηθά κε ηελ ζπγγξαθηθή ζχλζεζε  (Κσηφπνπινο δ, 11). 

Δπνκέλσο, «ζηελ αξραηφηεηα αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα, πξηλ απφ ηελ 

εκθάληζε ηνπ Ρνκαληηζκνχ, ε θπξίαξρε αληίιεςε πεξί αηζζεηηθήο δελ μερψξηδε ηνλ ηερλίηε 

απφ ηνλ θαιιηηέρλε, ηνλ εθηειεζηή απφ ηνλ δεκηνπξγφ θαη απηνκάησο ήηαλ δηάρπηε ε πίζηε 

φηη ε ηέρλε (άξα θαη ε ινγνηερλία) απνθηάηαη απνθιεηζηηθά κε κάζεζε θαη δηδαζθαιία  θαη 

κέρξη ηνλ 19
ν
 αηψλα ε δηδαζθαιία γξαθήο, ινγνηερληθήο θαη κε, εγγξάθεηαη ζην επξχ 

πιαίζην ηεο Ρεηνξηθήο» (Καξαθίηζηνο ζην Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή ζην ζρνιείν, 2016: 26 - 

27). 

 ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ζπλερίζηεθαλ νη αληηθξνπφκελεο απφςεηο γηα ην αλ 

δηδάζθεηαη ή φρη ε δεκηνπξγηθή γξαθή. Ο Immanuel Kant
7
 ππνζηήξημε πσο ν ζπγγξαθηθφο 

ηξφπνο ράλεηαη φηαλ επηρεηξείηαη ε δηδαζθαιία ηνπ. Σελ ίδηα άπνςε είρε θαη ν Henry James
8
 

πνπ ππνζηήξηδε πσο ην κπζηζηφξεκα είλαη κηα κνξθή ηέρλεο πνπ νη λφκνη ηνπ δελ κπνξνχλ 

λα δηδαρζνχλ. Δλψ ν Beasant, Άγγινο πεδνγξάθνο ήζζνλνο ζεκαζίαο, ππνζηήξηδε πσο νη 

θαλφλεο ηεο πεδνγξαθίαο κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ κε αθξίβεηα αιιά ζε φζνπο ήδε έρνπλ 

πξνηθηζηεί κε ηα απαξαίηεηα ραξίζκαηα. Οπζηαζηηθά, ε δεκφζηα ζπδήηεζε γηα ην αλ κπνξεί 

ή φρη λα δηδαρζεί ε γξαθή αλαπηχρζεθε ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Σφηε θαηαγξάθνληαη θαη νη 

πξψηεο πξνζπάζεηεο λα δηδαρζεί ε γξαθή, είηε κε νδεγίεο ζε εγρεηξίδηα είηε κε ηελ θξηηηθή 

πνπ γηλφηαλ ζηα εγρεηξίδηα ησλ εξγαζηεξίσλ. Σελ ίδηα επνρή ζηελ Ακεξηθή θπθινθνξνχλ 

θαη εγρεηξίδηα γξαθήο θαη εηδηθφηεξα γξαθήο δηεγεκάησλ (Κσηφπνπινο δ, 11 - 12). 

Έηζη, απφ ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ε αληίιεςε φηη ε δεκηνπξγηθή γξαθή είλαη 

απνηέιεζκα κειέηεο ηεο ινγνηερληθήο γξακκαηείαο αιιά θαη ζπζηεκαηηθήο άζθεζεο θαη 

θαιιηέξγεηαο γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απνδεθηή. Σν δεκηνπξγηθφ γξάςηκν, ινηπφλ, 

κπνξεί λα δηδαρζεί. Σν δήηεκα είλαη λα βξεζνχλ νη ζσζηέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ δελ ζα 

πεξηνξίδνληαη νχηε κφλν ζην πεξηερφκελν νχηε κφλν ζηε κνξθή, γηαηί ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε ζα ππάξρνπλ ηερληθά ιάζε, ελψ ζηε δεχηεξε απιψο ζα αλαπαξάγνληαη ηερληθά 

άξηηα θείκελα. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε κεγάιεο πνηθηιίαο 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαζψο θαη κε ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ παξαγσγήο θεηκέλσλ. 

εκαληηθφ επίζεο ζηε δηδαζθαιία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο είλαη λα κπνξνχλ νη ππνςήθηνη 

ζπγγξαθείο λα πξνζεγγίδνπλ θξηηηθά ηε γξαθή ηνπο θαη ζε έλα κεηαλαγλσζηηθφ ζηάδην 

                                                             
7  Γερμανόσ φιλόςοφοσ (1724 – 1804) 
8 Αμερικανόσ ςυγγραφζασ (1843 – 1916) 
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(Γξφζδνο, ζηα Πξαθηηθά Παλειιήληνπ πλεδξίνπ κε ζέκα «Αλαζηνραζκνί γηα ηελ παηδηθή 

ειηθία», 2014: 487) 

πκπεξαζκαηηθά, ε έκπλεπζε δελ δηδάζθεηαη, αιιά δηδάζθνληαη νη ηξφπνη γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο πιαηζίνπ πνπ επλνεί ηε γέλλεζή ηεο θαη ηελ έθθξαζή ηεο θαη έλα ηέηνην πιαίζην είλαη 

θαη νη ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηα ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ζε άιινπ ηχπνπ ρξήζεο ησλ ιέμεσλ, 

ζε γισζζηθέο αλαηξνπέο, ζε παξζεληθέο ελαηελίζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζε θξέζθνπο 

θαηλνχξηνπο δξφκνπο πξνζσπηθήο γξαθήο θαη έθθξαζεο (Καξαθίηζηνο ζην Ζ δεκηνπξγηθή 

γξαθή ζην ζρνιείν, 2016: 31). 

2.5 Βαζηθόο ζθνπόο θαη ζηόρνη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, είηε ζε εξγαζηήξηα 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο είηε ζην ζρνιείν, είλαη λα δηακνξθσζνχλ πην ππνςηαζκέλνη 

αλαγλψζηεο θαη λα γίλεη κία πην νπζηαζηηθή θαη ζπζηεκαηηθή επαθή κε ηελ ηέρλε ηνπ ιφγνπ, 

πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ (Νηθνιαΐδνπ, ζην Ζ 

δεκηνπξγηθή γξαθή ζην ζρνιείν, 2016: 104). 

 Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο είλαη νη εμήο:  

- Ζ ηξηβή κε πνιιά ινγνηερληθά θείκελα, γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα γξάςεη ην δηθφ ηνπ 

θείκελν   

- Ζ θαιιηέξγεηα ηεο δεμηφηεηαο αθήγεζεο ηζηνξηψλ, ζπλαηζζεκάησλ ή θαηαζηάζεσλ θαη 

ηεο πεξηγξαθήο πξνζψπσλ, ηφπσλ θαη αληηθεηκέλσλ κε βησκαηηθφ ηξφπν.  

- Ζ θηλεηνπνίεζε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο ζπγγξαθηθήο επηλνεηηθφηεηαο.  

- Ζ αλάπηπμε θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. 

- Ζ δνθηκαζία ζηελ πξάμε ησλ ηερληθψλ αθήγεζεο, γηαηί κφλν ηφηε κπνξεί λα γίλεη 

αληηιεπηφ φηη άιινο είλαη ν ζπγγξαθέαο θαη άιινο ν αθεγεηήο.  

- Ζ γισζζηθή θαιιηέξγεηα. 

- Ζ εθκάζεζε ηεο επεμεξγαζίαο ελφο θεηκέλνπ, γηαηί έλα θείκελν δνπιεχεηαη πνιιέο θνξέο .  

- Ζ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ζηελ νκάδα, ε αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαη ε 

δεκηνπξγία θιίκαηνο ζπληξνθηθφηεηαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο κέζα ζηελ ηάμε ή κέζα 

ζηελ νκάδα (Νηθνιαΐδνπ, ζην Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή ζην ζρνιείν,  2016: 105 - 107). 

 

2.6 Οθέιε από ηελ ελαζρόιεζε κε ηε δεκηνπξγηθή γξαθή 

Με βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο δηακνξθψλνληαη θαη ηα 

αληίζηνηρα νθέιε απφ ηελ ελαζρφιεζε κε απηήλ. πγθεθξηκέλα, φηαλ θάπνηνο αζρνιείηαη κε 

ηε δεκηνπξγηθή γξαθή: 
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- Έξρεηαη ζε επαθή κε πνιιά ινγνηερληθά θείκελα, εκβαζχλεη ζηελ θαηαλφεζή ηνπο θαη 

εληξπθά ζηελ θηιαλαγλσζία.  

- Καιιηεξγεί ηε δεμηφηεηα λα πεξηγξάθεη θαη λα αθεγείηαη, εκπεδψλνληαο ηηο ηερληθέο 

αθήγεζεο.  

- Αλαπηχζζεη ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, ζπγθξνηείηαη πλεπκαηηθά θαη καζαίλεη 

λα ακθηζβεηεί..   

- Κηλεηνπνηεί ηε θαληαζία θαη ηε ζπγγξαθηθή επηλνεηηθφηεηα θαη καζαίλεη λα 

επεμεξγάδεηαη θαη λα δεκηνπξγεί έλα θείκελν κπζνπιαζίαο κέζα απφ ηε ζχλζεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο επηλφεζεο.   

- Αμηνπνηεί ηελ εκπεηξία θαη ηηο γλψζεηο ηνπ σο ζπγγξαθηθφ πιηθφ θαη ηε θαληαζία ηνπ σο 

ζπγγξαθηθφ θαχζηκν.   

- Πινπηίδεηαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο ηνπ θφζκνο θαη βηψλεη έληνλεο ζπγθηλήζεηο.   

- Μπαίλεη ζηε ζέζε ησλ εξψσλ ηνπ, δεη ζε δηάθνξεο επνρέο θαη ζε δηαθνξεηηθνχο 

αλζξψπνπο θαη έηζη κπνξεί θαη θαηαλνεί ην δηαθνξεηηθφ θαη κπνξεί λα ην απνδερηεί πην 

εχθνια.    

- Δζσηεξηθεχεη θαλφλεο, πξφηππα, ζπκπεξηθνξέο θαη αμίεο.  

- Γλσξίδεη θαιχηεξα ηνλ θφζκν, ηνλ πνιηηηζκφ, ηηο αμίεο, αιιά θαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο 

θιίζεηο ηνπ.  

- Καιιηεξγεί ηε γιψζζα, αληηιακβάλεηαη ηελ πνιπζεκία ηεο θαη καζαίλεη λα ηε 

ρξεζηκνπνηεί κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο θαη αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε .  

- Αληηιακβάλεηαη θαιχηεξα ην ζεκαζηνινγηθφ βάζνο ησλ ιέμεσλ θαη θαηαλνεί πσο νη 

ιέμεηο δεκηνπξγνχλ ηνλ θφζκν θαη φηη ε γιψζζα είλαη έλα παλίζρπξν λνεηηθφ εξγαιείν.   

- πλεηδεηνπνηεί πσο ην χθνο, ε ζηίμε, νη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, ε κνξθή απνηεινχλ 

εχπιαζην πιηθφ. 

- Μαζαίλεη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο άιινπο θαη λα εθηίζεηαη ζε θνηλφ παξνπζηάδνληαο ηα 

θείκελά ηνπ (Νηθνιαΐδνπ, ζην Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή ζην ζρνιείν, 2016: 105 - 108) 

χκθσλα κε ηνλ νπιηψηε ( 2012:13), ε επηηπρία ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, 

θξίλεηαη απφ ην αλ θαη θαηά πφζν κπνξεί λα δηακνξθψζεη (πεξηζζφηεξνπο θαη) 

επαξθέζηεξνπο αλαγλψζηεο ηεο ινγνηερλίαο. πσο ππνζηεξίδεη, άιισζηε, κε ηε 

δεκηνπξγηθή γξαθή ε πξφζιεςε ηεο ινγνηερλίαο απφ απνθιεηζηηθά παζεηηθή γίλεηαη θαη 

ελεξγεηηθή.  
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2.7 Γεκηνπξγηθή γξαθή θαη εθπαίδεπζε 

χκθσλα κε ην ΚΔΠΑ (Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο Γισζζψλ θαη Πνιηηηζκψλ) 

ηνπ 2005 είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε παηγληψδεο ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη γηα απηφ ζα πξέπεη λα 

δίλεηαη έκθαζε ζε παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε δεκηνπξγηθή γξαθή.  

ηελ Διιάδα γηα πξψηε θνξά ην ΓΔΠΠ
9
 θαη ΑΠ

10
 ηνπ 2002 ζηνρεχεη ζηελ 

πξναγσγή ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο. ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε παξαγσγή πξνθνξηθνχ, γξαπηνχ 

θαη πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ θαη νη καζεηέο θαινχληαη λα αζθεζνχλ ζε πνηθίια είδε ιφγνπ. 

Χζηφζν, ζπζηεκαηηθά ε δεκηνπξγηθή γξαθή εκθαλίδεηαη ζην ΑΠ ηνπ 2011
11

 γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο ηεο Α  ́Λπθείνπ, φπνπ γηα πξψηε θνξά ππάξρνπλ πξνηεηλφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη ππνδείμεηο πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε καζεζηαθή πξάμε. Ζ θηινζνθία ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαηεπζχλεη ζηελ 

εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζε θεηκεληθνχο ηχπνπο πνπ εληάζζνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θάζε 

θνξά θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα (Βαθάιε, 2014: 344 – 345). 

Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016 – 2017
12

 γίλνληαη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν εμέηαζεο ζην 

κάζεκα ηεο «Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο» ζην Γπκλάζην, πνπ ε Γισζζηθή 

Γηδαζθαιία θαη ε Νενειιεληθή Λνγνηερλία ζπλεμεηάδνληαη ζε ηξίσξε εμέηαζε κε 

δηαθνξεηηθά φκσο ζέκαηα, μερσξηζηά θχιια απαληήζεσλ θαη μερσξηζηφ βαζκφ γηα ην 

θαζέλα απφ απηά. ηνλ θιάδν ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ην ηξίην ζέκα αλαθέξεηαη ζηελ 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη πξνηείλεηαη έλα ζέκα αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο θαη έλα 

ζέκα δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη θάζε καζεηήο/καζήηξηα επηιέγεη ην έλα απφ ηα δχν. ζνλ 

αθνξά ην ζέκα ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο δεηείηαη: α) είηε λα αλαδηεγεζνχλ ηκήκα ηεο 

ηζηνξίαο απφ ηελ νπηηθή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ήξσα, β) είηε λα αιιάδνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ 

δεκηνπξγηθά ην αξρηθφ θείκελν, γ) είηε λα δηαηππψζνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα απφ ηελ 

αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ ζε έλα λέν θείκελν κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ. Ζ ηξίσξε εμέηαζε γεληθεχεηαη ην 2017
13

 θαη ζηελ Α  ́θαη Β  ́ηάμε ησλ ΔΠΑΛ, 

φπνπ ηζρχεη φ,ηη ηζρχεη θαη ζηελ εμέηαζε ηνπ Γπκλαζίνπ. Δπίζεο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο 2017 – 2018 ην Τπνπξγείν Παηδείαο δεκνζηεχεη λέεο νδεγίεο γηα ηελ 

παλειιαδηθή εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο Νέσλ Διιεληθψλ ησλ ΔΠΑΛ γηα ην έηνο 2018. 

Γίλνληαη ζηνπο καζεηέο δχν κε δηδαγκέλα θείκελα, έλα κε ινγνηερληθφ θαη έλα ινγνηερληθφ 

                                                             
9 Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων Σπουδών 
10 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
11 ΦΕΚ 1562 / 27-6-2011 
12 ΦΕΚ 211/11-11-2016 
13 Φ4/56637/Δ4/31-3-2017 



40 
 

θαη ζην ινγνηερληθφ νη καζεηέο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε ηξία ζέκαηα. Σν ηξίην ζέκα 

αθνξά ζηελ εξκελεία θαη ηελ παξαγσγή ιφγνπ ζε έλα ζέκα αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο. Οη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ ηδέεο, αμίεο, ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο, 

πνπ αλαδεηθλχνληαη ζην θείκελν θαη λα ηηο ζπγθξίλνπλ κε απηέο ηνπ ζήκεξα ή λα ηηο 

ζπζρεηίζνπλ κε πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα (Κσηφπνπινο & Βαθάιε, 2017: 

441 - 443). Σν 2018
14

 ε ζπλεμέηαζε γεληθεχεηαη θαη ζηελ Α  ́ θαη Β  ́ ηάμε ηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ, φπνπ θαη εδψ ην ηξίην ζέκα ηεο Λνγνηερλίαο είλαη αληίζηνηρν κε απηφ ηεο 

παλειιαδηθήο εμέηαζεο ησλ ΔΠΑΛ, δειαδή αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο. Σέινο ην 2019
15

 

ην Τπνπξγείν Παηδείαο δεκνζηεχεη νδεγίεο γηα ηελ παλειιαδηθή εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Νέσλ Διιεληθψλ ζηε Γ  ́ ηάμε ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019 – 2020, φπνπ 

γηα πξψηε θνξά νξίδεηαη ε ζπλεμέηαζε Γιψζζαο – Λνγνηερλίαο. Γίλνληαη ζηνπο καζεηέο θαη 

ζηηο καζήηξηεο δχν ή ηξία κε δηδαγκέλα θείκελα ζπλνιηθήο έθηαζεο έσο ηξεηο ζειίδεο, έλα 

εθ ησλ νπνίσλ είλαη ινγνηερληθφ θαη ην ηξίην ζέκα ζρεηίδεηαη κε ην ινγνηερληθφ θείκελν, 

φπνπ δεηείηαη εξκελεπηηθφ ζρφιην θαη βαζκνινγείηαη κε άξηζηα ην 15/100 κνλάδεο. Χο 

εξκελεπηηθφ ζρφιην ζεσξείηαη έλα γξαπηφ ζρφιην πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο πνπ πεξηιακβάλεη 

ηελ αλάπηπμε ηνπ βαζηθνχ ζέκαηνο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ γηα ηνλ ίδην (Βαθάιε, 

2021: 6 -7) 

Γειαδή, ζηαδηαθά ε δεκηνπξγηθή γξαθή εληάζζεηαη ζην ζρνιείν θαη πξνζπαζεί λα 

βειηηψζεη ην πεξηερφκελν ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, γηαηί ε δεκηνπξγηθή γξαθή ζην 

ζρνιείν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο δφισκα γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο θαη ηε 

δηδαζθαιία. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο εξγάδνληαη κε πεξηζζφηεξν θέθη, αιιάδεη ην θιίκα 

ηεο ηάμεο θαη αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο. Φπζηθά, δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε ηε δηδαζθαιία 

ηεο ινγνηερλίαο ή ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε αθήγεζε ππάξρεη ζε 

φια ηα καζήκαηα, κπνξεί λα εληαρζεί θαη ε δεκηνπξγηθή γξαθή ζε φια ηα  καζήκαηα, αθφκε 

θαη ζηε γπκλαζηηθή, φηαλ ηα παηδηά ζσκαηνπνηνχλ ηηο ιέμεηο ελφο ηξαγνπδηνχ κε ρνξεπηηθέο 

θηλήζεηο.  (Νηθνιαΐδνπ, ζην Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή ζην ζρνιείν, 2016: 109).  

 

2.8 Δξγαζηήξηα Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο 

Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή εηζάγεηαη ζηα Παλεπηζηήκηα ην 1949, αιιά ήδε θάπνηα ρξφληα πξηλ 

είραλ αξρίζεη λα ππάξρνπλ νη πξνάγγεινη. Έηζη, έρνπκε ην «47 Workshop» ηνπ George Baker 

ζην Harvard κεηαμχ 1906 θαη 1925. Σν 1939 έρνπκε ην πξψην Δξγαζηήξην Γεκηνπξγηθήο 

Γξαθήο ηνπ Iowa Writer‟s Workshop ζε έλα ζεξηλφ ηκήκα. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ  

                                                             
14 199621/Δ2/11-10-18 Υ.Α. 
15 107268/Δ2/3-7-2019 Υ.Α. 
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φκσο ηα εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο ελειίθσλ, εθήβσλ θαη παηδηψλ 

πνιιαπιαζηάδνληαη ζπλερψο (Dawson, 2005: 81). 

 ηελ Διιάδα ηα πξψηα εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο εκθαλίδνληαη ηε δεθαεηία 

ηνπ ‟80 αθνινπζψληαο ηα δπηηθά πξφηππα. Πξψηνο δάζθαινο ήηαλ ν Νίθνο Φσθάο πνπ 

δίδαμε ζηε ΥΔΝ ησλ Αζελψλ ην 1983 ην άγλσζην κέρξη ηφηε αληηθείκελν ηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο. ηε δεθαεηία ηνπ „90 ηα Δξγαζηήξηα Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο αλαπηχζζνληαη ζπλήζσο 

ζην πιαίζην επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ αγγιφθσλσλ ηδξπκάησλ, φπσο ην 

Διιελνακεξηθαληθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (Κνιιέγην Αζελψλ) θαη ν νίθνο δεκνπξαζηψλ 

Christie‟s. Αξρίδνπλ φκσο λα απνθηνχλ θχξνο θαη λα γίλνληαη επξχηεξα γλσζηά απφ ην 2002 

θαη ην 2005 πνπ ην Δπξσπατθφ Κέληξν Μεηάθξαζεο Λνγνηερλίαο θαη Δπηζηεκψλ ηνπ 

Αλζξψπνπ (ΔΚΔΜΔΛ) θαη ην Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ (ΔΚΔΒΗ) ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηα 

ζεκηλάξηά ηνπο ηε δεκηνπξγηθή γξαθή. Απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2012 δηεμάγνληαη, ζε Αζήλα 

θαη Θεζζαινλίθε, ζεηξά εξγαζηεξίσλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο γηα ην δηήγεκα θαη ην 

κπζηζηφξεκα, φπσο επίζεο γηα ηηο ηερληθέο ηεο αθήγεζεο, ηελ πνίεζε θαη ην παηδηθφ βηβιίν, 

κε ηε κνξθή παξαδνζηαθήο αιιά θαη εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο.  Μάιηζηα, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ηα Δξγαζηήξηα Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο βξίζθνληαη ζε άλζηζε ζε φιε ηελ Διιάδα 

(Κνπδέιε, Σν Βήκα, 2015). Σα καζήκαηα δηνξγαλψλνληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο, είηε 

δεκφζηνπο (Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, Γεκνηηθέο Βηβιηνζήθεο, Κέληξα Δπηκφξθσζεο θαη Γηά 

Βίνπ Δθπαίδεπζεο, Γεκνηηθά Πλεπκαηηθά Κέληξα, Δθθιεζηαζηηθά Κέληξα Νεφηεηαο, 

Μνπζεία, Κέληξα Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο θαη Δπαλέληαμεο) είηε ηδησηηθνχο (Δξγαζηήξηα 

Διεπζέξσλ πνπδψλ, Βηβιηνπσιεία, Δθδνηηθνί Οίθνη, Πνιπρψξνη Σέρλεο, Πεξηνδηθά, 

Φπρνζεξαπεπηηθά Κέληξα, Μνξθσηηθνί θαη Πνιηηηζκηθνί χιινγνη). Οη πεξηζζφηεξνη θνξείο 

βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε θαη ε δηδαζθαιία γίλεηαη είηε δηά δψζεο είηε 

εμ απνζηάζεσο. Απεπζχλνληαη ζε παηδηά, ζε εθήβνπο θαη ζε ελήιηθεο, δεκηνπξγψληαο 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο πνπ ζπλήζσο είλαη νιηγνκειείο (Νηηνχδε, 2012). 

 χκθσλα κε ηνλ Κσηφπνπιν (2015: 4 – 5) θάπνηα Δξγαζηήξηα Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο 

πξνζθέξνληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο άζρεηνπο κε ην αληηθείκελν θαη γηα απηφ θάπνηα ζηηγκή 

ζα πξέπεη λα γίλεη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ίζσο θαη ηεο επηινγήο ησλ δηδαζθφλησλ ή ησλ 

θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο πνπ ζέηνπλ ή δελ ζέηνπλ. Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 είλαη 

πνιινί απηνί πνπ ηνλίδνπλ φηη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο  ζα πξέπεη 

λα ζπζηεκαηνπνηεζνχλ κε επηζηεκνληθφ ηξφπν θαη φρη κε ειεχζεξν απηνζρεδηαζηηθφ ηξφπν 

(Αλαγλψζηνπ & Κσηφπνπινο, 2015: 2 - 3 ζην Ζ παηδαγσγηθή ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο, 

Πξαθηηθά πλεδξίνπ) 
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 Έηζη, απφ ηελ D. J. Donnelly (φπ. αλαθ. απφ Αλαγλψζηνπ & Κσηφπνπιν, 2015: 4) 

πξνηείλεηαη ε εμήο ηαμηλφκεζε ησλ παηδαγσγηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο κε βάζε θπξίσο ηηο δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

ινγνηερλίαο: 

1. Ζ παηδαγσγηθή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζεσξίεο ηεο Νέαο Κξηηηθήο, 

βιέπεη ην θείκελν σο απηφλνκν θνξέα λνήκαηνο θαη ε δηδαζθαιία αξρίδεη θαη ηειεηψλεη 

ζην γξαθφκελν θείκελν. Πξνηείλεηαη ην close reading, ε δηεηζδπηηθή θαη ζρνιαζηηθή 

αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο. Γνπιεχεη ην θείκελν ιέμε πξνο ιέμε, είηε πξφθεηηαη γηα ήδε 

ππάξρνλ ινγνηερληθφ θείκελν πξνο αλάγλσζε, είηε γηα λέν, ππφ ζπγγξαθή, θείκελν. 

Πξνθξίλνληαη ηα κνξθηθά ζηνηρεία ησλ θεηκέλσλ έλαληη ησλ ζεκαηηθψλ θαη απηφ είλαη ην 

βαζηθφ κεηνλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ θαζψο θαη ην φηη κπνξεί λα εθηξαπεί ζε κηα 

επηθαλεηαθή πξνζέγγηζε. Γηα απηφ θαη πξνηείλεηαη απφ ηε D.J. Donnelly ην κάζεκα ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο λα πεξηιακβάλεη παξάιιεια θαη αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ θαη ζε 

άιια επίπεδα αιιά θαη ηε ζπλαλάγλσζε θεηκέλσλ κε ηα ίδηα ζέκαηα.   

2. Ζ παηδαγσγηθή ηεο απηνέθθξαζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εθθξαζηαθή αληίιεςε αιιά θαη 

κε ηε ξνκαληηθή αληίιεςε γηα ηε ινγνηερλία. Γειαδή, πεξηνξίδεηαη ε θαλνληζηηθή 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη νξίδεηαη ε ειεχζεξε παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Σν 

δεηνχκελν είλαη λα εληζρπζεί ε εθθξαζηηθή δηάζεζε φζσλ αζρνινχληαη κε ηε δεκηνπξγηθή 

γξαθή. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη ν θάζε δηδαζθφκελνο λα ζηξαθεί ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

λα αλαδπζεί ν εζσηεξηθφο ηνπ πινχηνο. Απφ ηνπο δηδάζθνληεο πξνηείλνληαη δηάθνξεο 

ζηξαηεγηθέο, αζθήζεηο θαη ζελάξηα πνπ ππνδεηθλχνπλ ηξφπνπο ινγνηερληθήο, 

αθεγεκαηηθήο ή πνηεηηθήο, επεμεξγαζίαο ηνπ βησκαηηθνχ πιηθνχ. Σαπηφρξνλα 

ππνδεηθλχνπλ φηη θαη ε παξαηήξεζε ηεο δσήο κπνξεί λα απνηειέζεη πνιχηηκε 

ινγνηερληθή χιε. Μέζα απφ απηνχο ηνπο ηξφπνπο, φζνη αζρνινχληαη νδεγνχληαη ζηελ 

απηναλαθάιπςε θαη απηφ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεξαπεπηηθά. Σν αξλεηηθφ ηεο φκσο 

είλαη φηη ηαπηίδεη ηε ινγνηερλία κε ηελ απηνέθθξαζε, ελψ ε ινγνηερλία νπζηαζηηθά ηελ 

ππεξβαίλεη. Δπηπιένλ, ακθηζβεηείηαη θαη ε ζεξαπεπηηθή ηεο δχλακε, γηαηί ν δηδαζθφκελνο 

κπνξεί λα αξλεζεί λα εθζέζεη ηηο βαζχηεξεο ζθέςεηο ηνπ.   

3. Ζ παηδαγσγηθή ηεο κίκεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη κηκνχληαη ηερληθέο 

ζπγγξαθήο. Ζ καζεηεία ζηεξίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε θαη ε παξαηήξεζε δηδάζθεη ηα 

κπζηηθά ηεο αθήγεζεο θαη έηζη ζηε ζπλέρεηα ν καζεηεπφκελνο είλαη έηνηκνο λα αθεγεζεί 

θαη ν ίδηνο. Γηα απηφ θαη νη αζθήζεηο κίκεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε καζήκαηα 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Αθφκε θαη νη παξαιιαγέο ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ απνηεινχλ 

αζθήζεηο κίκεζεο, γηαηί κίκεζε είλαη θαη ην λα θάλεηο ην αληίζεην. ηφρνο ηεο κίκεζεο 
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είλαη λα εμαζθεζνχλ νη καζεηεπφκελνη κε ηνπο δνθηκαζκέλνπο ηξφπνπο ινγνηερληθήο 

γξαθήο πνπ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα κηα αμηνπξεπή δνθηκή ζπγγξαθήο. 

Οπζηαζηηθά ηα θείκελα αλαιακβάλνπλ ηνλ ξφιν ηνπ δαζθάινπ.   

4. Ζ παηδαγσγηθή ηεο αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο πνπ εζηηάδεη ζην πψο πξνζιακβάλεη ν 

αλαγλψζηεο ην θείκελν. Ζ πξφζιεςε απνηειεί βαζηθή κέζνδν, γηαηί ζπλζέηεη ηελ 

ηζηνξηθή πξνζέγγηζε, ηελ απηνηέιεηα ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνλ εξκελεπηηθφ πινπξαιηζκφ.  

Απηφ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζηα Δξγαζηήξηα Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο, γηαηί γίλεηαη κία 

πξνζέγγηζε απηελεξγή θαη καζεηνθεληξηθή. Με ηελ αλαγλσζηηθή αληαπφθξηζε 

θαιιηεξγείηαη κηα αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα πην επαίζζεηε, πην επέιηθηε θαη πην 

αλαδεκηνπξγηθή. 

ε έλα Δξγαζηήξην Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη φιεο απηέο νη 

κέζνδνη, γηα λα ζεσξεζεί φηη επηηειείηαη ν ζηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη φηη νη εθπαηδεπφκελνη 

έρνπλ απνθνκίζεη φια ηα νθέιε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο.  

 

2.9 Ο ξόινο ηνπ επηκνξθσηή ζηα Δξγαζηήξηα ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο 

Ζ πξψηε έγλνηα ελφο επηκνξθσηή Δξγαζηεξίνπ Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο γηα εθήβνπο θαη 

έθεβεο ζα πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγία αλαγλσζηψλ θαη αλαγλσζηξηψλ επαξθψλ θαη 

απαηηεηηθψλ. Γειαδή, ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ηνπο λένπο θαη ηηο λέεο ζηε δεκηνπξγηθή 

αλάγλσζε, γηαηί γηα λα είλαη θάπνηνο θαιφο ζπγγξαθέαο, ζα πξέπεη λα είλαη θαιφο 

αλαγλψζηεο θαη γηα λα ην πεηχρεη απηφ, ζα πξέπεη λα βξεη θείκελα πνπ άπηνληαη ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ηνπο. Δίλαη βαζηθφ απφ παζεηηθνί δέθηεο ησλ θεηκέλσλ λα αξρίζνπλ λα 

πξνζιακβάλνπλ ελεξγεηηθά ηα έξγα θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζπλεηδεηά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 

λνήκαηφο ηνπο. Θα πξέπεη λα γλσξίζνπλ πνηθηιία ινγνηερληθψλ έξγσλ, λα γλσξίζνπλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηνπο θψδηθεο θαη ηηο ζπκβάζεηο πνπ πξαγκαηψλνληαη ζε απηά, ηηο δνκέο 

νξγάλσζήο ηνπο, ηηο πθνινγηθέο επηινγέο, ηηο ηερληθέο ζχλζεζεο (Κηνζζέο, 2018: 30). Σν 

πξψην ζηάδην, δειαδή, είλαη ην πνμζοββναθζηό πνπ αθνξά ηελ αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο 

θαη ηε ζπλνκηιία ησλ θεηκέλσλ (Νηθνιαΐδνπ, ζην Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή ζην ζρνιείν, 2016: 

110).  

 Σν επφκελν ζηάδην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζε έλα εξγαζηήξην 

είλαη ην ζοββναθζηό. ην ζηάδην απηφ ν επηκνξθσηήο δίλεη αζθήζεηο ζηηο νπνίεο νξίδνληαη κε 

ζαθήλεηα ηα δεηνχκελά ηνπο, φπσο ηη είδνπο θείκελν δεηείηαη, πνην είλαη ην ζέκα, ε θφξκα, 

νη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, ην φξην ησλ ιέμεσλ (Νηθνιαΐδνπ, ζην Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή ζην 

ζρνιείν, 2016: 110 - 111). Ο επηκνξθσηήο παξνηξχλεη θαη εκςπρψλεη ηνπο εθήβνπο θαη ηηο 
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έθεβεο λα ζθεθηνχλ θαη κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο αιιά θαη λα 

απειεπζεξψζνπλ ηε θαληαζία ηνπο. Οη λένη θαη νη λέεο, έρνληαο σο βάζε ηα ινγνηερληθά 

θείκελα θαη αμηνπνηψληαο δεκηνπξγηθά ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο γλψζεηο ηνπ επηκνξθσηή, 

καζαίλνπλ λα παξαηεξνχλ ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ ζηα θείκελα θαη έηζη 

αλαπηχζζνπλ ζηαδηαθά ηηο δηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, απνθηνχλ εκπεηξίεο, ζρεκαηίδνπλ απφςεηο, 

θαηαθηνχλ γλψζεηο θαη δηακνξθψλνπλ ηε δηθή ηνπο νπηηθή. (Κηνζζέο, 2018: 34 - 36).  

 Σν ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ην ιεηαζοββναθζηό, φπνπ παξνπζηάδνληαη θαη ζπδεηηνχληαη 

νη δνθηκέο ζηελ νινκέιεηα. Οη λεαξνί θαη νη λεαξέο ζπγγξαθείο παξνπζηάδνπλ ηα θείκελά 

ηνπο, κε ζηφρν λα ππάξμνπλ βειηησηηθέο παξεκβάζεηο θαη λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα δπλακηθή. 

Οη πξνηάζεηο, βέβαηα, ηνπ επηκνξθσηή ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη λα 

ελζαξξχλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ ή ε επαλεγγξαθή ηνπ (Νηθνιαΐδνπ, ζην Ζ 

δεκηνπξγηθή γξαθή ζην ζρνιείν, 2016: 111). εκαληηθφ επίζεο είλαη, κε ηελ παξφηξπλζε ηνπ 

επηκνξθσηή, λα κάζνπλ λα ζρνιηάδνπλ θαη λα εθθέξνπλ ηελ άπνςή ηνπο θαη γηα θείκελα ησλ 

άιισλ επηκνξθνπκέλσλ αιιά θαη λα δέρνληαη αληίζηνηρα αλαηξνθνδφηεζε θαη γηα ηα δηθά 

ηνπο θείκελα θαη λα ηελ αμηνπνηνχλ δεκηνπξγηθά (Κηνζζέο, 2018: 35).  

 Γειαδή, ε δηδαζθαιία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο απνηειεί κηα ζπλερή δηαδηθαζία, κε 

αιιεινεμαξηψκελεο ζπληζηψζεο ηε δεκηνπξγηθή αλάγλσζε, ηε γξαθή, ηε ζπδήηεζε, ηελ 

αθξφαζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ (Κηνζζέο, 2018: 35). 

 

2.10 Γεκηνπξγηθή γξαθή θαη αθεγεκαηνινγία 

Ζ κειέηε ησλ αθεγεκαηηθψλ κεζφδσλ είλαη απαξαίηεηε γηα λα γίλεη επθνιφηεξα αληηιεπηή ε 

ινγνηερλία, λα αλαδεηρζεί ε ηδηνκνξθία ησλ πθνινγηθψλ δεηθηψλ ηνπ δεκηνπξγνχ θαη λα 

γίλεη δηάθξηζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ κε εηδνινγηθά θξηηήξηα (Καςσκέλνο, 2014: 151 - 

176) Ζ αθεγεκαηνινγία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε κειέηε θαη ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, 

αξθεί φκσο ε δηδαζθαιία λα κε ζηακαηάεη ζηελ αλαδήηεζε ησλ  αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ, 

αιιά λα δίλεη κία λέα πξννπηηθή (Αξεηάθε, ζην Πξαθηηθά επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ, 2013: 

141 - 152). Γελ ζα πξέπεη, δειαδή, ν ζηφρνο λα είλαη ε εθκάζεζε πνιχπινθσλ φξσλ ηεο 

αθήγεζεο, αιιά ε εμνηθείσζε κε βαζηθνχο φξνπο θαη ε θαηαλφεζε ησλ αθεγεκαηηθψλ 

ζεσξηψλ, γηα λα γίλεη θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ θαη λα νδεγεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε 

θαη ζηελ εξκελεία ηνπ ( Φξπδάθε 2003, 149-152 ). 

 Ο δεκηνπξγηθφο ιφγνο είλαη απηφο πνπ κπνξεί λα δψζεη απηήλ ηε λέα πξννπηηθή, γηαηί 

κπνξεί λα εμεηάζεη ηηο ηερληθέο ηεο αθεγεκαηνινγίαο θαη λα ηηο αλαγάγεη ζε έλαλ ειθπζηηθφ, 

γνεηεπηηθφ κχζν. Ζ κειέηε φισλ απηψλ ησλ κεραληζκψλ ιεηηνπξγεί θαη σο κέζνδνο 



45 
 

απφιαπζεο θαη εληξχθεζεο ζηελ νκνξθηά ηεο ινγνηερληθήο γξαθήο αιιά θαη σο ε πην 

αμηφπηζηε άζθεζε ελφο επίδνμνπ δεκηνπξγνχ. Γηα απηφ θαη ε κειέηε ησλ αθεγεκαηηθψλ 

ηερληθψλ είλαη απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο θαη ζηα ζρνιεία θαη ζηα 

Δξγαζηήξηα Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο (Μηραειίδεο, 2018: 82 ζην Πεξηνδηθφ Παηδαγσγηθή 

Δπηζεψξεζε). Μάιηζηα, ε δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί κέζν θαηαλφεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κνξθήο – πεξηερνκέλνπ ζηε ινγνηερληθή γξαθή, γηαηί βαζίδεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

αθεγεκαηηθψλ επηινγψλ ελφο έξγνπ σο αθνξκή γηα ηελ παξαγσγή πξσηφηππσλ θεηκέλσλ 

απφ ηνπο καζεηέο (ΓΔΠΠ-ΝΛ). 

Ζ εμέηαζε ηεο ινγνηερλίαο κέζσ απινπζηεπκέλσλ αξρψλ ηεο αθεγεκαηηθήο ζεσξίαο 

βνεζάεη ζηε κείσζε ηεο απνζηήζηζεο ησλ επηκέξνπο πιεξνθνξηψλ θαη έηζη νη δηδαζθφκελνη 

απνθηνχλ εξγαιεία θξηηηθήο εθηίκεζεο θαη ζπγθξηηηθήο ζπζρέηηζεο ησλ ινγνηερληθψλ 

έξγσλ, νηθνδνκψληαο κία πξνζσπηθή ζρέζε κε ηα έξγα απηά (Μηραειίδεο, 2018: 83 ζην 

Πεξηνδηθφ Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε). Σα ζεσξεηηθά εξγαιεία ηεο αθεγεκαηνινγίαο 

κπνξνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ κία δεκηνπξγηθή θαη παηγληψδε αηκφζθαηξα ζηε κειέηε ηεο 

ινγνηερλίαο (νπιηψηεο, 2012: 13 - 15). Ο δηδάζθσλ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηελ 

αθεγεκαηνινγία σο δηδαθηηθφ εξγαιείν θαηάθηεζεο ηεο ινγνηερληθήο θφξκαο θαη σο κέζν 

ελίζρπζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ή ηεο ζπλεξγαζίαο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

πξνηξέπνληαο ηνπο δηδαζθνκέλνπο λα γξάςνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο (Μηραειίδεο, 2018: 83 

ζην Πεξηνδηθφ Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε).  

Σν πφζν ζεκαληηθή είλαη ε αθεγεκαηνινγία γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ δεκηνπξγηθνχ 

ιφγνπ γίλεηαη αληηιεπηφ θαη απφ ηε κειέηε ηεο δνκήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζε ζπλεξγαζία 

κε ην ΑΠΘ θαη ηνπ ΔΑΠ, φπνπ νξίδεηαη ε ζρέζε αθεγεκαηνινγίαο θαη δεκηνπξγηθήο 

έθθξαζεο. Ζ αθεγεκαηηθή ζεσξία δηακνξθψλεηαη θαηάιιεια ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα 

αθαηξψληαο ηελ ηππνιαηξία θαη ηνλ θνξκαιηζκφ θαη επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ζηελ 

ίδηα ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε (Μηραειίδεο, 2018: 85 - 87 

ζην Πεξηνδηθφ Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε). 

Άιισζηε, είλαη γεληθψο απνδεθηφ φηη ε παξαγσγή δεκηνπξγηθνχ ιφγνπ απαηηεί 

γλψζε ηεο γξακκαηνινγίαο θαη άζθεζε ζε πξφηππα ζεκαληηθψλ δεκηνπξγψλ. Απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ε ινγνηερληθφηεηα ζπλπθαίλεηαη κε ηελ αθεγεκαηηθή δηαδηθαζία, έλαο εθθνιαπηφκελνο 

δεκηνπξγφο ζπλδέεηαη αλαπφηξεπηα κε ηα αθεγεκαηηθά εξγαιεία. Βέβαηα, ε άζθεζε θαη ε 

αλαδήηεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο δελ πξέπεη ζε θακία ησλ πεξηπηψζεσλ λα εζηηάδεηαη ζηελ 

απζηεξφηεηα θαη ηππηθφηεηα ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ, αιιά ζα πξέπεη φζνη αζρνινχληαη 
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κε ηε δεκηνπξγηθή γξαθή λα σθειεζνχλ δεκηνπξγηθά απφ ηε κειέηε ησλ αθεγεκαηηθψλ 

δνκψλ (Μηραειίδεο, 2018: 85 - 87 ζην Πεξηνδηθφ Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε). 

Ζ αθεγεκαηνινγία, ινηπφλ, είλαη έλαο βαζηθφο άμνλαο πξνζέγγηζεο ηεο ινγνηερληθήο 

γξαθήο, σο πξνυπφζεζε θαιιηέξγεηαο ηεο θηιαλαγλσζίαο, ηεο θξηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

έξγσλ θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, αξθεί λα γίλεηαη κέζα απφ δηαδξαζηηθέο 

κεζφδνπο. Γειαδή, λα δηακνξθσζεί ε δηδαθηηθή ηεο αθεγεκαηνινγίαο κε ηξφπν πνπ λα 

εληζρχεη ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη λα εληζρχεη ηνλ 

πεηξακαηηζκφ θαη ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ζηελ εθπαίδεπζε εθθνιαπηφκελσλ δεκηνπξγψλ 

θαη αθνζησκέλσλ θίισλ ηεο ινγνηερλίαο (Μηραειίδεο, 2018: 85 - 87 ζην Πεξηνδηθφ 

Παηδαγσγηθή Δπηζεψξεζε). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΜΔ 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΑΦΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ  GERARD 

GENETTE 

3.1 Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην απηφ ζα πξνηαζνχλ δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο γηα Δξγαζηήξηα 

Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο γηα εθήβνπο θαη έθεβεο κε βάζε ηελ αθεγεκαηηθή ηππνινγία ηνπ 

Gérard Genette. Γεληθά, ζθνπφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο είλαη λα κπνξνχλ 

φζνη αζρνινχληαη κε απηήλ λα ζπλζέηνπλ δηθά ηνπο θείκελα κε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θαη 

λα απνθηήζνπλ ζηξαηεγηθέο γξαθήο επηδηψθνληαο ηελ νξγάλσζε ησλ ηδεψλ ηνπο. Μέζα απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο γίλεηαη αθήγεζε γεγνλφησλ, εθθξάδνληαη θαη εμσηεξηθεχνληαη 

ζπλαηζζήκαηα, ηίζεληαη εξσηήκαηα, παξνπζηάδνληαη θαηαζηάζεηο θαη έηζη νη λένη θαη νη λέεο 

εληξπθνχλ ζηε ινγνηερλία θαη εμαζθνχληαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν. Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

αθήλεηαη ειεχζεξε ε θαληαζία, απνκαθξχλεηαη ν θφβνο ηνπ ιάζνπο, ππάξρεη επηβεβαίσζε 

θαη ιχηξσζε. Δπηπιένλ, φζνη θαιιηεξγνχλ ηε δεκηνπξγηθή γξαθή επηθεληξψλνληαη ζην 

πεξηερφκελν θαη αμηνπνηνχλ φιεο ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο.  

 Χο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ, δεκηνπξγήζεθαλ έρνληαο σο βάζε ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο  

θαη ηηο ηερληθέο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Έηζη, νη δξαζηεξηφηεηεο ζα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αθεγεκαηηθή ηππνινγία, δειαδή ηνλ αθεγεηή, ηελ εζηίαζε, ηνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο 

θαη ηνλ ρξφλν ζηελ αθήγεζε. Μέζα απφ απηέο ζα κπνξέζνπλ νη ελδηαθεξφκελνη θαη νη 

ελδηαθεξφκελεο θαη λα αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαη λα κάζνπλ 

λα ηηο εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε θαη κάιηζηα κε ηε ρξήζε δεκηνπξγηθνχ ιφγνπ.   

Γηα λα θαλεί αθφκε θαιχηεξα ε έθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο ηνπ Genette, 

επηιέμακε νη δξαζηεξηφηεηεο λα αθνξνχλ, πέξα απφ ινγνηερληθά θείκελα θαη ηξαγνχδηα, 

φπνπ είλαη δεδνκέλα ηα αθεγεκαηηθά ζηνηρεία, δηαθεκίζεηο θαη ηαηλίεο, νπφηε ζα δνζεί ε 

επθαηξία γηα κειέηε θαη εκπέδσζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ. Άιισζηε, φπσο ππνζηεξίδεη ε 

Φξπδάθε (2003: 47) «Σν θείκελν έρεη πάςεη λα ζεσξείηαη σο έλα θιεηζηφ θαη αχηαξθεο  

ζχκπαλ,  νξηζηηθά  λνεκαηνδνηεκέλν  απφ  ηνπο „εηδηθνχο‟», νπφηε θαη ε αθήγεζε απαληάηαη 

θαη ζε άιιεο κνξθέο θεηκέλσλ αιιά θαη ε δεκηνπξγηθή γξαθή κπνξεί λα έρεη σο βάζε άιια 

είδε εθηφο ηεο ινγνηερλίαο. 

πγθεθξηκέλα, επηιέμακε λα πινπνηήζνπκε δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζε 

ζρέζε κε ηελ αθεγεκαηνινγία θαη ζηε δηαθήκηζε, γηαηί ε δηαθήκηζε, είηε ε ηειενπηηθή είηε 

ε δηαδηθηπαθή, αθεγείηαη ηζηνξίεο θαη ν αθεγεκαηηθφο ηεο ξφινο παίξλεη δηάθνξεο κνξθέο 

αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ππεξεηεί. Μάιηζηα, νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο ηεο επηθνηλσλίαο 
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ππνζηεξίδνπλ φηη ν θαηαλαισηήο δελ αγνξάδεη πιένλ ην πξντφλ αιιά ηελ ηζηνξία πνπ απηφ 

δηεγείηαη. Γηα απηφ, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα αθεγνχληαη ηελ ηζηνξία 

ηνπ πξντφληνο ηνπο κέζα απφ κία ζηνρεπκέλε αθήγεζε. Κάζε κάξθα πξέπεη λα έρεη λα πεη 

κηα ηζηνξία, γηα λα κπνξέζνπλ λα πνπιεζνχλ ηα πξντφληα, γηαηί, κέζσ ησλ ηζηνξηψλ, νη 

θαηαλαισηέο θαηαλννχλ θαη δηαηεξνχλ θαιχηεξα ηηο πιεξνθνξίεο (Roberts 2003:75 θαη 89-

90). Ζ ηζηνξία ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ έρεη σο ζηφρν λα πξνζειθχζεη ηνπο θαηαλαισηέο, 

νλνκάδεηαη επηρεηξεκαηηθή ή εηαηξηθή αθήγεζε. Σν πξντφλ πνπ κπνξεί λα πεη κηα θαιή, 

απζεληηθή ηζηνξία ην εκπηζηεχεηαη θαη ην αγαπάεη πεξηζζφηεξν ην θνηλφ θαη παξαθηλείηαη λα 

ην αγνξάζεη, γηαηί νη ηζηνξίεο θέξλνπλ ηνπο αλζξψπνπο πην θνληά. Οη αθξναηέο – ζεαηέο 

ηαπηίδνληαη κε ηνπο ραξαθηήξεο θαη βηψλνπλ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ εξψσλ ζπκκεηέρνληαο ζηηο 

ζθέςεηο, ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηηο επηζπκίεο ηνπο, βηψλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ην εκπνξηθφ 

κήλπκα. Ζ ηζηνξία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ επαλάιεςε, ηηο εξσηήζεηο – απαληήζεηο, 

ζηνηρεία έθπιεμεο, ηαχηηζε κε ηνπο πξσηαγσληζηέο, ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ νη πιεξνθνξίεο θξαηψληαο ζηελή επηθνηλσλία 

κε ην θνηλφ (Κσηφπνπινο, Βαθάιε & Φεηδάο, 2016). Φπζηθά, πην πεηπρεκέλεο ηζηνξίεο είλαη 

απηέο πνπ θάλνπλ επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα θαη απηέο πνπ είλαη πξσηφηππεο, έρνπλ 

ζαθήλεηα θαη είλαη ζπλνπηηθέο. Άιισζηε, ζε κία δηαθήκηζε ε ηζηνξία δηακνξθψλεηαη 

αλάινγα κε ηνλ ζηφρν ηνπ αθεγεηή. Έηζη, ε αθήγεζε κπνξεί λα παξνπζηάδεη ην ηζηνξηθφ, ηηο 

πξνθιήζεηο, ηηο επηηπρίεο θαη ηελ αμία ηνπ πξντφληνο, κπνξεί λα πεξηγξάθεη πψο κία 

επηηπρεκέλε δξάζε νινθιεξψζεθε ζην παξειζφλ θαη έηζη λα δείρλεη ζην θνηλφ πψο ζα 

θαηαθέξνπλ θάηη αληίζηνηρα επηηπρεκέλν. Δπηπιένλ, κηα θαιή ηζηνξία ζα πξέπεη λα 

εκθαλίδεη ζηνηρεία ελζπλαίζζεζεο, ηνπνζεηψληαο ηνλ πξσηαγσληζηή ηεο ζηε ζέζε ησλ 

πειαηψλ θαη παξνπζηάδνληαο ηνλ λα αληηκεησπίδεη ηηο πξνθιήζεηο θαη λα ιχλεη ηηο δπζθνιίεο 

(Roberts 2003:75 θαη 89-90). Ζ αθεγεκαηηθή ζεσξία παξέρεη φιν ην απαξαίηεην πιηθφ ζηνπο 

δηαθεκηζηέο γηα λα ζρεδηάζνπλ ηηο δηαθεκίζεηο ηνπο θαη λα αθεγνχληαη ηηο ηζηνξίεο ηνπο. Ζ 

αθήγεζε κπνξεί λα γίλεη αθφκε θαη κέζα απφ εηθφλεο. Ο αθεγεηήο κπνξεί λα είλαη είηε 

θαλεξφο είηε θαιπκκέλνο, είηε νκνδηεγεηηθφο, είηε απηνδηεγεηηθφο, είηε εηεξνδηεγεηηθφο. 

Μάιηζηα, πνιιέο θνξέο ε ίδηα ε κάξθα ιεηηνπξγεί σο αθεγεηήο, είηε θαλεξφο είηε 

θαιπκκέλνο (Κσηφπνπινο, Βαθάιε & Φεηδάο, 2016). 

Χο πξνο ηηο ηαηλίεο, επηιέρζεθαλ γηα λα πινπνηεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο, γηαηί ε αθήγεζε ζην ζελάξην ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο μεθηλάεη απφ ηηο ίδηεο 

αξρέο πνπ αθνινπζεί ε αθήγεζε θάζε ηζηνξίαο, δειαδή έρεη έλαλ ήξσα θαη έλαλ ζηφρν, κία 

πινθή. Ήξσαο ή ραξαθηήξαο είλαη φ,ηη έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα δξάζε κε βνχιεζε ζην 

πιαίζην ησλ θαλφλσλ ηεο αθήγεζεο. Γηα παξάδεηγκα, αθφκε θαη ην λνήκνλ απηνθίλεην ΚΗΣ 
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ζηνλ «Ηππφηε ηεο αζθάιηνπ» είλαη ήξσαο. Πινθή είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα γεγνλφηα 

πιέθνληαη κεηαμχ ηνπο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ηζηνξία (Κσηφπνπινο, Βαθάιε & Φεηδάο, 

2016). Κηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε, ινηπφλ, είλαη κία αιιεινπρία εηθφλσλ θαη ήρσλ πνπ 

εξκελεχνληαη απφ ηνλ ζεαηή σο κία «ηζηνξία» κε ζπγθεθξηκέλε πινθή, εμέιημε θαη 

θαηάιεμε. ηαλ νη αδεξθνί Λπκηέξ, ην 1895, πξνρψξεζαλ ζηελ πξψηε ηνπο πξνβνιή, δελ 

είραλ ζθνπφ λα πνπλ κηα ηζηνξία, αιιά λα παξνπζηάζνπλ ηελ εθεχξεζή ηνπο. Δθείλν φκσο 

πνπ θαζηέξσζε ηα επφκελα ρξφληα ηνλ θηλεκαηνγξάθν σο ιατθφ ζέακα ήηαλ ε αθήγεζε 

ηζηνξηψλ. Έηζη, ζηαδηαθά άξρηζε λα δαλείδεηαη ζηνηρεία απφ ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ηεο 

ινγνηερλίαο. Απιψο, ρξεηάζηεθε λα ζεζπηζηνχλ λένη θαλφλεο γηα λα αληηιακβάλνληαη νη 

ζεαηέο ηελ αθεγεκαηηθή δνκή. Σα νπζηψδε ζηνηρεία ηνπ χθνπο κηαο αθεγεκαηηθήο ηαηλίαο 

είλαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ή ε ππνθεηκεληθφηεηα ηεο εμηζηφξεζεο, ε πηζαλή επηδίσμε 

ηαχηηζεο ηνπ ζεαηή κε ηνπο ραξαθηήξεο ηεο πινθήο, ν ηξφπνο πνπ δνκείηαη ν ρξφλνο θαη ε 

θνξχθσζε ηνπ ηέινπο. Κάζε αθεγεκαηηθή ηαηλία ππνδειψλεη έλα θαληαζηηθφ ή ππαξθηφ 

πξφζσπν αθεγεηή, ην νπνίν παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβαλφκαζηε ηελ ηζηνξία. Ο αθεγεηήο, φπσο θαη ζηε ινγνηερλία, κπνξεί λα είλαη είηε 

έλαο απφ ηνπο ήξσεο ηνπ έξγνπ, νπφηε ππάξρεη ππνθεηκεληθή νπηηθή, είηε έλαο εμσηεξηθφο 

παληνγλψζηεο αθεγεηήο, νπφηε ππάξρεη αληηθεηκεληθή νπηηθή. Άιιν βαζηθφ αθεγεκαηηθφ 

ζηνηρείν ζηνλ θηλεκαηνγξάθν είλαη ν ρξφλνο, πνπ είλαη έλα απφ ηα πην εχπιαζηα 

αθεγεκαηηθά πιηθά πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν ζελαξηνγξάθνο. Σν παηρλίδη κε ηνλ ρξφλν 

ζηνλ θηλεκαηνγξάθν κπνξεί λα θηάζεη ζε ζχλζεηεο κνξθέο αλαθαηαζθεπήο κε αλαδξνκέο, 

επαλαιήςεηο, πνιιαπιέο εθδνρέο ηνπ ίδηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή θαη ηαπηφρξνλε 

ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ αμφλσλ. Απηφ ην ζχλζεην θείκελν θαιεί ζε κία πην 

δηεηζδπηηθή θαη ελεξγή ζπκκεηνρή απφ φ,ηη ζα επέηξεπε κηα γξακκηθή ρξνλνινγηθή αθήγεζε. 

Σέινο, άιιν βαζηθφ ζηνηρείνπ ηνπ ρξφλνπ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν είλαη ε ειιεηπηηθή αθήγεζε, 

δειαδή παξαιείπνληαη ηκήκαηα ηεο δξάζεο γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο. Πψο ηειεηψλεη φκσο ην 

αθεγεκαηηθφ ηαμίδη ζε κία ηαηλία; πλήζσο πξνηηκάηαη λα ζπκπίπηεη κε ηε ζπγθηλεζηαθή 

ηθαλνπνίεζε ηνπ ζεαηή, δειαδή κηα αθεγεκαηηθή ιχζε αλάινγε κε ηε δξακαηηθή θάζαξζε 

(Κπξηαθνπιάθνο & Καιακπάθαο, 2015) 

 

 

  



50 
 

3.2 Καηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ 

ε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή θαη ηελ εζηίαζε  

- Να εληνπίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε είδνπο αθεγεηή θαη ηνπ θάζε είδνπο 

εζηίαζεο.  

- Να γίλεη αιιαγή ζην είδνο ηνπ αθεγεηή, απφ νκνδηεγεηηθφο λα γίλεη εηεξνδηεγεηηθφο ή ην 

αληίζηξνθν, θαζψο θαη ζην είδνο ηεο εζηίαζεο, απφ εζσηεξηθή λα γίλεη κεδεληθή ή 

εμσηεξηθή, απφ κεδεληθή λα γίλεη εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή, απφ εμσηεξηθή λα γίλεη 

εζσηεξηθή ή κεδεληθή. 

- Να αιιάμεη ε νπηηθή γσλία, λα παξνπζηαζηνχλ ηα γεγνλφηα απφ άιινλ ήξσα ηνπ έξγνπ.  

ε ζρέζε κε ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο 

-   Να εληνπίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαιφγνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ κνλνιφγνπ.  

- Να κεηαηξαπεί ε αθήγεζε ζε δηάινγν.  

- Να κεηαηξαπεί ν δηάινγνο ζε αθήγεζε.  

- Να γξαθεί δηάινγνο πξνζψπσλ. 

- Να γξαθεί έλα θείκελν ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν. 

ε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν 

- Γξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηε ζεηξά ησλ γεγνλφησλ.   

- Γξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηε δηάξθεηα ησλ γεγνλφησλ.  

- Γξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηε ζπρλφηεηα ησλ γεγνλφησλ.  

 

  



51 
 

3.3 Γξαζηεξηόηεηεο ζε ινγνηερληθά θείκελα 

Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο 

Να γλσξίδνπλ νη επηκνξθνχκελνη θαη νη επηκνξθνχκελεο: 

-  Σνλ αθεγεηή θαη ηα είδε ηνπ.  

-  Σα είδε ηεο εζηίαζεο. 

-  Σνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο ηεο αθήγεζεο, ηνπ δηαιφγνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ κνλνιφγνπ. 

-  Σνλ ρξφλν ηεο ηζηνξίαο θαη ηνλ ρξφλν ηεο αθήγεζεο.  

- Σε ζεηξά ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε, δειαδή ηηο αλαδξνκηθέο θαη ηηο πξνδξνκηθέο 

αθεγήζεηο, θαζψο θαη ηελ αξρή in medias res. 

- Σε δηάξθεηα ζηελ αθήγεζε, δειαδή ηηο επηηαρχλζεηο θαη ηηο επηβξαδχλζεηο θαη ηνπο 

ηξφπνπο ηνπο. 

-  Σε ζπρλφηεηα ηνπ ρξφλνπ, δειαδή, ηηο κνλαδηθέο, ηηο πνιπκνλαδηθέο, ηηο επαλαιεπηηθέο 

θαη ηηο ζακηζηηθέο αθεγήζεηο.  

θνπόο 

Να αληηιεθζνχλ ζε βάζνο νη επηκνξθνχκελνη θαη νη επηκνξθνχκελεο ηηο έλλνηεο ηνπ αθεγεηή 

θαη ηεο εζηίαζεο, ηνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο θαη ηνλ ρξφλν ζηελ αθήγεζε.  

ηόρνη 

Γλσζηηθνί 

Να εκπεδψζνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ ζε βάζνο νη επηκνξθνχκελνη θαη νη επηκνξθνχκελεο: 

-   Σνλ δηαρσξηζκφ ηνπ ζπγγξαθέα απφ ηνλ αθεγεηή. 

- Σα είδε ηνπ αθεγεηή θαη ηα είδε ηεο εζηίαζεο, γηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε δηθά ηνπο θείκελα 

ην θαηάιιειν είδνο αθεγεηή θαη ην θαηάιιειν είδνο εζηίαζεο γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

-   Σνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ αθεγεηή ζηελ ηζηνξία. 

-   Σελ νπηηθή γσλία ζηελ αθήγεζε.  

- Σνλ ηξφπν αιιαγήο ηνπ είδνπο ηνπ αθεγεηή, ηεο εζηίαζεο θαη ηεο νπηηθήο γσλίαο.  

- Σνλ ηξφπν γξαθήο δηαιφγνπ, πψο, δειαδή, κπνξνχλ λα απνδίδνπλ πεηζηηθά ηνλ δηάινγν 

αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα. 

- Σνλ ηξφπν γξαθήο εζσηεξηθνχ κνλνιφγνπ, πψο, δειαδή, κπνξνχλ λα απνδίδνπλ πεηζηηθά 

ηνλ εζσηεξηθφ κνλφινγν ελφο πξνζψπνπ.  

- Σε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπ δηαιφγνπ ζε αθήγεζε ή ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν, ηεο 

αθήγεζεο ζε δηάινγν ή ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν, ηνπ εζσηεξηθνχ κνλνιφγνπ ζε αθήγεζε 

ή ζε δηάινγν.  
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-  Σελ ηάμε θαη ηε ζεηξά ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο αλαδξνκηθέο θαη ηηο 

πξνδξνκηθέο αθεγήζεηο θαη ηελ αξρή in medias res θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ζηα δηθά ηνπο θείκελα. 

-  Σε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηξφπν ρξήζεο, ηνλ ξφιν θαη 

ηε ρξεζηκφηεηα ησλ επηηαρχλζεσλ θαη ησλ επηβξαδχλζεσλ ζε κία αθήγεζε θαη λα είλαη 

ζε ζέζε λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ζηα δηθά ηνπο θείκελα. 

 - Σε ζπρλφηεηα ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο κνλαδηθέο, ηηο 

πνιπκνλαδηθέο, ηηο επαλαιεπηηθέο θαη ηηο ζακηζηηθέο αθεγήζεηο θαη ηνλ ξφιν ηνπο θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ζηα δηθά ηνπο θείκελα. 

-  Σνλ ηξφπν γξαθήο δεκηνπξγηθήο θαη πξσηφηππεο κε αθνξκή θάπνην άιιν θείκελν αιιά 

θαη κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηε θαληαζία ηνπο.  

Παηδαγσγηθνί 

Αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη επηκνξθνχκελεο: 

-  Να δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε νηθνδνκψληαο ηε γλψζε κέζα απφ ηελ 

θαηεπζπλφκελε απηελέξγεηα.  

-   Να εμαζθήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο. 

- Να κάζνπλ λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  

- Να πξνβιεκαηίδνληαη γηα βαζηθά θνηλσληθά δεηήκαηα. 

- Να αληηιεθζνχλ φηη ηα ινγνηερληθά θείκελα πξνβάιινπλ αλζξψπηλεο αμίεο θαη απνηεινχλ 

αθνξκή γηα πξνβιεκαηηζκφ γηα δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα. 
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3.3.1. Γπν ώξεο δξόκνο, ηεο Γηώηαο Αξγπξνπνύινπ 

Ζ Γηψηα Αξγπξνπνχινπ (1960-2018) γελλήζεθε ζηνπο Κσλζηαληίλνπο Μεζζελίαο θαη έδεζε 

ζηελ Καιακάηα. πνχδαζε θηινινγία ζηελ Αζήλα θαη εξγάζηεθε ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε. 

Δμέδσζε ηηο πνηεηηθέο ζπιινγέο «Σνηρνγξαθία ηεο άλνημεο» (1998), «Νεξά απαξεγφξεηα» 

(2004), «Γηεγήκαηα» (2010, βξαβείν Γηψξγνπ Αζάλα ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ), «Πνηεηψλ 

θαη αγίσλ πάλησλ» (2013, βξαρεία ιίζηα Κξαηηθψλ Βξαβείσλ), «Γηα ίθηλν, Αλάθε, 

Ακνξγφ» (2017). Πνηήκαηά ηεο κεηαθξάζηεθαλ ζηα ηζπαληθά, ζηα γεξκαληθά θαη ζηα 

νπγγξηθά (Βηβιηνnet). Ζ γξαθή ηεο είλαη νμπδεξθήο θαη κηιάεη κε επζχηεηα θαη παξξεζία 

δεκηνπξγψληαο κηα θηιηθή δηάζεζε ζηνλ αλαγλψζηε.  

Σν θείκελν «Γπν ψξεο δξφκνο» δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ «Πιαλφδηνλ» ην 2018. 

Δίλαη κία «ηζηνξία Μπνλδάη»
16

, δειαδή κηα πεδνγξαθηθή θφξκα πνπ ηα εηδνπνηά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε πινθή θαη ν κηθξφο αξηζκφο ιέμεσλ. Σν ζέκα ηνπ θεηκέλνπ είλαη 

ε θαηαπίεζε ησλ γπλαηθψλ, πνπ ππνηάζζνληαλ ζηε ζέιεζε ηνπ παηέξα ηνπο θαη ηνπ ζπδχγνπ 

ηνπο θαη δελ κπνξνχζαλ λα εθθξάζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο γλψκε, ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα.  

ΤΣΔ ΝΑΗ, μὔηε ὄπζ ἔθεβακ ηόηε ηὰ ημνίηζζα ζηὸκ παηένα ημοξ, ἔζηοαακ ηὸ ηεθάθζ. 

Σὴκ Κονζαηή, πμὺ ηθείκεζ δεηαεκκζά, ἡ Ρήκα πάεζ κύθδ ζηὸκ Σαΰβεημ, δοὸ ὧνεξ δνόιμξ. Θά ’ν-

εεζ κὰ ηὴκ πάνεζ ὁ βαιπνὸξ ιὲ ηὸ ἄθμβμ ζηὸ ζπίηζ ημο, ηὸ δίπαημ, κὰ ζηεθακώζμοκ. 

       Σὴ ζηόθζζακ, ηὴκ ηναβμύδδζακ, ηὴκ ἔκηοζακ ηὸ κοθζηό, ηὸ αέθμ. Κάθηζεξ, παπμύ-

ηζζα ἀπ΄ ηὸ βαιπνό, ὥνα ηὴκ ὥνα. 

       Σὸκ εἶδε κὰ δέκεζ ζηὴκ αὐθή ημοξ ηὸ ἄθμβμ, ζημθζζιέκμ. Φμονθμύνζζε ἡ ηανδζὰ ἀ-

πὸ ηαναπή. Ὄιμνθμξ, κζόξ, ἀζίηδξ! 

       Σῆξ θόνεζε ηὴκ ηάθηζα ηὴ ιεηαλςηή, ηὸ βμαάηζ ηὸ ἄζπνμ. Μάηζ δὲ ζήηςζε κὰ ηὴκ 

ημζηάλεζ. Δἶπε πάκς-ηάης ηὰ πνόκζα ηδξ, ζηὰ δάπηοθα πμὺ ἔηνειακ, εἶδε ηὴκ ηαναπή ημο. 

       Σὴκ ἔααθε πίζς ζηὸ ἄθμβμ. Αὐηὲξ μἱ πθάηεξ μἱ βενέξ, ημῦημ ηὸ ζβμονὸ ηεθάθζ ἦηακ 

ἀπὸ ἐδῶ ηαὶ ιπνὸξ ηὸ νζγζηό ηδξ. Γοὸ ὧνεξ δνόιμξ ιὲ ηὸ ἄθμβμ, ὁ ἀπὸξ ιμκάπα ημῦ αμοκμῦ ιέ-

ζα ζηὰ πεῦηα, ηὰ πέηαθα ημῦ ἀθόβμο, ηαὶ ἡ ηανδζά ηδξ πμὺ ἔδςζε ιζὰ ηαὶ ἄκεζζε ἀπὸ ηαηάηθεζ-

ζημ ιπμοιπμύηζ. 

       Γοὸ ὧνεξ δνόιμ ηνάηδζε βζὰ ηὴ Ρήκα ὁ ἔνςηαξ ζηὴκ ἄπανδ γςή ηδξ. Ὁ βαιπνὸξ 

ηὴκ πενίιεκε ζηὸ ζπίηζ ημο ηὸ δίπαημ ιὲ ηὰ αζμθζά. Δἶπε ηνζπθᾶ ηὰ πνόκζα ηδξ. Μὲ ηὸκ ιπναγέ-

                                                             
16 Ο όροσ «μπονηάι» παραπζμπει ςε μια «διαςτροφικι» φυτοκομικι πρακτικι ςε χώρεσ τθσ Ανατολισ που 
ζχει ωσ ςτόχο τθν παρεμπόδιςθ τθσ ελεφκερθσ ανάπτυξθσ του φυτοφ μζςω τθσ τεχνθτισ ςμίκρυνςισ του.  
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νδ*, πμὺ ἔζηεζθε ιὲ ηὸ ἄθμβμ κὰ ηὴκ πμδέζεζ ηὸ βμαάηζ, ἔημρε ηὰ πμθθὰ-πμθθά. Σὸ εἶδε ζηὰ ιά-

βμοθά ημο ηὸ γειάηζζια, ηὴ ζοκκεθζὰ πμὺ ζηέπαζε ηὴ δζηζά ηδξ ὄρδ. 

* ιπναγένδξ· ἐβηάνδζμξ θίθμξ, ἀδεθθμπμζηόξ 

Γηώηα Αξγπξνπνύινπ,  Γπν ώξεο δξόκνο, πεγή: Ηιεθηξνληθό Λνγνηερληθό Πεξηνδηθό 

ΠΛΑΝΟΓΙΟΝ https://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com/2018/03/26/giota-argyropoulou-

dyo-ores-dromos/ 

Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ θεηκέλνπ 

Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν επηιέρζεθε γηα λα κειεηεζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ ηα εμήο ζέκαηα: 

- Ο εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο θαη ε κεδεληθή εζηίαζε. 

- Ζ πεξίιεςε σο κνξθή επηηάρπλζεο ηεο δηάξθεηαο ηνπ ρξφλνπ ζε έλα θείκελν.  

- Σα έκθπια ζηεξεφηππα.  

 

Α. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή θαη ηελ εζηίαζε 

Αθνχ κειεηήζεηε ην παξαπάλσ θείκελν, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά  ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Ζ ηζηνξία ηεο Ρήλαο παξνπζηάδεηαη απφ εηεξνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε κεδεληθή εζηίαζε, 

έρνπκε δειαδή ηνλ παληνγλψζηε αθεγεηή.  

    α) Απφ πνηα ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ ηνπ ην θαηαιαβαίλεηε; 

    β) Τπνζέζηε φηη ηελ ηζηνξία ηελ αθεγείηαη ε ίδηα ε Ρήλα, πνπ είλαη ε πξσηαγσλίζηξηα, 

δειαδή ε αθήγεζε γίλεηαη ζε πξψην πξφζσπν απφ απηνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε εζσηεξηθή 

εζηίαζε, θαη θαηαγξάςηε ηελ.  

2. Τπνζέζηε φηη είζηε ν γείηνλαο ηνπ γακπξνχ θαη παξαθνινπζείηε ηελ άθημε ηεο λχθεο ζην 

ζπίηη ηνπ. Αθεγεζείηε ην γεγνλφο σο νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο (παξαηεξεηήο) κε 

εμσηεξηθή εζηίαζε, δειαδή σο αθεγεηήο θάκεξα, ζηε ζχδπγφ ζαο πνπ ήηαλ απνχζα ηελ 

ψξα ηεο άθημεο.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηνπ εηεξνδηεγεηηθνχ αθεγεηή θαη ηεο κεδεληθήο εζηίαζεο 

θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηνλ αιιάδνπλ ζε απηνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε εζσηεξηθή εζηίαζε. 

-  Να αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηνπ νκνδηεγεηηθνχ αθεγεηή σο παξαηεξεηή κε εμσηεξηθή 

εζηίαζε θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αθεγείηαη ν θαζέλαο σο αθεγεηήο – θάκεξα.  

 

Β. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο 

Αθνχ κειεηήζεηε ην παξαπάλσ θείκελν, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά  ηα παξαθάησ ζέκαηα: 
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1. Τπνζέζηε φηη ζηε δηαδξνκή γηα ην ζπίηη ηνπ γακπξνχ ε Ρήλα θαη ν λεαξφο ζπλνκηινχλ θαη 

καζαίλεη ε Ρήλα φηη δελ είλαη απηφο ν γακπξφο, αιιά θάπνηνο πνπ έρεη ηα δηπιάζηά ηεο 

ρξφληα. Καηαγξάςηε ηνλ δηάινγν ησλ δχν λέσλ. Φξνληίζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε χθνο 

αλάινγν κε ηελ ειηθία θαη ηελ πεξίζηαζε.  

2. Δίλαη εκθαλέο φηη ν λεαξφο πνπ αλέιαβε λα κεηαθέξεη ηε λχθε ζηνλ γακπξφ έλησζε 

θάπνηα έιμε γηα ηε λχθε ( «Σὸ εἶδε ζηὰ ιάβμοθά ημο ηὸ γειάηζζια»). Καηαγξάςηε ζε 

πξψην πξφζσπν ηνλ εζσηεξηθφ κνλφινγν ηνπ λεαξνχ, ηηο ζθέςεηο πνπ θάλεη θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζεη απφ ηε ζηηγκή πνπ βιέπεη ηε λχθε θαη κεηά.  

3. Σν θείκελν δηαδξακαηίδεηαη ζε κία παιαηφηεξε επνρή θαη ε Ρήλα είλαη δέζκηα έκθπισλ 

ζηεξενηχπσλ. Οη γπλαίθεο δελ είραλ δηθαίσκα λα απνθαζίζνπλ νχηε θαλ γηα ηνλ ζχδπγφ 

ηνπο. ήκεξα ππάξρνπλ έκθπια ζηεξεφηππα; Έρεηο ληψζεη πνηέ δέζκηνο /α ηνπ θχινπ ζνπ; 

Αηζζάλζεθεο πνηέ φηη πεξίκελαλ λα ιεηηνπξγήζεηο κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κφλν θαη κφλν 

επεηδή είζαη θνξίηζη ή επεηδή είζαη αγφξη; Καηάγξαςε ζην εκεξνιφγηφ ζνπ ηηο ζθέςεηο 

ζνπ ζε πξψην πξφζσπν ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν. Φξφληηζε λα ππάξρεη έθθξαζε 

ζπλαηζζεκάησλ θαη εμνκνινγεηηθφ χθνο.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

- Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ έλαλ δηάινγν αλάκεζα ζε δχν πξφζσπα εθθξάδνληαο ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ πξνζψπσλ απηψλ.  

- Να κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ κε εζσηεξηθφ κνλφινγν ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ελφο 

πξνζψπνπ.  

- Να αληηιακβάλνληαη ηα έκθπια ζηεξεφηππα θαη πψο ιεηηνπξγνχλ ζε κία θνηλσλία.  

 

Γ. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν  

Αθνχ κειεηήζεηε ην παξαπάλσ θείκελν, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά  ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Ζ Ρήλα, ζε κεγάιε ειηθία πιένλ, αθεγείηαη κε αλαδξνκηθή αθήγεζε ζε πξψην πξφζσπν 

ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ηεο ζηελ εγγνλή ηεο.  

2. ην αθήγεκα ππάξρεη επηηάρπλζε. Ζ αθήγεζε είλαη πεξηιεπηηθή, δειαδή ε ζπγγξαθέαο 

παξαζέηεη κφλν φζεο πιεξνθνξίεο έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εμέιημεο. 

Παξνπζηάζηε αλαιπηηθά, δίλνληαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

έγηλε ην πξνμεληφ, πψο απνδέρηεθαλ νη γνλείο ηεο Ρήλαο, πψο ηεο ην αλαθνίλσζαλ θαη 

πνηεο ήηαλ νη ζθέςεηο ηεο, φηαλ ην άθνπζε.  
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3. Αθεγεζείηε ηελ άθημε ηεο Ρήλαο ζην ζπίηη ηνπ γακπξνχ θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ γακπξνχ, 

γηα λα θαλεί κέζα απφ ηελ επαλαιεπηηθή αθήγεζε θαη ε δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα αθεγνχληαη γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο κε αλαδξνκηθή αθήγεζε. 

-  Να αληηιακβάλνληαη ηνλ ξφιν ηεο επηηάρπλζεο ζε έλα θείκελν θαη ζπγθεθξηκέλα ηε κνξθή 

ηεο πεξίιεςεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αθεγνχληαη αλαιπηηθά ηα γεγνλφηα πνπ δίλνληαη 

πεξηιεπηηθά.  

- Να αληηιακβάλνληαη πψο ιεηηνπξγεί ε επαλαιεπηηθή αθήγεζε, θαη λα κπνξνχλ λα 

παξνπζηάδνπλ ηα γεγνλφηα θαη απφ ηελ νπηηθή γσλία θάπνηνπ άιινπ πξνζψπνπ, γηα λα 

δείρλνπλ κε ηελ επαλαιεπηηθφηεηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ γεγνλφηνο.  
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3.3.2 Σν πιαηάλη, ηνπ Ηιία Παπακόζρνπ 

Ο Ζιίαο Λ. Παπακφζρνο γελλήζεθε ην 1967 ζηελ Καζηνξηά. πνχδαζε ζην Σκήκα 

Γεσινγίαο Παηξψλ θαη ζην Δξγαζηήξη Δπαγγεικαηηθήο Γεκνζηνγξαθίαο. Δξγάζηεθε σο 

βηβιηνυπάιιεινο ζηελ Αζήλα θαη απφ ην 1997 επέζηξεςε ζηε γελέηεηξά ηνπ - φπνπ δεη κέρξη 

ζήκεξα - θαη αζρνιήζεθε κε ηελ νηθνγελεηαθή εκπνξηθή επηρείξεζε. Έρεη γξάςεη έμη βηβιία. 

Σν βηβιίν ηνπ «Ζ αιεπνχ ηεο ζθάιαο θαη άιιεο ηζηνξίεο» (2015) ηηκήζεθε κε ην Κξαηηθφ 

Βξαβείν Γηεγήκαηνο-Ννπβέιαο (2016) θαη κεηαθξάζηεθε ζηα Γαιιηθά. Γηεγήκαηά ηνπ 

έρνπλ κεηαθξαζηεί ζηα γαιιηθά, ζηα ζνπεδηθά θαη ζηα αιβαληθά (Βηβιηνnet). ηα έξγα ηνπ 

ην επίθεληξν είλαη ν άλζξσπνο θαη ηα αηζζήκαηά ηνπ. Με ηα θείκελά ηνπ πξνζπαζεί λα 

ζπιιάβεη θαη λα παξνπζηάζεη ην ζπλαίζζεκα πνπ αλαθχεηαη θαη λα ην απαζαλαηίζεη κέζα ζε 

ιέμεηο.   

 Σν θείκελν «Σν πιαηάλη», πνπ έρεη σο ζέκα ηα ηξνραία αηπρήκαηα, αλήθεη ζηε 

ζπιινγή δηεγεκάησλ «Ζ αιεπνχ ηεο ζθάιαο θαη άιιεο ηζηνξίεο» (2015). Οη ηζηνξίεο απηνχ 

ηνπ βηβιίνπ επηρεηξνχλ λα ηζνξξνπήζνπλ αλάκεζα ζηνλ πεδφ θαη ηνλ πνηεηηθφ ιφγν, αλάκεζα 

ζηελ πεξηγξαθηθφηεηα ηνπ πεδνχ ιφγνπ θαη ηελ ππθλφηεηα ηνπ πνηεηηθνχ.  

 

«Υεεξ ημ ανάδο ήηακ εδώ», ιμο είπε μ Σγίιδξ, μ ιπάνιακ. «πζ, δεκ ήπζε πμθύ», ζοιπθήνςζε, 

θεξ ηαζ ιάκηερε ηδ ζηέρδ ιμο. Πήβε έκακ θίθμ ημο ζημ ζπίηζ, έπεζηα μδήβδζε ςξ ημ δζηό ημο, 

έηακε ιακμύανα ηαζ λακαιπήηε ζηδκ πόθδ˙ πείκαζε.  

 Ο βύνμξ, είπακ, ανέεδηε ζημνπζζιέκμξ ιέζα ζημ αιάλζ. Πήβα εηεί. Μόθζξ πήνα ηδκ 

επζηίκδοκδ ζηνμθή (πμο δεκ πμνηαίκεζ κα παίνκεζ ροπέξ), είδα δομ αιάλζα αναβιέκα ζηδκ άηνδ 

ημο δνόιμο, ημκ παηένα ημο παζδζμύ κα ζδηώκεηαζ, ηδ ιάκα δεκ ιπόνεζα ακ ηδ δς, ηδκ έηνοαε 

ιζα θίθδ ηδξ, πμο ζηεηόηακ ζηοθηή ηαζ ηδ πάζδεοε ζημκ ώιμ. Ζ εζηόκα εύιζγε επζηύιαζα ζηήθδ. 

Ζ ροπή ημο παζδζμύ έθεβεξ πςξ ήηακ αηόιδ εηεί, αζθκζδζαζιέκδ, έηζζ απόημια πμο εβηαηέθεζρε 

ημ ημνιί. Έζπαζε μ αοπέκαξ ημο ζακ ηθανάηζ. Ζ δελζά ιενζά ημο αιαλζμύ  έβζκε έκα ιε ημ 

πθαηάκζ ηαζ ημ πθήβςζε. Έηακακ ιε ηζξ θθμύδεξ ημο ιζα αάζδ ημο παζδζμύ μζ θίθμζ ηζ έβεζνακ 

ζημκ ημνιό ηζξ ακεμδέζιεξ. Έβναρακ ιε ιαύνμ ιανηαδόνμ πάκς ζημκ βοικό ημνιό. Έκα 

ηακηήθζ έηαζβε ιέζα ζε ηόηηζκμ βοαθί. Έβζκε ημ δέκηνμ εηηθδζάηζ. Ακεμαμθμύζακ ηα ηθανζά ηζ 

έθαιπακ ηα θύθθα, θεξ ηζ δ νώιδ ημο κέμο ηα πόηζζε. Ακέααγε ημ δέκηνμ ημκ πόκμ ηςκ βμκζώκ 

ςξ ηα μονάκζα.  

 Κάπμζμξ θίθμξ ιμο ηάνθςκε ζηα κζάηα ημο κμιίζιαηα ζηα πθαηάκζα ηαζ ιεηνμύζε ημκ 

πνόκμ πμο εα πνεζαγόηακ ημ δέκηνμ κα ηα ηθείζεζ ιέζα ημο. 
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 Οζ βμκείξ επζζηέπημκηαζ ημ δέκηνμ, ανβμπμνεί, θεξ, ημο κέμο δ ροπή, κα λεζθίλεζ απ’ 

ημκ ημνιό ηα καύθα ηδξ. Κζ εηεί ρδθά, ζακ ακάζαξ θαπάκζαζια ημ ενόζζια ηςκ θύθθςκ 

αημύβεηαζ, βθώζζεξ ιονζάδεξ ιμονιμονίγμοκ ημ ιοζηζηό ηδξ γςήξ.   

Ηιίαο Λ. Παπακόζρνο, Η αιεπνύ ηεο ζθάιαο θαη άιιεο ηζηνξίεο, Κίριε, 2015 (ζει.33 - 34) 

 

Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ θεηκέλνπ 

Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν επηιέρζεθε γηα λα κειεηεζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ ηα εμήο ζέκαηα: 

- Ο νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο θαη ε εζσηεξηθή εζηίαζε. 

- Ο αλαθεξφκελνο ιφγνο σο αθεγεκαηηθφο ηξφπνο ελφο θεηκέλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ν 

εζσηεξηθφο κνλφινγνο θαη ν δηάινγνο. 

- Ζ πεξίιεςε σο κνξθή επηηάρπλζεο ηεο δηάξθεηαο ηνπ ρξφλνπ ζε έλα θείκελν.  

- Σα ηξνραία αηπρήκαηα. 

 

Α. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή θαη ηελ εζηίαζε 

Αθνχ κειεηήζεηε ην παξαπάλσ θείκελν, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά  ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. ην θείκελν έρνπκε πξσηνπξφζσπε αθήγεζε κε νκνδηεγεηηθφ αθεγεηή θαη εζσηεξηθή 

εζηίαζε.  

   α) Απφ πνηα ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ ηνπ ην θαηαιαβαίλεηε απηφ;  

   β) Αθεγεζείηε ην γεγνλφο ζε ηξίην πξφζσπν απφ εηεξνδηεγεηηθφ αθεγεηή θαη κεδεληθή 

εζηίαζε, δειαδή απφ παληνγλψζηε αθεγεηή.   

2. Τπνζέζηε φηη έλαο νδεγφο πνπ βξηζθφηαλ κε ην απηνθίλεηφ ηνπ πίζσ απφ ηνλ λεαξφ είδε 

φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ αηπρήκαηνο θαη ηηο αθεγείηαη ζηνλ αζηπλνκηθφ πνπ ήξζε ζηνλ 

ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο γηα λα θαηαγξάςεη ην ζπκβάλ, ζε ηξίην πξφζσπν κε εμσηεξηθή 

εζηίαζε, δειαδή σο αθεγεηήο θάκεξα.  

3. Τπνζέζηε φηη είζηε νη θίινη ηνπ λεαξνχ θαη γξάθεηε έλα αθεγεκαηηθφ ηξαγνχδη γηα ηνλ 

ηάθν ηνπ, φπνπ αλαθέξεζηε ζε ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ αιιά θαη ζε ζηηγκέο πνπ 

δήζαηε καδί. Σν ηξαγνχδη λα είλαη ζε δεχηεξν εληθφ θαη ζε πξψην πιεζπληηθφ πξφζσπν 

θαη ε εζηίαζε λα είλαη εζσηεξηθή.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηνπ νκνδηεγεηηθνχ αθεγεηή θαη ηεο εζσηεξηθήο εζηίαζεο 

θαη λα είλαη ζε ζέζε ν θαζέλαο λα ηνλ αιιάδεη  ζε εηεξνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε κεδεληθή 

εζηίαζε.  
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- Να κπνξνχλ λα αθεγείηαη ν θαζέλαο γεγνλφηα σο αθεγεηήο – θάκεξα, δειαδή 

νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε εμσηεξηθή εζηίαζε.  

-  Να κπνξνχλ λα γξάθνπλ έλα αθεγεκαηηθφ ηξαγνχδη κε εζσηεξηθή εζηίαζε.  

 

Β. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο 

Αθνχ κειεηήζεηε ην παξαπάλσ θείκελν, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά  ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Καηαγξάςηε ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζηνλ παηέξα θαη ζηνλ αζηπλνκηθφ πνπ ηειεθψλεζε γηα 

λα ελεκεξψζεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ λεαξνχ γηα ην αηχρεκα. Υξεζηκνπνηήζηε ην θαηάιιειν 

χθνο κε βάζε ηελ πεξίζηαζε.  

2. Αθεγεζείηε ζε πξψην πξφζσπν ηνλ εζσηεξηθφ κνλφινγν ηεο κάλαο ηνπ λεαξνχ κεηά ηελ 

θεδεία ηνπ γηνπ ηεο. Φξνληίζηε λα ππάξρεη έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη εμνκνινγεηηθφ 

χθνο.  

3. Καηαγξάςηε ζην εκεξνιφγηφ ζαο ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν ηηο ζθέςεηο πνπ θάλεηε γηα ηα 

αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά θαη ζθνηψλνληαη άδηθα ηφζνη λένη άλζξσπνη.  

Φξνληίζηε λα ππάξρεη έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη εμνκνινγεηηθφ χθνο.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

- Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ κε δσληάληα θαη παξαζηαηηθφηεηα ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζε 

δχν πξφζσπα.  

- Να κπνξνχλ λα απνηππψλνπλ κε εζσηεξηθφ κνλφινγν ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

πξνθαινχληαη ζε έλαλ άλζξσπν απφ ην ρεηξφηεξν γεγνλφο, ηνλ ζάλαην.  

-  Να πξνβιεκαηίδνληαη γηα έλα ζεκαληηθφ θνηλσληθφ δήηεκα, ηα ηξνραία αηπρήκαηα.  

 

Γ. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν  

Αθνχ κειεηήζεηε ην παξαπάλσ θείκελν, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά  ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. ε κία ζπλάληεζε ζπκκαζεηψλ, είθνζη ρξφληα κεηά ηελ απνθνίηεζε, ν κφλνο πνπ ιείπεη 

απφ ηε ζπλάληεζε είλαη ν λεαξφο. ηε ζπλάληεζε απηή ν θαζέλαο / ε θαζεκία αθεγείηαη 

θαη κία ηζηνξία απφ ην ζρνιείν ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ πνιιά απφ ηα ηφηε παηδηά. 

Κάπνηνο απφ ηελ παξέα, κεζήιηθαο πιένλ, αθεγείηαη ζε πξψην πξφζσπν κε αλαδξνκηθή 

αθήγεζε κία ηζηνξία ζηελ νπνία βαζηθφο πξσηαγσληζηήο ήηαλ ν λεαξφο  πνπ ζθνηψζεθε.  

2. ηελ ηζηνξία ππάξρεη επηηάρπλζε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ θεχγεη ν λεαξφο απφ ην κπαξ κέρξη 

θαη ηε ζθελή πνπ είλαη φινη ζπγθεληξσκέλνη ζην ζεκείν φπνπ έγηλε ην αηχρεκα ηα 
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γεγνλφηα δίλνληαη πεξηιεπηηθά. Γξάςηε κία αθφκε παξάγξαθν, φπνπ ζα παξνπζηάδεηε 

αλαιπηηθά ηηο ιεπηνκέξεηεο θξαηψληαο ηελ ίδηα εζηίαζε θαη ην ίδην χθνο.  

 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

- Να κπνξνχλ λα αθεγνχληαη κε αλαδξνκηθή αθήγεζε γεγνλφηα ζηα νπνία θάπνηνο άιινο 

ήηαλ ν πξσηαγσληζηήο θαη απηνί απιψο ζπκκεηείραλ. 

- Να αληηιακβάλνληαη πψο ιεηηνπξγεί ε πεξίιεςε, πνπ απνηειεί κνξθή επηηάρπλζεο ζε έλα 

θείκελν θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αθεγνχληαη αλαιπηηθά ηα γεγνλφηα πνπ δίλνληαη 

πεξηιεπηηθά. 
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3.3.3 Πεξλώληαο πιάη ηνπο, ηεο Μαξίαο Κνπγηνπκηδή 

Ζ Μαξία Κνπγηνπκηδή γελλήζεθε ην 1945 ζηε Θεζζαινλίθε, φπνπ θαη δεη κέρξη ζήκεξα. 

Γηεγήκαηά ηεο θαη πνηήκαηά ηεο έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε πνιιά ινγνηερληθά πεξηνδηθά. Σν 

βηβιίν ηεο «Άγξην βεινχδν» ηηκήζεθε κε ηα βξαβεία δηεγήκαηνο ηνπ πεξηνδηθνχ «Γηαβάδσ» 

(2009) θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Κψζηα θαη Διέλεο Οπξάλε ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ (2010). Σν 

βηβιίν ηεο «ια κπνξνχλ λα ζπκβνχλ κ' έλα άγγηγκα» ηηκήζεθε κε ην Κξαηηθφ Βξαβείν 

Γηεγήκαηνο (2017) (Βηβιηνnet). ηα βηβιία ηεο ππάξρεη πινχηνο πξνζψπσλ, ζεκάησλ θαη 

θαηαζηάζεσλ, πνπ θξαηνχλ ηνλ αλαγλψζηε θαζεισκέλν.  

 Σν δηήγεκα «Πεξλψληαο πιάη ηνπο» έρεη σο ζέκα ηνπ ηε θηιαλζξσπία θαη ηνλ 

αλζξσπηζκφ πνπ κπνξεί λα εθαξκφζεη θάζε άλζξσπνο, γηα λα βειηηψζεη ηε δσή άιισλ 

αλζξψπσλ. Αλήθεη ζηε ζπιινγή δηεγεκάησλ «ια κπνξνχλ λα ζπκβνχλ κ' έλα άγγηγκα». 

ην βηβιίν απηφ νη άλζξσπνη αληακψλνπλ ή ρσξίδνληαη, κε αλάιαθξα ή βίαηα αγγίγκαηα .  

 

Ο ηαεδβδηήξ, πδβαίκμκηαξ βζα ημ πακεπζζηήιζμ, πενκμύζε ηάεε ιένα απ’ ημκ πνμαύθζμ πώνμ 

ιε ηα θζβμζηά δέκηνα ηαζ ηα αηόια θζβόηενα παβηάηζα, ηαζ ηώνα ηεθεοηαία ημ ιάηζ ημο 

ζηόκηαθηε ζε ιζα εζηόκα πμο ημκ ελόνβζγε: ιζα κεανή βοκαίηα ι’ έκα παζδί ζηδκ αβηαθζά, 

ημοημοθςιέκδ ι’ έκα πνςιαηζζηό, λεεςνζαζιέκμ πνάιζ, ημκ ημίηαγε ιε ηέημζμ ηνόπμ ζακ κα 

ήηακ αοηόξ οπεύεοκμξ βζα ηδκ άζηεβδ ηαηάκηζα ηδξ. Μάθζζηα εκίμηε είπε ημ ενάζμξ κα ηαπκίγεζ 

ηα πανζζιέκα από ημοξ θμζηδηέξ ηζζβάνα, όπζ ιόκμ ιε απόθαοζδ, αθθά ηαζ ιε ηάηζ αβένςπμ ζημ 

αθέιια ηδξ. Σδκ έκζςεε κα ημκ ημζηάγεζ από πάκς ςξ ηάης, κ’ αββίγεζ ιε ηα ιάηζα ηδξ ημ θίκμ 

ύθαζια ημο ημοζημοιζμύ ημο ηαζ ιάθθμκ κα ιπαηζίγεζ ημ θνεζημλονζζιέκμ ιάβμοθό ημο. 

Καιζά θμνά έζηοαε ηαζ θζθμύζε ημ ιςνό ηδξ, ζπεδόκ ημ έβθεζθε, όπςξ μζ βάηεξ ηα  βαηζά ημοξ, 

ηαζ ημκ ημίηαγε θμλά, εαννείξ ηαζ είπε αημύζεζ ηδκ έηθναζδ ημο, «βαηζά», πμο οπμηζιμύζε ηζ 

εηείκδ ηαζ ημ παζδί ηδξ. Καεώξ δ ζζημνία επακαθαιαακόηακ ηαεδιενζκά, άνπζζε κα ζηέθηεηαζ 

πςξ δ μνβή ημο απεοεοκόηακ ζημκ εαοηό ημο ηαζ όπζ ζηδ βοκαίηα. ζβά ζζβά ζοκεζδδημπμίδζε 

πςξ έκζςεε έκα είδμξ εκμπήξ ηζ εοεύκδξ απέκακηζ ζηδ εθζαενή ηαηάζηαζή ηδξ. Μπμνμύζε κα 

επέιαεζ ηαζ κα ηδκ απαθθάλεζ από ηδ δοζηοπία ηδξ. Δίπε ιεβάθμ ζπίηζ όπμο ιπμνμύζε κα ηδ 

θζθμλεκήζεζ ιαγί ιε ημ παζδάηζ ηδξ, όιςξ δ ακελανηδζία ημο εα δζαηαναζζόηακ. Ζ εθεοεενία 

ημο εα έπνεπε κα οπμζηεί πενζμνζζιμύξ. Σμ ιςνό ηδξ ζίβμονα εα ήηακ πνόαθδια. Άθθςζηε, 

ιπμνεί δ ημπέθα κα έθενκε ηνοθά θίθμοξ – πμο λένεζξ, θίβα βίκμκηαζ; - κα ημκ ζηόηςκε βζα κα 

ημκ θδζηέρεζ. 

 Αοηά έθεβε ζημκ εαοηό ημο βζα κα ηαεδζοπάζεζ ηζξ εκμπέξ ημο, πανόθμ πμο όζα 

ζηεθηόηακ ήηακ ζπεδόκ αέααζεξ πζεακόηδηεξ.  
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 ζπμο έκα πνςζκό απμθάζζζε κα δμηζιάζεζ. Ακ ηάηζ πήβαζκε ζηνααά, ημκ έαβαγε από 

ημ πνόβναιιά ημο, δεκ είπε πανά κα ηδκ λαπμζηείθεζ, κα ηδξ κμζηζάζεζ – ηώνα ηα κμίηζα είπακ 

ηαηέαεζ πμθύ – ιζα βηανζμκζένα ηαζ από ηεζ ηαζ πένα εα ήηακ οπεύεοκδ βζα ηδ ιμίνα ηδξ.  

 Σδξ έηακε ηδκ πνόηαζδ όζμ πζμ ζμαανά ιπμνμύζε, βζα κα ιδ κμιίζεζ μ ημπέθα πςξ είπε 

δόθζμοξ ζημπμύξ. ιςξ εηείκδ ημκ ημίηαλε παιμβεθώκηαξ, ιάγερε ηδκ ημοαενημύθ α ηδξ ηαζ 

ημο είπε: Σμ πενίιεκα πςξ εα ιμο ηάκαηε ηδκ πνόηαζδ, ημ έαθεπα ζηα ιάηζα ζαξ, ημ ήλενα πνζκ 

από εζάξ. 

 Δβηαηαζηάεδηε ζ’ έκα δςιάηζμ ηαζ βζα ιένεξ ήηακ ζακ κα ιδκ οπήνπε. Μόκμ ζηδκ ηαθά 

ηαεανζζιέκδ ιπακζένα δζέηνζκε ηα ίπκδ ηδξ ηαζ ζηδκ ημογίκα, πμο ιμζπμιύνζγε από ημ θαβδηό 

πμο ημο έθηζαπκε. Κάπμο ηάπμο ημ ιςνό ιπμοζμοθμύζε πάκς ζημ παπύ παθί ημο ζαθμκζμύ 

όπμο αοηόξ δζάααγε ηδκ εθδιενίδα ημο ηαζ ηόηε δ ημπέθα έηακε ηδκ ειθάκζζή ηδξ 

απμιαηνύκμκηαξ ημ παζδί ηζ εηείκμξ πνμθάααζκε κα δεζ ημκ βοαθζζηενό πείιαννμ ηςκ 

θνεζημπθοιέκςκ ιαθθζώκ ηδξ ηαζ ημ αζηναθηενό ηδξ αθέιια.  

 Να δμύιε πόζμ εα ηναηήζεζ αοηή δ άιειπηδ ζοιπενζθμνά ηδξ, ζηεθηόηακ.  

 Έκα απόβεοια γήηδζε ηδκ άδεζα κα ημο ιζθήζεζ ηαζ ημο είπε πςξ πνμζπαεμύζε κα ανεζ 

δμοθεζά, αθθά ςξ ηώνα είπε απμηύπεζ, ηαζ κα ιδ κμιίγεζ πςξ είπε επακαπαοεεί ζηδκ ηαθμζύκδ 

ημο.  

 Μα δμοθεύεζξ εδώ, ιε πενζπμζείζαζ, ιε θνμκηίγεζξ. 

 Δοπανζζηώ, είπε παιμβεθώκηαξ ηαζ απμζύνεδηε. 

 Σδκ άθθδ ιένα ηήξ αβόναζε δομ ηνία θμοζηάκζα, παπμύηζζα ηαζ έκα γεζηό ιπμοθάκ. Γε 

εέθδζε κα πνμπςνήζεζ ηαζ ζε εζώνμοπα βζα κα ιδκ πανελδβδεεί.  

 Έκα ανάδο βύνζζε κςνίηενα από ηδκ έλμδό ημο ηαζ πνζκ ακμίλεζ ηδκ πόνηα άημοζε ηδκ 

αβαπδιέκδ ημο ζμκάηα βζα πζάκμ. ηάεδηε θίβμ ζηακμπμζδιέκμξ πμο δ ημπέθα είπε δζαθέλεζ κ’ 

αημύζεζ ημ αβαπδιέκμ ημο ημιιάηζ. Άκμζλε ηδκ πόνηα ηαζ ιπήηε παιμβεθώκηαξ ζημ ζαθόκζ, 

όπμο έιεζκε άκαοδμξ. Δηείκδ θμνμύζε έκα ιαύνμ θόνεια απ’ αοηά πμο ηδξ είπε αβμνάζεζ ηαζ, 

ηαεζζιέκδ ζημ πζάκμ, έπαζγε ιε ζδζαίηενδ άκεζδ. Δίπε όθδ ηδ θζκέηζα ηαζ ηδκ αοημπεπμίεδζδ 

ιζαξ κηίααξ. Γζα ηα εναζζηεπκζηά αοηζά ημο, έπαζγε ηέθεζα, όζμ ηαζ μ δζάζδιμξ εηηεθεζηήξ.  

 Ζ ημπέθα βύνζζε ηαζ ημκ ημίηαλε ηάκμκηαξ έκα ιμνθαζιό πμο έθεβε: Σζ κα βίκεζ, ιε 

ηζάηςζεξ, αθέπεζξ, δεκ είιαζ ηόζμ άζπεηδ όζμ κόιζγεξ.  

 Σμ παζδί, ιπμοζμοθώκηαξ, ημκ είπε θηάζεζ, είπε βακηγςεεί ζηα πόδζα ημο ηαζ ημο 

δάβηςκε ημ παπμύηζζ. Έζηορε ηαζ ημ ζήηςζε ζηδκ αβηαθζά ημο, είδε ηα παζπκζδζάνζηα βαθακά 

ημο ιάηζα, θίθδζε ηδκ πμοδνανζζιέκδ ζάνηα ημο, ηάεζζε ιαγί ημο ζημκ ηακαπέ ηαζ, παίλε απ’ 

ηδκ ανπή, είπε ζηδ βοκαίηα παιμβεθώκηαξ.  
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 Αοηά ηα πεηαιέκα πνάβιαηα – άκενςπμζ ιπμνεί κα είκαζ ηα δώνα ιαξ. Σα δώνα ηδξ 

γςήξ ιαξ, ζηέθηδηε αημύβμκηάξ ηδ κα παίγεζ.  

Μαξία Κνπγηνπκηδή, Όια κπνξνύλ λα ζπκβνύλ κε έλα άγγηγκα, Καζηαληώηε, 2016 (ζει. 63 - 66) 

 

Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ θεηκέλνπ 

Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν επηιέρζεθε γηα λα κειεηεζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ ηα εμήο ζέκαηα: 

- Ο εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο θαη ε κεδεληθή εζηίαζε. 

- Ο δηάινγνο σο αθεγεκαηηθφο ηξφπνο. 

- Ζ πεξίιεςε σο κνξθή επηηάρπλζεο ηεο δηάξθεηαο ηνπ ρξφλνπ ζε έλα θείκελν.  

- Ζ θηιαλζξσπία θαη ν αλζξσπηζκφο. 

- Ζ θηψρεηα θαη νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο.  

 

Α. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή θαη ηελ εζηίαζε  

Αθνχ κειεηήζεηε ην παξαπάλσ θείκελν, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά  ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Ζ ηζηνξία παξνπζηάδεηαη απφ εηεξνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε κεδεληθή εζηίαζε, δειαδή ηνλ 

παληνγλψζηε αθεγεηή.  

    α) Απφ πνηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ ην θαηαιαβαίλεηε απηφ; 

    β) Τπνζέζηε φηη ηε ζθελή πνπ ζπλαληάεη ν θαζεγεηήο ηελ θνπέια θαη παξαηεξνχλ ν έλαο 

ηνλ άιινλ ηελ παξαθνινπζεί έλαο θνηηεηήο πνπ θάζεηαη ζην δηπιαλφ παγθάθη θαη ηελ 

αθεγείηαη ζε έλαλ ζπκθνηηεηή ηνπ ζε ηξίην πξφζσπν κε εμσηεξηθή εζηίαζε, δειαδή σο 

αθεγεηήο θάκεξα. 

2. ηελ ηζηνξία ππάξρεη ν παληνγλψζηεο αθεγεηήο, είλαη δειαδή εηεξνδηεγεηηθφο θαη ε 

εζηίαζε είλαη κεδεληθή. Αθεγεζείηε ηε ζθελή πνπ ζπλαληάεη ν θαζεγεηήο ηελ θνπέια θαη 

παξαηεξεί ν έλαο ηνλ άιιν ζε πξψην πξφζσπν απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαζεγεηή, δειαδή ν 

αθεγεηήο λα γίλεη απηνδηεγεηηθφο θαη ε εζηίαζε εζσηεξηθή.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηνπ εηεξνδηεγεηηθνχ αθεγεηή κε κεδεληθή εζηίαζε, 

δειαδή ηνπ παληνγλψζηε αθεγεηή θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηνλ αιιάδνπλ ζε αθεγεηή 

θάκεξα, δειαδή ζε νκνδηεγεηηθφ αθεγεηή θαη ζπγθεθξηκέλα παξαηεξεηή κε εμσηεξηθή 

εζηίαζε αιιά θαη ζε απηνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε εζσηεξηθή εζηίαζε.  
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Β. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο 

Αθνχ κειεηήζεηε ην παξαπάλσ θείκελν, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά  ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Καηαγξάςηε ηνλ πιήξε δηάινγν αλάκεζα ζηνλ θαζεγεηή θαη ζηελ θνπέια, φηαλ ηεο 

πξφηεηλε λα κείλεη ζην ζπίηη ηνπ. Φξνληίζηε λα κηιάεη ν θάζε ραξαθηήξαο αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη λα θαίλνληαη κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπο νη αληηδξάζεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  

2. Καηαγξάςηε έλαλ δηάινγν αλάκεζα ζε εζάο θαη ζε θάπνηνλ δεηηάλν. Φξνληίζηε λα κηιάεη 

ν θάζε ραξαθηήξαο αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη λα θαίλνληαη κέζα απφ ηελ 

θνπβέληα ζαο νη ιφγνη πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηε επαηηεία, θαζψο θαη ην πψο ληψζεη γηα ηελ 

θαηάζηαζε πνπ βηψλεη.   

3. Ζ θνπέια είλαη θηιφηηκε, εθηηκάεη φια φζα ηεο πξνζθέξεη ν θαζεγεηήο θαη πξνζπαζεί λα 

ηνπ ην αληαπνδψζεη αλαιακβάλνληαο ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ. Γξάςηε ηνλ εζσηεξηθφ 

κνλφινγν, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο πνπ θάλεη ε θνπέια γηα έλαλ άγλσζην 

άλζξσπν πνπ βνεζάεη απηήλ θαη ην παηδί ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο πνπ θαλεξψλνπλ 

ηελ επγλσκνζχλε θαη ηελ ππνρξέσζε πνπ ληψζεη.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ, έρνληαο σο βάζε ηελ αθήγεζε ελφο θεηκέλνπ, λα θαηαγξάθνπλ ηνλ δηάινγν 

ησλ πξνζψπσλ, φπνπ λα απνηππψλνληαη παξαζηαηηθά νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ δηαιεγνκέλσλ.  

-  Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ έλαλ θαληαζηηθφ δηάινγν κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα αλάκεζα 

ζηνπο ίδηνπο θαη θάπνηνλ άιιν, είηε γλσζηφ ηνπο είηε άγλσζην. 

-  Να κπνξνχλ λα απνηππψλνπλ κε εζσηεξηθφ κνλφινγν ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ αλζξψπσλ.   

-  Να πξνβιεκαηίδνληαη γηα ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά ζέκαηα, φπσο ηε θηψρεηα, ηελ επαηηεία, 

ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, ηε θηιαλζξσπία, ηνλ αλζξσπηζκφ.  

 

Γ. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν  

Αθνχ κειεηήζεηε ην παξαπάλσ θείκελν, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά  ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Ζ θνπέια θάζεηαη ζην ζπίηη θαη αλαπνιεί ην παξειζφλ ηεο. Παξνπζηάζηε κε αλαδξνκηθή 

αθήγεζε ζε πξψην πξφζσπν ην παξειζφλ ηεο θνπέιαο. Φξνληίζηε λα θαλεί μεθάζαξα 

κέζα απφ ηελ αθήγεζε πψο ήηαλ ε δσή ηεο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη πψο έκεηλε 

άζηεγε.  
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2. Ο αθεγεηήο παξνπζηάδεη ηε κέξα ηεο θνπέιαο ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή, πεξηιεπηηθά. 

Τπάξρεη δειαδή επηηάρπλζε ρξφλνπ. Παξνπζηάζηε ζε ηξίην πξφζσπν αλαιπηηθά κία κέξα 

ηεο θνπέιαο κέζα ζην ζπίηη, δίλνληαο φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο, ηη θάλεη, ηη ζθέθηεηαη, πψο 

ληψζεη.  

3. «Καεώξ δ ζζημνία επακαθαιαακόηακ ηαεδιενζκά…»: ζην ζεκείν απηφ ηνπ θεηκέλνπ 

ππάξρεη ζακηζηηθή αθήγεζε, δειαδή παξνπζηάδεηαη κία θνξά απηφ πνπ ζπλέβε λ θνξέο. 

Οπζηαζηηθά, δειαδή, ζρεκαηνπνηνχληαη ηα γεγνλφηα θαη εμνκνηψλνληαη ράλνληαο ηε 

κνλαδηθφηεηά ηνπο. Παξνπζηάζηε κε πνιπκνλαδηθή αθήγεζε ηα γεγνλφηα, δειαδή 

αθεγεζείηε λ θνξέο απηφ πνπ ζπλέβε λ θνξέο. Ζ αθήγεζε λα είλαη ζε ηξίην πξφζσπν.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

- Να κπνξνχλ λα αθεγνχληαη κε αλαδξνκηθή αθήγεζε γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο.  

- Να αληηιακβάλνληαη ηνλ ξφιν ηεο επηηάρπλζεο ζε έλα θείκελν θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 

πεξίιεςε θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αθεγνχληαη αλαιπηηθά ηα γεγνλφηα. 

- Να αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο ζακηζηηθήο αθήγεζεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξνπζηάδνπλ ηα γεγνλφηα κε πνιπκνλαδηθή αθήγεζε.  
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3.3.4  Σα παηδηά ήηαλ κόλα, ηνπ Υόξρε Μπνπθάη 

Ο Υφξρε Μπνπθάη (Jorge Bucay) γελλήζεθε ην 1949 ζην Μπνπέλνο Άηξεο (Αξγεληηλή). 

Γηαηξφο θαη ςπρνζεξαπεπηήο ηεο ζρνιήο Γθεζηάιη, εηδηθεχηεθε ζηε ζεξαπεία ησλ λνεηηθψλ 

αζζελεηψλ. Αξρηθά εξγαδφηαλ ζε λνζνθνκεία θαη θιηληθέο θαη, ζηε ζπλέρεηα άξρηζε λα δίλεη 

δηαιέμεηο ζε ηδξχκαηα, θνιέγηα, ζέαηξα, θαζψο θαη ζε ξαδηνθσληθνχο θαη ηειενπηηθνχο 

ζηαζκνχο. Μνλίκσο θαη παληνχ πξνζθεθιεκέλνο, πξνζπαζεί λα παξίζηαηαη ζε καζήκαηα, 

ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα ζηελ Αξγεληηλή, ηελ Οπξνπγνπάε, ηε Υηιή, ην Μεμηθφ, ηηο Ζ.Π.Α, 

ηελ Ηηαιία, ηελ Ηζπαλία. ηαλ απνθάζηζε λα αζρνιεζεί κε ηε ζπγγξαθή, είδε ηα 

πεξηζζφηεξα βηβιία ηνπ λα κεηαθξάδνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο γιψζζεο ηνπ θφζκνπ θαη λα 

θαηαιακβάλνπλ ηελ πξψηε ζέζε ζηηο ιίζηεο ησλ εππψιεησλ  (Βηβιηνnet). Με απιφ ιφγν 

πξνζπαζεί κέζσ ησλ βηβιίσλ ηνπ, ζαλ έλαο ζχγρξνλνο σθξάηεο, λα καο θάλεη λα βγάινπκε 

ζηελ επηθάλεηα ηηο απαληήζεηο πνπ έρνπκε κέζα καο.  

 Σν δηήγεκα «Σα παηδηά ήηαλ κφλα», πνπ αλήθεη ζηε ζπιινγή δηεγεκάησλ «Ηζηνξίεο 

λα ζθεθηείο» (2008), έρεη σο ζέκα ηε δχλακε ηεο ζέιεζεο. Ο ίδηνο ν ζπγγξαθέαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν βηβιίν ππνζηεξίδεη φηη πάληα πίζηεπε πσο ηα βηβιία ηνπ απνηεινχλ πιηθφ πνπ 

βνεζνχλ ηνλ αλαγλψζηε λα ζηνραζηεί γηα ηνλ θφζκν θαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Απηφ πνπ ήζειε απφ 

ηα βηβιία ηνπ ήηαλ λα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ δξφκνο γηα θάπνηνπο.  

 

Ζ ιδηένα ιαξ είπε θύβεζ από κςνίξ ημ πνςί ηαζ ηα είπε αθήζεζ ζηδ Μανίκα, ιζα κέα δεηαμπηώ 

πνμκώκ, ηδκ μπμία έπαζνκε ηάπμζεξ θμνέξ βζα θίβεξ ώνεξ πνμηεζιέκμο κα ηα πνμζέπεζ ιε 

ακηάθθαβια ιενζηά κμιίζιαηα.  

 Από ηόηε πμο είπε πεεάκεζ μ παηέναξ, μζ ηαζνμί είπακ δοζημθέρεζ πμθύ βζα κα ημ 

νζζηάνεζ κα θείρεζ από ηδ δμοθεζά ιαξ όηακ δ βζαβζά αννώζηαζκε ή έθεζπε από ηδ πόθδ.  

   ηακ μ θίθμξ ιαξ ημπέθαξ ηδθεθώκδζε βζα κα ιαξ πνμηείκεζ ιζα αόθηα ιε ημ ηαζκμύνζμ 

ημο αοημηίκδημ, δ Μανίκα δε δίζηαζε ηαζ πμθύ. Άθθςζηε, ηα παζδζά ημ ζιμύκηακ ιαξ ηάεε 

απόβεοια, ηαζ δεκ εα λοπκμύζακ πνζκ ιαξ πέκηε. 

 Μόθζξ άημοζε ηδκ ηόνκα, άνπαλε ηδκ ηζάκηα ιαξ ηζ άθδζε ακμζπηό ημ αημοζηζηό ημο 

ηδθεθώκμο. Πνμκόδζε κα ηθεζδώζεζ ηδκ πόνηα ημο δςιαηίμο ηαζ θύθαλε ημ ηθεζδί ζηδκ ηζέπδ 

ιαξ. δεκ ήεεθε κα δζαηζκδοκέρεζ κα λοπκμύζε μ Πάκηζμ ηαζ κα ηαηέααζκε ηδ ζηάθα βζα κα ηδκ 

ράλεζ, βζαηί, ιαξ ηαζ κα ‘πεζ, ήηακ ιόκμ έλζ πνμκώκ, ηαζ ιε ηδκ παναιζηνή απνμζελία ιπμνμύζε 

κα ζημκηάρεζ ηαζ κα πηοπήζεζ. Μαξ, ζηέθηδηε όηζ ακ ζοκέααζκε αοηό, δεκ εα ήλενε πώξ κα 

ελδβήζεζ ζηδ ιδηένα ημ θόβμ βζα ημκ μπμίμ ημ παζδί δεκ ηδκ είπε ανεζ.  
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 Ίζςξ κα ήηακ έκα αναποηύηθςια ζηδκ ηδθεόναζδ ή ηάπμζμ από ηα θώηα ημο ζαθμκζμύ, 

ή ιπμνεί ιζα θθόβα ζηα ηαοζόλοθα – ημ εέια είκαζ όηζ όηακ μζ ημονηίκεξ άνπζζακ κα ηαίβμκηαζ, 

δ θςηζά έθηαζε βνήβμνα ζηδκ λύθζκδ ζηάθα πμο μδδβμύζε ζηα οπκμδςιάηζα.  

 Σμκ λύπκδζε μ αήπαξ ημο ιςνμύ, ελαζηίαξ ημο ηαπκμύ πμο πενκμύζε ηάης απ’ ηδκ 

πόνηα. Υςνίξ κα ζηεθηεί, μ Πάκηζμ πήδδλε απ’ ημ ηνεαάηζ ηαζ πίεζε ιε δύκαιδ ημ πόιμθμ βζα 

κ’ ακμίλεζ ηδκ πόνηα, αθθά δεκ ηα ηαηάθενε. 

 Μαξ ηαζ κα ‘πεζ, αηόια ηζ ακ ημ είπε ηαηαθένεζ, μζ θθόβεξ εα είπακ ηαηαανμπείζεζ ημκ 

ίδζμ ηαζ ηςκ θίβςκ ιδκώκ αδενθό ημο ζε εθάπζζηα θεπηά.  

 Ο Πάκηζμ θώκαλε ηδ Μανίκα, αθθά ηακείξ δεκ απάκηδζε ζηδκ έηηθδζή ημο. Έηζζ, 

έηνελε ζημ ηδθέθςκμ ημο δςιαηίμο (ιαξ ήλενε πώξ κα παίνκεζ ηδθέθςκμ ηδ ιαιά ημο) αθθά 

δεκ οπήνπε βναιιή. 

 Ο Πάκηζμ ζοκεζδδημπμίδζε όηζ έπνεπε κα αβάθεζ ημκ αδενθό ημο από ‘ηεζ ιέζα. 

Πνμζπάεδζε κα ακμίλεζ ημ πανάεονμ πμο έαβαγε ζημ πεναάγζ, αθθά ήηακ αδύκαημ βζα ηα ιζηνά 

ημο πένζα κα θύζεζ ηδκ αζθάθεζα ηαζ – αηόια ηαζ ακ ηα ηαηάθενκε -, εα έπνεπε κα λειπθέλεζ ημ 

ζονιάηζκμ πθέβια πμο μζ βμκείξ ημο είπακ αάθεζ βζα πνμζηαζία.  

 ηακ μζ πονμζαέζηεξ ηεθείςζακ ιε ημ ζαήζζιμ ιαξ θςηζάξ, ημ εέια ζογήηδζδξ όθςκ 

ήηακ ημ ίδζμ: 

- Πώξ ιπόνεζεξ αοηό ημ ηόζμ ιζηνό παζδί κα ζπάζεζ ιε ηδκ ηνειάζηνα ημ ηγάιζ ηαζ ιεηά ηδ 

ζήηα; 

- Πώξ ιπόνεζε κα θμνηώζεζ ημ ιςνό ζημ ζαηίδζμ; 

- Πώξ ιπόνεζε κα πενπαηήζεζ ζημ πεναάγζ ημοααθώκηαξ ζδιακηζηό αάνμξ ηαζ κα ηαηέαεζ από 

ημ δέκηνμ; 

- Πώξ ιπόνεζε κα ζώζεζ ηδ γςή ημο αδεθθμύ ημο ηαζ ηδ δζηή ημο; 

Ο δθζηζςιέκμξ πονμζαέζηδξ, άκενςπμξ ζμθόξ πμο όθμζ ζέαμκηακ, ιαξ έδςζε ηδκ 

απάκηδζδ: 

«Ο ιζηνόξ Πάκηζμ ήηακ ιόκμξ… Γεκ είπε ηακέκακ κα ημο πεζ όηζ δεκ ιπμνμύζε».  

Υόξρε Μπνπθάη, Ιζηνξίεο λα ζθεθηείο, Opera, 2012 (ζει. 69 – 71) 

 

Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ θεηκέλνπ 

Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν επηιέρζεθε γηα λα κειεηεζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ ηα εμήο ζέκαηα: 

- Ο εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο θαη ε κεδεληθή εζηίαζε. 

- Ζ έιιεηςε σο κνξθή επηηάρπλζεο ηεο δηάξθεηαο ηνπ ρξφλνπ ζε έλα θείκελν. 

- Ζ δχλακε ηεο ζέιεζεο θαη ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο, ην έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο θαη 

ε πξνζηαζία ησλ δηθψλ καο αλζξψπσλ.  
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Α. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή θαη ηελ εζηίαζε  

Αθνχ κειεηήζεηε ην παξαπάλσ θείκελν, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά  ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Ζ ηζηνξία παξνπζηάδεηαη απφ εηεξνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε κεδεληθή εζηίαζε, έρνπκε 

δειαδή παληνγλψζηε αθεγεηή.  

  α) Απφ πνηα ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ ηνπ ην θαηαιαβαίλεηε απηφ; 

  β) Αθεγεζείηε ηελ ηζηνξία ζε πξψην πξφζσπν απφ ηελ πιεπξά ηεο θνπέιαο πνπ πξφζερε ηα 

παηδηά, δειαδή σο νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε εζσηεξηθή εζηίαζε.  

2. Ο Πάληζν θαηαθέξλεη θαη ζψδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ αδεξθφ ηνπ απφ ηε θσηηά. 

Τπνζέζηε φηη ζην απέλαληη δηακέξηζκα είλαη κία γηαγηά θαζεισκέλε ζε αλαπεξηθφ 

θαξνηζάθη θαη παξαθνινπζεί απφ ην παξάζπξν βήκα πξνο βήκα ηα δηάζσζε θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηελ αθεγείηαη ζηελ εγγνλή ηεο. Καηαγξάςηε ηελ αθήγεζε ζε ηξίην πξφζσπν σο 

νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο (παξαηεξεηήο) κε εμσηεξηθή εζηίαζε, δειαδή σο αθεγεηήο 

θάκεξα. 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηνπ παληνγλψζηε αθεγεηή θαη λα είλαη ζε ζέζε ν θαζέλαο 

λα ηνλ αιιάμεη ζε αθεγεηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηα γεγνλφηα, δειαδή ζε νκνδηεγεηηθφ 

αθεγεηή κε εζσηεξηθή εζηίαζε.  

- Να κπνξνχλ λα αθεγείηαη ν θαζέλαο ηα γεγνλφηα σο νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε 

εζσηεξηθή εζηίαζε πνπ απιψο παξαθνινπζεί θαη αθεγείηαη φ,ηη βιέπεη.  

 

Β. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο 

Αθνχ κειεηήζεηε ην παξαπάλσ θείκελν, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά  ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Καηαγξάςηε ηνλ δηάινγν ηεο θνπέιαο κε ηνλ θίιν ηεο πνπ ηεο πξφηεηλε κηα βφιηα κε ην 

θαηλνχξην ηνπ απηνθίλεην. Να ιάβεηε ππφςε ζαο ηα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηεο, φπσο 

ηελ επηπνιαηφηεηά ηεο, πνπ θαζνξίδνπλ θαη ην χθνο ηεο.  

2. Αθνχ ζψζεθαλ ηα παηδηά ράξε ζηελ ηφικε ηνπ κηθξνχ, ηελ επφκελε κέξα ε κεηέξα ηνπο 

ζθέθηεηαη θαη αλαιχεη ην γεγνλφο. Καηαγξάςηε ηνλ εζσηεξηθφ ηεο κνλφινγν. Φξνληίζηε 

λα θαίλνληαη νη ζθέςεηο πνπ θάλεη, ν θφβνο θαη ε αλαθνχθηζε πνπ ληψζεη ηαπηφρξνλα 

αιιά θαη ε πεξεθάληα ηεο γηα ην παηδί ηεο.  

3. «Ο ιζηνόξ Πάκηζμ ήηακ ιόκμξ… Γεκ είπε ηακέκακ κα ημο πεζ όηζ δεκ ιπμνμύζε»: 

θαηαγξάςηε ζην εκεξνιφγηφ ζαο ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν κία πεξηπέηεηα ηεο δσήο ζαο πνπ 
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βξήθαηε ην ζάξξνο θαη ηελ αληηκεησπίζαηε κε ηδηαίηεξε ηφικε ρσξίο λα έρεηε ηε βνήζεηα 

θαλελφο. Φξνληίζηε λα θαίλνληαη νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο, θαζψο θαη ε 

απηνπεπνίζεζε πνπ απνθηήζαηε κεηά απφ εθείλν ην γεγνλφο.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ ηνλ δηάινγν δχν πξνζψπσλ πξνβάιινληαο ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπο.  

-  Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ κε εζσηεξηθφ κνλφινγν ηελ αλαθνχθηζε πνπ ληψζεη έλαο 

άλζξσπνο κεηά απφ έλα γεγνλφο πνπ ηνλ αλαζηάησζε πνιχ θαζψο θαη ηελ πεξεθάληα πνπ 

κπνξεί λα ληψζεη γηα ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεηψπηζε θάπνηεο θαηαζηάζεηο. 

-  Να αληηιακβάλνληαη ηε δχλακε ηνπ ζάξξνπο θαη ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο ζηε δσή.  

 

Γ. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν 

Αθνχ κειεηήζεηε ην παξαπάλσ θείκελν, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά  ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Ζ ηζηνξία πνπ έδεζε ν κηθξφο ηνλ ζεκάδεςε ζε φιε ηνπ ηε δσή θαη ηνπ έδσζε δχλακε θαη 

ζάξξνο λα αληηκεησπίδεη φιεο ηηο θαηαζηάζεηο. Ζιηθησκέλνο πηα, αθεγείηαη ζηα εγγφληα 

ηνπ κε αλαδξνκηθή αθήγεζε ηελ πεξηπέηεηά ηνπ. Φξνληίζηε λα θαίλεηαη ε ρξνληθή 

απφζηαζε θαη φηη ε ηζηνξία παξνπζηάδεηαη πιένλ απφ έλαλ ελήιηθα.  

2. Οπζηαζηηθά ζην θείκελν ππάξρεη επηηάρπλζε ηνπ ρξφλνπ κε έιιεηςε, γηαηί ην πεξηζηαηηθφ 

ηεο δηάζσζεο ην βιέπνπκε κφλν κέζα απφ ηα ζρφιηα θαη ηνλ ζαπκαζκφ ησλ πξνζψπσλ 

πνπ πιεξνθνξήζεθαλ ην γεγνλφο. Αθεγεζείηε ην πεξηζηαηηθφ ηεο δηάζσζεο ζε πξψην 

πξφζσπν απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηθξνχ, ζπκπιεξψλνληαο απηήλ ηελ έιιεηςε. Φξνληίζηε λα 

θαίλεηαη κέζα απφ ην χθνο ζαο φηη πξφθεηηαη γηα ιφγν παηδηνχ.  

3. Αθεγεζείηε ην πεξηζηαηηθφ ηεο δηάζσζεο ζε ηξίην πξφζσπν απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ππξνζβέζηε θαη θξνληίζηε λα θαλεί κέζα απφ ηελ επαλαιεπηηθή αθήγεζε ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο πξάμεο ηνπ κηθξνχ.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα αθεγνχληαη κε αλαδξνκηθή αθήγεζε σο ελήιηθεο γεγνλφηα ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο. 

-  Να αληηιακβάλνληαη ηνλ ξφιν ηεο επηηάρπλζεο κε ηε κνξθή ηεο έιιεηςεο θαη λα είλαη λα 

ζέζε λα αθεγνχληαη ηα γεγνλφηα πνπ δελ αλαθέξνληαη.  
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3.3.5 Μηα αλάζα, ηνπ Γηάλλε Παιαβνύ (απόζπαζκα) 

Ο Γηάλλεο Παιαβφο γελλήζεθε ην 1980 ζην Βειβεληφ Κνδάλεο. πνχδαζε Γεκνζηνγξαθία 

ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη Πνιηηηζηηθή Γηαρείξηζε ζην Πάληεην. 

Έγξαςε ηηο ζπιινγέο δηεγεκάησλ «Αιεζηλή αγάπε θαη άιιεο ηζηνξίεο» (IntroBooks, 2007) 

θαη «Αζηείν» (Νεθέιε, 2012), πνπ ηηκήζεθε κε ην Κξαηηθφ Βξαβείν Γηεγήκαηνο θαη ην 

Βξαβείν Γηεγήκαηνο ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ «Ο Αλαγλψζηεο». Δπίζεο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Σάζν Εαθεηξηάδε, έγξαςε ην ζελάξην ησλ θφκηθο «Σν πηψκα» (Jemma 

Press, 2011) θαη «Γξα-Γξνπ» (Ίθαξνο, 2017), ηα νπνία εηθνλνγξάθεζε ν Θαλάζεο Πέηξνπ. 

Σν «Γξα-Γξνπ» ηηκήζεθε κε ηα βξαβεία Καιχηεξνπ Κφκηθο θαη ελαξίνπ ζηα Διιεληθά 

Βξαβεία Κφκηθο. Δπηκειήζεθε ηελ επαλέθδνζε ηεο ζπιινγήο αθεγεκάησλ ηνπ Αζαλάζηνπ 

Θ. Γθξάβαιε κε ηίηιν «παζκέλεο θνιψλεο» (Μπηηιήλε, 1930 - επαλέθδνζε: Νεθέιε, 2019) 

θαη κεηέθξαζε Σνκπάηαο Γνπιθ, Φιάλεξη Ο' Κφλνξ, Μπξηο Νη' Σδ. Πάλθετθ, Οπάιιαο 

ηέγθλεξ θαη Οπίιιηακ Φψθλεξ (Βηβιηνnet). Ο ξεαιηζκφο, ν κνληεξληζκφο θαη ν 

κεηακνληεξληζκφο έρνπλ αθνκνησζεί ζε βάζνο ζε φια ηα δηεγήκαηά ηνπ. Ζ γξαθή ηνπ είλαη 

άκεζε θαη ν ιφγνο ηνπ παξαζηαηηθφο.  

 Σν θείκελν «Μηα αλάζα» έρεη σο ζέκα ηνπ ηνλ λεαληθφ έξσηα. Αλήθεη ζηε ζπιινγή 

δηεγεκάησλ «Αζηείν», φπνπ πεξηιακβάλνληαη δεθαεπηά ζπλνιηθά ηζηνξίεο καθάβξηαο 

επαηζζεζίαο θαη γθξνηέζθνπ νλεηξνπνιήκαηνο.  

 

 […] ηακ ιε πήνε μ Ηηαθόξ, κόιζγα όηζ ηάπμζμξ ιμο ‘ηακε πθάηα. Μζα θςκή ζημ ηδθέθςκμ 

ζοζηήεδηε ςξ Σγζακθμύηα Πζάηγζμ. Με νώηδζε ακ ημ εέαηνμ δζαεέηεζ πζάκμ. Σμο είπα πςξ καζ , 

δζαεέηεζ. «Χναία» είπε. Εήηδζε ηδ ζηδκή. «Σζ εέθεηε κ’ ακεαάζεηε;» νώηδζα. «Δβώ ηίπμηα» 

είπε. Μζθμύζε εθθδκζηά ιε ζηαθζηή πνμθμνά. «Ο αδεθθόξ ιμο». «Δίκαζ ζηδκμεέηδξ;» είπα. 

«πζ» απάκηδζε. «Θέθεζ κα παίλεζ ιμοζζηή». «Πνόηεζηαζ βζα ζοκαοθία;» «πζ. Θέθεζ κα ηάκεζ 

– πώξ ημ θέκε- ηακηάδα». 

 Ήιμοκ ζίβμονμξ όηζ ήηακ θάνζα ηαζ δεκ αζπμθήεδηα. Γομ ιένεξ ιεηά λακαπήνε. Ήεεθε 

κα ιάεεζ ακ είπα κεόηενα βζα ηδ δζαεεζζιόηδηα ηαζ ηδκ ηζιή ημο εεάηνμο. Σόηε εκδιένςζα ημκ 

ζδζμηηήηδ. ε άθθεξ επμπέξ, όηακ ημ εέαηνμ ήηακ βειάημ, ε’ ανκζόηακ. Θα ‘θεβε «Δδώ είκαζ 

ζηδκή ηδξ πνςημπμνίαξ, όπζ πίζηα βζα αθζενώζεζξ». Σώνα ιμο έδςζε ημθηά ιζα ηζιή – ηζιή 

ηζζιπδιέκδ, ηαζ «ιαξ ηα δίκεζ ιπνμζηά». Σδθεθώκδζα ζημκ Ηηαθό, ημο ελήβδζα ημοξ όνμοξ. 

«ύιθςκμζ» είπε. «Δίκαζ βζα ηδ βοκαίηα ημο αδεθθμύ ζαξ, είπαηε;» νώηδζα. «πζ. Γζα έκα 

ημνίηζζ». 
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 Ζ ηακηάδα μνίζηδηε βζα ηδκ Σεηάνηδ, ιεηά από δομ ιένεξ, πμο δεκ είπαιε πανάζηαζδ. 

Σδκ Σνίηδ μ Ηηαθόξ ειθακίζηδηε ιε ημκ αδεθθό ημο βζα ηεπκζηή πνόαα. Γώζαιε ηα πένζα. Ο 

αδεθθόξ ημο ήηακ έκα παζδί είημζζ δύμ πνμκώκ. Δίπε ιαηνζά ιαθθζά ηαζ βέκζα. Κναημύζε 

θάπημπ. Μμο ελήβδζε όηζ ζπμοδάγεζ ιδπακμθόβμξ ζημ Σμνίκμ ηζ όηζ ένπεηαζ ζοπκά ζηδκ Δθθάδα 

κα επζζηεθηεί ημκ Σγζακθμύηα ηαζ θίθμοξ. Γεκ ιζθμύζε εθθδκζηά, ό,ηζ θέβαιε ημ θέβαιε ζε 

ζπαζηά αββθζηά. Δβώ εοιόιμοκ ιενζηά, όζα πνεζαγόιμοκ βζα ηζξ βοκαίηεξ από ηα ηαθμηαίνζα 

πμο δμύθεοα ζηα κδζζά. Αθθά εα ζοκεκκμδεμύιε, ζηέθηδηα, βζαηί ηαζ αοηή ηέημζα πενίπηςζδ 

είκαζ.  

 Ο Σγζακθμύηα έθοβε ηζ μ ιζηνόξ, μ Μαηέμ, ηάεζζε ζημ θμοαβζέ, ζημ πζάκμ. Ήηακ 

κηνμπαθόξ, ημ ηεθάθζ ημο ζοκήεςξ ζηοιιέκμ. «I play one song, five minutes» είπε. «Also one 

video». Ακμίλαιε ημκ πνμαμθέα, πήνα ιζα ιπαθακηέγα ηζ έκα ηαθώδζμ μεόκδξ ηαζ αάθαιε ημκ 

οπμθμβζζηή ζηδκ πνίγα. Μπήηα ζηδ ζηδκή, λεηύθζλα ημ πακί πνμαμθήξ ηαζ έζαδζα ηα θώηα. 

Δηείκμξ απ’ έλς έπαζγε. «Melody, yours?» νώηδζα. «No, no. Franz Listz» είπε. Σμκ ηίηθμ ημο 

ημιιαηζμύ εηείκδ ηδ ζηζβιή δεκ ημκ ζοβηνάηδζα. Βμθεύηδηα ζε ιζα ηανέηθα ηαζ ημκ άημοβα 

όζμ πάγεοα ηζξ εζηόκεξ: βηνίγα ζύκκεθα, έθαηα, αζηένζα ηαζ ιεηεςνίηεξ. Σμ ημιιάηζ παθθόηακ 

ζακ θάαανμ οπό εύεθθα. ακ ηανδζά ακενώπμο πμο αβαίκεζ βζα πενίπαημ ηζ ύζηενα – Κύνζμξ 

μίδε βζαηί – ανπίγεζ ηαζ ηνέπεζ, ζηαιαηά, πέθηεζ ζηα βόκαηα.. Καζ ηθαίεζ, αθθά ζζβακά ηαζ πςνίξ 

ηακέκαξ κα ημκ αθέπεζ. Σμ αίκηεμ, ζημ θζκάθε ημο ημιιαηζμύ, έδεζπκε δομ δθζηζςιέκμοξ. Ήηακ 

πζαζιέκμζ πένζ πένζ. Καζ ζηδκ μεόκδ έβναθε «For you my princess».  

 Κακμκίζαιε πςξ ηδκ επμιέκδ μ Μαηέμ εα έπαζγε ζηζξ επηά. Γώζαιε νακηεαμύ ζηζξ έλζ 

βζα κα ιεηαθένμοιε ημ πζάκμ ζηδ ζηδκή ηαζ κα πνμαάνεζ βζα ηεθεοηαία θμνά ημ ημιιάηζ. Ήνεε 

κηοιέκμξ ζηα ιαύνα. Κναημύζε ιζα ακεμδέζιδ ιε ίνζδεξ ηαζ ηνίκμοξ. ηήζαιε θώηα ηαζ 

πνμαμθέα. «First pay, please?» νώηδζα. Καηεαήηαιε ζημ βναθείμ. «Beautiful, beautiful» είπα 

ηαζ ημκ ζημύκηδλα δήεεκ ζοκςιμηζηά. Υαιμβέθαζε. «The girl, Italian?» έηακα. «Greek» είπε. 

Όζηενα ημκ άθδζα ιόκμ ζηδ ζηδκή. Κάεζζα ζημ θμοαβζέ ιε ηδκ ηαιία, ηδ Μίκα, ηαζ ιζα θίθδ 

ηδξ πμο είπε ένεεζ βζα πανέα. Ήηακ ηαζ μζ δύμ ζανακηάνεξ. Ζ θίθδ ηδξ Μίκαξ έιμζαγε ηοπζηή 

βενμκημηόνδ, λζκή. «Σζ θέηε κα βίκεζ;» νώηδζε δ Μίκα. ήηςζα ημοξ ώιμοξ. Από ιέζα 

αημοβόηακ δ ιεθςδία. «Δβώ» είπε δ θίθδ ηδξ «θές όηζ πάεζ βζα ποθόπζηα. Ακ δεκ ηδξ ανέζεζ 

έζης ηαζ θίβμ, ιζα ηέημζα ηίκδζδ εα ηδκ ηνμιάλεζ». Ζ Μίκα άκαρε ηζζβάνμ. «Γεκ λένς» είπε. 

«Δίκαζ πμθύ ζοβηζκδηζηή πεζνμκμιία. Γε ανίζηεζξ ζήιενα άκηνα κα ηα ηάκεζ αοηά».  

 Κόκηεοε επηά. Ζ ιμοζζηή ζηαιάηδζε, μ Μαηέμ ήνεε ζημ θμοαβζέ. «Everything nice?» 

νώηδζα. Έβκερε ηαηαθαηζηά: «I go to bring her». Ήηακ αβπςιέκμξ. Σα πένζα ημο ηνοιιέκα 

ζηζξ ηζέπεξ αθθά έηνειακ, ημ έκζςεεξ. «We wait» είπα. Γύνζζα ζηα ημνίηζζα, «Θέθεηε ηαθέ;». 

Ζ Μίκα είπε όηζ πνμηζιά αθημόθ, δ θίθδ ηδξ ζοβηαηάκεοζε. Γεκ είπακ άδζημ. Πήνα απ’ ημ ιπαν 
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έκα μοίζηζ, έααθα ηνία πμηήνζα. Πίκαιε ηαζ πενζιέκαιε κα δμύιε ηδκ ημπέθα. ηακ αημύζαιε 

ηδκ ελώπμνηα, αθήζαιε ηα πμηά ηαζ ζηναθήηαιε ζηδκ είζμδμ.  

 Ο Μαηέμ ιπήηε ιε δομ ημπέθεξ, ζοκμιήθζηέξ ημο. Ζ ιία ήηακ βειαημύθα ιε ημκηά 

ηόηηζκα ιαθθζά, ζηνααά πόδζα ηαζ πνόζςπμ όθμ βςκίεξ. Γίπθα ηδξ ζηεηόηακ ιζα ιεθαπνζκή, 

ιάθθμκ ιζηνόζςιδ αθθά ιε ιεβάθα, βθοηύηαηα ιάηζα. Σα ιαθθζά ηδξ ηαηζάνςκακ εθαθνώξ ηζ 

έπεθηακ ζημοξ ώιμοξ ακάθαθνα, ζακ κενό πμο ηοθάεζ ζε νοάηζ ιε ηθίζδ ακεπαίζεδηα 

ηαηδθμνζηή ηζ έπεζηα πύκεηαζ ζε θζικμύθα ηζ μύηε ημ ηαηαθαααίκεζξ. Ακηαθθάλαιε ηοπζηέξ 

ηαθδζπένεξ ηζ ύζηενα ημοξ έδεζλα ηδ ζηδκή. Ακέαδηακ ηζ έηθεζζα πίζς ημοξ ηδκ πόνηα.   

 Κάεζζα ζε ιζα πμθοενόκα ηζ έπζαζα ζημ πμηήνζ ιμο. Έπνεπε κα ιζθάιε ρζεονζζηά, βζα 

κα ιδκ αημοβόιαζηε ιέζα. «Γζαηί έθενε ηαζ ηδ θίθδ ηδξ;» νώηδζα. «Καηό ζδιάδζ» είπε δ θίθδ 

ηδξ Μίκαξ. «Δβώ ζαξ ημ ‘πα, εα ηδκ ηζζιπήζεζ ηδ ποθόπζηα. μύιπζημξ». Έθενα ημ πμηήνζ ζηα 

πείθδ ηαζ από ιέζα αημύζηδηε ημ πζάκμ.  

 Σζξ δύμ ηεθεοηαίεξ ιένεξ είπα αημύζεζ ηδ ιεθςδία ηόζεξ θμνέξ πμο ιπμνμύζα πζα κα 

ηαηαθάας ημκ ηνόπμ πμο παζγόηακ. Ο Μαηέμ δεκ ήηακ ζοβηεκηνςιέκμξ. Ήηακ θακενό όηζ ζε 

ηάπμζα ζδιεία ηαεοζηενμύζε, άθθμηε πίεγε ηα πθήηηνα δοκαηόηενα απ’ ό,ηζ έπνεπε. 

Ακανςηζόιμοκ ηζ κα πενκάεζ απ’ ημ ιοαθό ημο. Καζ ηζ κα ζηέθηεηαζ δ ημπέθα αημύβμκηαξ ημ 

πζάκμ, αθέπμκηαξ ηα βηνίγα ζύκκεθα. Καζ ηδκ ηαηαηθείδα «For you my princess». Κάπμηε δ 

ιμοζζηή ζηαιάηδζε. Έπεζε ζζςπή. Αημύζαιε βέθζα. Ζ Μίκα έζηορε ηαζ ιμο ρζεύνζζε «Λεξ;». 

δηώεδηα βζα κα αάθς ζ’ όθμοξ έκα δεύηενμ βύνμ. Αημύζαιε αήιαηα.  

 Ζ ημηηζκμιάθθα αβήηε ηαζ ήνεε ζημ ιπαν. Εήηδζε κενό. Έδεζλα ημ μοίζηζ. «Γζαηί όπζ;» 

έηακε. Ήηακ ακαζηαηςιέκδ. «Λμζπόκ;» νώηδζε δ Μίκα. Ζ ημηηζκμιάθθα νμύθδλε ηα ιάβμοθά 

ηδξ. «Γεκ λένς» είπε. Σδξ έηακα κόδια κα ιζθά ρζεονζζηά. Από ιέζα δεκ αημοβόηακ θέλδ. Μαξ 

είπε όηζ μ Μαηέμ ήηακ ενςηεοιέκμξ – «ηνεθά, ηεναοκμαόθα» - ιε ηδ θίθδ ηδξ. Ζ θίθδ ηδξ δεκ 

είπε ζδέα βζα ηδ ζδιενζκή ελμιμθόβδζδ. Ζ ίδζα ήηακ ζημ ηόθπμ. Ο Μαηέμ ηήξ είπε γδηήζεζ κα ηδ 

ζοκμδεύζεζ ζημ εέαηνμ βζαηί έηζζ, είπε, εα έπαζνκε ηαζ εηείκμξ ημονάβζμ. ηδ θίθδ ηδξ δεκ είπε 

ακαθένεζ ηίπμηα. Έκα πνόκμ έηακακ πανέα μζ ηνεζξ ημοξ, είπακ βκςνζζηεί ζε ηάπμζμ ιπαν – ημ 

ιπαν ιάθζζηα ανζζηόηακ δομ ζηεκά ηάης απ’ ημ εέαηνμ. Από ηόηε ημ ιαβαγί έβζκε ημ ζηέηζ ημοξ. 

Ίζςξ βζ’ αοηό μ Μαηέμ επέιεκε κα ηδξ ηάκεζ ενςηζηή ελμιμθόβδζδ εδώ. Ο Μαηέμ, είπε δ 

ημπέθα, δεκ έηακε ηαιζά ηίκδζδ επί ιήκεξ. Ζ θίθδ ηδξ ηα είπε ιε άθθμκ. Υώνζζε πνζκ δομ ιήκεξ 

ηζ από ηόηε μ Μαηέμ έπαζε ημκ ύπκμ ημο – «ηαζ πέκηε ηζθά». Ζ ημπέθα ήπζε θίβμ μοίζηζ. «Σδξ 

αβόναζε εζζζηήνζα βζα ημ Σμνίκμ» είπε. «Γζα ημ επόιεκμ ζααααημηύνζαημ». Ζ Μίκα 

ακαζηέκαλε. «Γεκ ημ πζζηεύς όηζ ημ γς αοηό» είπε δ ημηηζκμιάθθα. «Έηθαζβα ιέζα. Ζ  Άκκα – 

Άκκα ηδ θέκε ηδ θίθδ ιμο – έηθαζβε ηζ αοηή». «Άνα» είπα «μ Μαηέμ έπεζ εθπίδεξ». Ζ ημπέθα δε 
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ιίθδζε. Πίκαιε ζζςπδθμί, ζοβηεκηνςιέκμζ ζημοξ ήπμοξ πμο έθηακακ ηάπμζεξ ζηζβιέξ απ’ ηδ 

ζηδκή – πόηε ημ ηνίλζιμ ιζα ηανέηθαξ, πόηε έκαξ ρίεονμξ, έκα ζπάναβια  θέλδξ ζη’ αββθζηά.  

 Γέηα θεπηά ανβόηενα μ Μαηέμ ηαζ δ Άκκα αβήηακ, πνώηδ δ Άκκα, πίζς ηδξ μ Μαηέμ. 

Καζ μζ δύμ πνμζπαεμύζακ κα παιμβεθάζμοκ. Ζ Άκκα ηναημύζε ηδκ ακεμδέζιδ ζακ κα ιδκ 

ήλενε ηζ αηνζαώξ κα ηδκ ηάκεζ. Ζ ημηηζκμιάθθα πήνε ηδκ ηζάκηα ηδξ ηαζ ημοξ πθδζίαζε. Πήβα 

ηζ εβώ. Ζ Μίκα ηζ δ θίθδ ηδξ ιαξ παναηδνμύζακ πςιέκεξ ζηζξ πμθοενόκεξ ημοξ. Ο Μαηέμ ήνεε 

πνμξ ημ ιένμξ ιμο, ρέθθζζε «Thank you for all», έπεζηα μζ ηνεζξ ημοξ πήβακ πνμξ ηδκ έλμδμ 

ανβά, αιήπακα. Ζ θίθδ ηδξ Μίκαξ άνπζζε κα βεθά, πνμζπάεδζε κα πκίλεζ ημ βέθζμ αθθά δεκ 

ιπμνμύζε. Μπήηα ζηδ ζηδκή ιε ημ πμηήνζ ζημ πένζ. Ο Μαηέμ είπε λεπάζεζ ηδκ πανηζημύνα ζημ 

πζάκμ. Έβναθε «Franz Liszt: Un sospiro». Σδκ άθδζα ζημ βναθείμ, έζαδζα ηα θώηα ηαζ ημκ 

πνμαμθέα. Φόνεζα ημ παθηό ιμο ηζ έθοβα. Ζ Μίκα εα ηθείδςκε ζηζξ δέηα πμο ηεθείςκε ημ 

ςνάνζό ηδξ.  

 Πέναζακ ιενζηέξ εαδμιάδεξ. Ο Μαηέμ δεκ ειθακίζηδηε κα γδηήζεζ ηδκ πανηζημύνα. Γεκ 

είπα ημκ ανζειό ημο. Σδθεθώκδζα ζημκ αδενθό ημο, ιμο είπε όηζ εα ημκ εκδιένςκε. Γεκ πήνε 

πμηέ. Μζα θςημηοπία ήηακ. Σζ κα ηδκ ηάκεζ; οπκά, όηακ δεκ είπα δμοθεζά, έααγα ζημ 

βζμοηζμύιπ ημ ημιιάηζ ημο Λζζη. Σμ ανήηα ζε δζάθμνεξ ενιδκείεξ, από ημνοθαίμοξ, έηζζ έθεβακ 

ηα αίκηεμ, πζακίζηεξ. Ζ πζμ δζάζδιδ ήηακ ηάπμζμο αζάημζθαα Ρίπηεν. ύβηνζκα ηδκ απόδμζδ 

ημο Μαηέμ. Γεκ είιαζ εζδζηόξ˙ ηζ όιςξ, ζηέθηδηα, ηζ όιςξ: δεκ ημ ‘πε παίλεζ ηόζμ άζπδια ζηζξ 

πνόαεξ. Μόκμ ηδκ ώνα ηδξ ελμιμθόβδζδξ, δεκ ηα ηαηάθενε.  

 Κάπμζμ ανάδο πμο δ Μίκα έπνεπε κα ιείκεζ ζπίηζ, βζαηί ημ ημνίηζζ πμο ηναημύζε ημ 

ιςνό ηδξ πηύπδζε ηζ ήηακ ζημ κμζμημιείμ, ακέθααα ημ ηαιείμ. Σμ ίδζμ πνςί ημ αθεκηζηό ιμύ 

ακαημίκςζε όηζ ζηέθηεηαζ κα ηθείζεζ ημ εέαηνμ. Οζ παναζηάζεζξ βίκμκηακ ιε άδεζεξ ηενηίδεξ. 

«Υάκς θεθηά» ιμο είπε. «Δζύ ημ λένεζξ ηαθύηενα απ’ όθμοξ. Δάκ ηαζ ημκ επόιεκμ ιήκα δεκ 

έπμοιε ηόζιμ, ηδνύζζς πηώπεοζδ ηαζ δζοπάγς». Ήηακ άαααημ ηζ είπαιε πανάζηαζδ. Δκκζά 

εεαηέξ όθμζ ηζ όθμζ, μζ ηέζζενζξ πνμζηεηθδιέκμζ ηςκ δεμπμζώκ.  

  ηακ ηεθείςζα απ’ ημ ηαιείμ, ημοαέκηζαζα βζα θίβμ  ιε ημκ ιπάνιακ, ήπζαιε ιζα ιπίνα. 

Όζηενα ημ βύνζζα ζε αόηηα. Έθοβα απ’ ημ εέαηνμ ζηζξ έκηεηα. Ήιμοκ ήδδ γαθζζιέκμξ ηζ ήεεθα 

κα παναηείκς ηδ ιέεδ. Μπήηα ζημ πζμ ημκηζκό ιπαν, έπζαζα έκα ζηαιπό. Λίβμ πζμ πένα 

ηαεόηακ ιζα πανέα. Μζα ημπέθα ιε ημζημύζε. Σδκ ημίηαλα, ηδξ παιμβέθαζα. Ήνεε ηαζ ιε 

παζνέηδζε, ηόηε ηδκ ακαβκώνζζα. «Δίζαζ ημ παζδί πμο δμοθεύεζξ ζημ εέαηνμ εδώ πζμ πάκς, ε;» 

είπε. Γέθαζα. Σμ παζδί. Ήηακ δ ημηηζκμιάθθα θίθδ ηδξ Άκκαξ. Σδξ γήηδζα κα ηαείζεζ ιαγί ιμο. 

Μζθήζαιε βζα ημκ Μαηέμ. Δηείκμ ημ ανάδο, ιμο είπε δ ημηηζκμιάθθα, δ Άκκα ημο απάκηδζε όηζ 

ημκ αθέπεζ ζακ θίθμ. ηζ ημκ εεςνεί ζδιακηζηό βζα ηδ γςή ηδξ, όηζ ημκ αβαπά «αθθά όπζ 

ενςηζηά». ηζ καζ, ηδξ είπε πενάζεζ απ’ ημ ιοαθό πώξ εα ήηακ μζ δομ ημοξ ςξ γεοβάνζ, αθθά 
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δεκ ήηακ έημζιδ κα πνμπςνήζεζ ιαγί ημο. Αηόια ζηεθηόηακ ημκ πνώδκ ηδξ – μύηε ηαζ ηώνα 

έπεζ λεημθθήζεζ ηόζμοξ ιήκεξ ιεηά. Ο Μαηέμ επέζηνερε ζηδκ Ηηαθία ιόκμξ. Έπεζ άθθμ έκα έημξ 

ζημ πακεπζζηήιζμ. Δκώ ιέπνζ ηδκ ελμιμθόβδζδ επζημζκςκμύζακ ηαεδιενζκά ημκηεύεζ ιήκαξ 

πςνίξ κέα ημο. […] 

Γηάλλεο Παιαβόο, Αζηείν, Νεθέιε, 2013 (ζει. 91 – 98) 

 

Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ θεηκέλνπ 

Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν επηιέρζεθε γηα λα κειεηεζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ ηα εμήο ζέκαηα: 

- Ο νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο θαη ε εζσηεξηθή εζηίαζε. 

- Ο αλαθεξφκελνο ιφγνο σο αθεγεκαηηθφο ηξφπνο, θαη ζπγθεθξηκέλα ν δηάινγνο. 

- Ζ επηβξάδπλζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ θεηκέλνπ κε πεξηγξαθηθέο παχζεηο θαη ζρφιηα. 

- Ο έξσηαο ζηε λεαξή ειηθία. 

- Ζ αμία ηεο θηιίαο. 

 

Α. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή θαη ηελ εζηίαζε  

Αθνχ κειεηήζεηε ην παξαπάλσ θείκελν, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά  ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. ην θείκελν ν αθεγεηήο είλαη νκνδηεγεηηθφο θαη ε εζηίαζε εζσηεξηθή.  

  α) Απφ πνηα ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ ηνπ ην θαηαιαβαίλεηε απηφ; 

  β) Τπνζέζηε φηη ηελ ηειεπηαία ζθελή ζην κπαξ, φπνπ βξίζθεηαη ν αθεγεηήο θαη ζπλαληάεη 

ηελ θνπέια, ηελ παξαθνινπζεί έλαο πειάηεο θαη ηελ αθεγείηαη ζε έλαλ θίιν ηνπ πνπ 

έξρεηαη ιίγν αξγφηεξα, ζε ηξίην πξφζσπν σο νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο (παξαηεξεηήο)  κε 

εμσηεξηθή εζηίαζε, δειαδή σο αθεγεηήο θάκεξα.  

2. Τπνζέζηε φηη ηε ζθελή ηεο θαληάδαο ηελ αθεγείηαη ζε ηξίην πξφζσπν εηεξνδηεγεηηθφο 

αθεγεηήο κε κεδεληθή εζηίαζε, δειαδή ν παληνγλψζηεο αθεγεηήο 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηνπ νκνδηεγεηηθνχ αθεγεηή κε εζσηεξηθή εζηίαζε θαη λα 

κπνξνχλ λα ηνλ αιιάδνπλ ζε νκνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε εμσηεξηθή εζηίαζε, δειαδή ζε 

αθεγεηή – θάκεξα.  

-  Να κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ηελ εζσηεξηθή εζηίαζε ζε κεδεληθή θαη λα κεηαηξέπνπλ ηνλ 

αθεγεηή ζε παληνγλψζηε.  
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Β. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο 

Αθνχ κειεηήζεηε ην παξαπάλσ θείκελν, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά  ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Ζ Άλλα αξλήζεθε κελ ηελ πξφηαζε ηνπ Μαηέν, αιιά, επεηδή ηνλ αγαπνχζε θηιηθά, 

ζηελαρσξήζεθε πνπ έραζε θάζε επηθνηλσλία καδί ηνπ θαη ζα ήζειε λα ππήξρε ηξφπνο λα 

ζπλερίζνπλ λα είλαη θίινη. Τπνζέζηε φηη ε Άλλα ζπδεηάεη κε ηε θίιε ηεο απηφλ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηεο. Καηαγξάςηε ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζηηο δχν θνπέιεο, φπνπ ζα 

παξνπζηάδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο Άλλαο θαη νη ζπκβνπιέο πνπ ηεο δίλεη ε θίιε ηεο.  

2. Ζ Άλλα αξλείηαη ηελ πξφηαζε γηα ζρέζε πνπ ηεο θάλεη ν Μαηέν, γεγνλφο πνπ ηνλ 

ζηελαρσξεί πάξα πνιχ. Καηαγξάςηε ηνλ εζσηεξηθφ κνλφινγν ηνπ Μαηέν κεηά ηελ 

άξλεζε ηεο Άλλαο. Φξνληίζηε λα θαίλνληαη μεθάζαξα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη νη 

ζθέςεηο πνπ θάλεη, ρξεζηκνπνηψληαο θξάζεηο πνπ δείρλνπλ ηελ απνγνήηεπζε θαη ηε 

ζιίςε ηνπ.  

3. ε φιν ην θείκελν θπξηαξρεί ν αλαθεξφκελνο ιφγνο, δειαδή ν αθεγεηήο πξνζπνηείηαη φηη 

παξαρσξεί ηνλ ιφγν ζηνπο ήξσέο ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην θείκελν θεξδίδεη ζε 

δσληάληα θαη παξαζηαηηθφηεηα. Να μαλαγξάςεηε ηελ παξάγξαθν «Κακμκίζαιε πςξ ηδκ 

επμιέκδ μ Μαηέμ εα έπαζγε ζηζξ επηά... Γε ανίζηεζξ ζήιενα άκηνα κα ηα ηάκεζ αοηά» 

εληάζζνληαο ηα ιφγηα ησλ πξνζψπσλ ζηνλ ιφγν ηνπ αθεγεηή, δειαδή ν ιφγνο λα γίλεη 

αθεγεκέλνο θαη λα είλαη πην επίζεκνο θαη πην απξφζσπνο.  Πνηνο ιφγνο ζεσξείηε φηη είλαη 

πην παξαζηαηηθφο θαη γηαηί; 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα απνδίδνπλ κε παξαζηαηηθφηεηα ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζε δχν πξφζσπα, 

φπνπ ην έλα ζπκβνπιεχεη ην άιιν γηα θάπνην πξνζσπηθφ ηνπ δήηεκα.  

-  Να κπνξνχλ λα κεηαηξέπνπλ ηνλ δηάινγν ζε αθήγεζε, κε εκθαλή ηελ αιιαγή ηνπ χθνπο 

ηνπ θεηκέλνπ.  

-  Να αληηιακβάλνληαη ηηο αμίεο ηνπ έξσηα θαη ηεο θηιίαο.  

 

Γ. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν  

Αθνχ κειεηήζεηε ην παξαπάλσ θείκελν, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά  ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Ο αθεγεηήο, κεηά απφ ρξφληα, αθεγείηαη κε αλαδξνκηθή αθήγεζε ζε έλαλ θίιν ηνπ ηνλ  

έξσηα ηνπ Μαηέν γηα ηελ Άλλα θαη ηε ζθελή κε ηελ θαληάδα, γηα λα δείμεη πφζν δπλαηά 

εξσηεχνληαη νη λένη.  
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2. ηηο παξαγξάθνπο «Ζ ηακηάδα μνίζηδηε βζα ηδκ Σεηάνηδ… βζαηί ηαζ αοηή ηέημζα πενίπηςζδ 

είκαζ» ηαζ «Ο Σγζακθμύηα έθοβε ηζ μ ιζηνόξ, μ Μαηέμ, ηάεζζε ζημ θμοαβζέ, ζημ πζάκμ... 

Αθθά εα ζοκεκκμδεμύιε, ζηέθηδηα, βζαηί ηαζ αοηή ηέημζα πενίπηςζδ είκαζ» ππάξρεη 

επηβξάδπλζε ηνπ ρξφλνπ κε πεξηγξαθηθέο παχζεηο θαη ζρφιηα. Καηαγξάςηε ηηο δχν 

παξαγξάθνπο ρσξίο ηηο παχζεηο θαη ηα ζρφιηα, γηα λα κελ ππάξρεη επηβξάδπλζε ζην 

θείκελν.  

3. Αθεγεζείηε ηε ζθελή ηεο πξφβαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Μαηέν. Φξνληίζηε λα θαλνχλ κέζα 

απφ ηελ επαλαιεπηηθή αθήγεζε νη πθνινγηθέο παξαιιαγέο ηεο νπηηθήο γσλίαο.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα αθεγνχληαη κε αλαδξνκηθή αθήγεζε, σο κεζήιηθεο, γεγνλφηα ηεο λεαξήο 

ειηθίαο. 

-  Να κπνξνχλ λα αθαηξνχλ ηηο πεξηγξαθηθέο παχζεηο θαη ηα ζρφιηα, πνπ απνηεινχλ κνξθή 

επηβξάδπλζεο ζε έλα θείκελν ρσξίο λα αιιάδεη ην λφεκα θαη ην πεξηερφκελν.  
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3.4 Γξαζηεξηόηεηεο ζε ηξαγνύδηα 

Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο 

Να γλσξίδνπλ νη επηκνξθνχκελνη θαη νη επηκνξθνχκελεο: 

-  Σνλ αθεγεηή θαη ηα είδε ηνπ.  

-  Σα είδε ηεο εζηίαζεο. 

-  Σνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο ηεο αθήγεζεο, ηνπ δηαιφγνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ κνλνιφγνπ. 

-  Σνλ ρξφλν ηεο ηζηνξίαο θαη ηνλ ρξφλν ηεο αθήγεζεο.  

- Σε ζεηξά ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε, δειαδή ηηο αλαδξνκηθέο θαη ηηο πξνδξνκηθέο 

αθεγήζεηο, θαζψο θαη ηελ αξρή in medias res. 

- Σε δηάξθεηα ζηελ αθήγεζε, δειαδή ηηο επηηαρχλζεηο θαη ηηο επηβξαδχλζεηο θαη ηνπο 

ηξφπνπο ηνπο. 

-  Σε ζπρλφηεηα ηνπ ρξφλνπ, δειαδή, ηηο κνλαδηθέο, ηηο πνιπκνλαδηθέο, ηηο επαλαιεπηηθέο 

θαη ηηο ζακηζηηθέο αθεγήζεηο.  

θνπόο 

Να αληηιεθζνχλ ζε βάζνο νη επηκνξθνχκελνη θαη νη επηκνξθνχκελεο ηηο έλλνηεο ηνπ αθεγεηή 

θαη ηεο εζηίαζεο, ηνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο, ηνλ ρξφλν ζηελ αθήγεζε.  

ηόρνη 

Γλσζηηθνί 

Να εκπεδψζνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ ζε βάζνο νη επηκνξθνχκελνη θαη νη επηκνξθνχκελεο: 

-   Σνλ δηαρσξηζκφ ηνπ ζηηρνπξγνχ απφ ηνλ αθεγεηή. 

- Σα είδε ηνπ αθεγεηή θαη ηα είδε ηεο εζηίαζεο, γηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε δηθά ηνπο θείκελα 

ην θαηάιιειν είδνο αθεγεηή θαη ην θαηάιιειν είδνο εζηίαζεο γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

-   Σνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ αθεγεηή ζηελ ηζηνξία. 

-   Σελ νπηηθή γσλία ζηελ αθήγεζε.  

- Σνλ ηξφπν αιιαγήο ηνπ είδνπο ηνπ αθεγεηή, ηεο εζηίαζεο θαη ηεο νπηηθήο γσλίαο.  

- Σνλ ηξφπν γξαθήο δηαιφγνπ, πψο, δειαδή, κπνξνχλ λα απνδίδνπλ πεηζηηθά ηνλ δηάινγν 

αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα. 

- Σνλ ηξφπν γξαθήο εζσηεξηθνχ κνλνιφγνπ, πψο, δειαδή, κπνξνχλ λα απνδίδνπλ πεηζηηθά 

ηνλ εζσηεξηθφ κνλφινγν ελφο πξνζψπνπ.  

- Σε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπ δηαιφγνπ ζε αθήγεζε ή ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν, ηεο 

αθήγεζεο ζε δηάινγν ή ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν, ηνπ εζσηεξηθνχ κνλνιφγνπ ζε αθήγεζε 

ή ζε δηάινγν.  
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-  Σελ ηάμε θαη ηε ζεηξά ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο αλαδξνκηθέο θαη ηηο 

πξνδξνκηθέο αθεγήζεηο θαη ηελ αξρή in medias res θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ζηα δηθά ηνπο θείκελα. 

-  Σε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηξφπν ρξήζεο, ηνλ ξφιν θαη 

ηε ρξεζηκφηεηα ησλ επηηαρχλζεσλ θαη ησλ επηβξαδχλζεσλ ζε κία αθήγεζε  θαη λα είλαη 

ζε ζέζε λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ζηα δηθά ηνπο θείκελα. 

 - Σε ζπρλφηεηα ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο κνλαδηθέο, ηηο 

πνιπκνλαδηθέο, ηηο επαλαιεπηηθέο θαη ηηο ζακηζηηθέο αθεγήζεηο θαη ηνλ ξφιν ηνπο θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ζηα δηθά ηνπο θείκελα. 

-  Σνλ ηξφπν γξαθήο δεκηνπξγηθήο θαη πξσηφηππεο κε αθνξκή θάπνην άιιν θείκελν αιιά 

θαη κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηε θαληαζία ηνπο.  

 

Παηδαγσγηθνί 

Αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη επηκνξθνχκελεο: 

-  Να δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε νηθνδνκψληαο ηε γλψζε κέζα απφ ηελ 

θαηεπζπλφκελε απηελέξγεηα.  

-    Να εμαζθήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο. 

- Να κάζνπλ λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  

- Να πξνβιεκαηίδνληαη γηα βαζηθά θνηλσληθά δεηήκαηα. 

- Να αληηιεθζνχλ φηη ηα ηξαγνχδηα πξνβάιινπλ αλζξψπηλεο αμίεο θαη απνηεινχλ αθνξκή 

γηα πξνβιεκαηηζκφ γηα δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα.   



79 
 

3.4.1 Η κπαιάληα ηεο Ιθηγέλεηαο
17

  

ηίρνη:  Υαξνχια Αιεμίνπ 

Μνπζηθή:  Υαξνχια Αιεμίνπ 

Δξκελεία: Υαξνχια Αιεμίνπ 

«Ζ κπαιάληα ηεο Ηθηγέλεηαο» γξάθηεθε ην 1978 θαη θπθινθφξεζε ην 1984 ζηνλ δίζθν ηεο 

Υαξνχιαο Αιεμίνπ «Δκθχιηνο ν Έξσηαο». Αθνξκή ηνπ ηξαγνπδηνχ ζηάζεθε ν ζάλαηνο ηεο 

κεηέξαο ηεο Αιεμίνπ ην 1978, πνπ ηελ έζηξεςε ζηελ πξψηε ηεο δσή, ηελ παηδηθή. Θπκάηαη 

ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο πνπ έδεζαλ κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ παηέξα ηεο θαη ηε κεηαθφκηζε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηεο ζηελ Αζήλα. Ο αδεξθφο ηεο κπαξθάξεη ζην θαξάβηα θαη αλαθέξεη φηη κε ηε 

κεηέξα ηεο κέλνπλ νη δπν ηνπο θαη κεγαιψλνπλ καδί. Ζ ίδηα ην ζεσξεί ην πην 

απηνβηνγξαθηθφ ηεο ηξαγνχδη, γηαηί ζε απηφ απνηππψλεηαη φιε ηεο ε δσή (Πνληίδα, ΣΑ 

ΝΔΑ, 2012) 

 

Με πήξεο θάπνηε απ‟ην ρέξη θαη δε ζε ξψηεζα πνχ πάκε 

ζνπ είπα κε ζέλα δε θνβάκαη κάλα θαιή κάλα κνπ έξκε 

εζχ ηνλ άληξα ζνπ είρεο ράζεη θη εγψ είρα ράζεη ην γνληφ κνπ 

θαη ηφηε κάλα θαιέ κάλα ηφηε ζε βάθηηζα αξρεγφ κνπ. 

 

Κιείδσζεο δπν θνξέο ην ζπίηη καο πήξεο θη ήξζακε ζηελ πφιε 

ζαλ ηα θνξάθηα „πέζαλ φινη έηζη φπσο ζε είδαλ θνβηζκέλε 

θη αθφληδα παηδάθη πξάκα ηα λχρηα κνπ θαη ην κπαιφ κνπ 

κε κηα ηξεκνχια κ‟ έλα θφβν κε γθξεκηζηεί ν αξρεγφο κνπ. 

 

Κη άξρηζαλ λα θπινχλ ηα ρξφληα φπσο ην ρξψκα ζηε βαηίζηα 

ζηελ νηθνθπξηθή κνδίζηξα θη ν αδεξθφο κνπ ζηα θαξάβηα 

ε Διιάδα πήγαηλε θη εξρφηαλ θη έγηλε ν ηξφκνο θαζεζηψο ζνπ 

θνβήζεθα κε ζε ηζαθίζνπλ θαη ηφηε έγηλα αξρεγφο ζνπ. 

 

Καη πάλσ πνπ άξρηδα λα νξίδσ ήξζε ε αγάπε λα κε νξίζεη 

θαη κπιέρηεθα ζην αιηζβεξίζη νη αγάπεο κ‟έβαιαλ ζηε κέζε 

εζχ λνηαδφζνπλ κε πνλέζσ κα απηέο δε‟βιέπαλ ηνλ θαεκφ ζνπ 

θη φιεο ζην κάηη είραλ βάιεη λα ξίμνπλε ηνλ αξρεγφ ζνπ. 

                                                             
17 Ο ςφνδεςμοσ του τραγουδιοφ είναι ενεργόσ 

https://www.youtube.com/watch?v=UadzssbBoP8
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Κη φηαλ κε πήξε ην ηξαγνχδη ήκνπλ ην ζηφκα ησλ απφξσλ 

έγηλα ζηφρνο ησλ εκπφξσλ θαη ζχκα ηεο πνιπγλσζίαο 

πήγαλ λα ηξίμνπλ ηα ζεκέιηα δελ ήηαλ η‟ αχξην πηα δηθφ κνπ 

ηφηε μαλάπισζεο ην ρέξη θαη ζε μαλάθαλα αξρεγφ κνπ. 

 

Σψξα ρακέλε εγψ ζηνπο ήρνπο θαη ιπηξσκέλε εζχ ρνξεχεηο 

ε κφλε εζχ πνπ κε πηζηεχεηο ζαλ ζνπ κηιψ κεο ζηα ηξαγνχδηα 

ηψξα αγαπψ κα δελ νξίδσ ηψξα δελ ςάρλσ λα‟βξσ δίθηα 

ηψξα ην δξφκν κνπ ηνλ βξήθα γθξεκίζηεθαλ η‟αξρεγειίθηα. 

Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ ηξαγνπδηνύ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη επηιέρζεθε γηα λα κειεηεζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ ηα εμήο 

ζέκαηα: 

-  Ο απηνδηεγεηηθφο αθεγεηήο θαη ε εζσηεξηθή εζηίαζε.  

-  Ζ πεξίιεςε θαη ε έιιεηςε σο κνξθέο επηηάρπλζεο ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε. 

-  Οη δπζθνιίεο ηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο. 

-  Ζ αγάπε ηεο κάλαο γηα ηα παηδηά ηεο. 

-  Σν δέζηκν ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

Α. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή θαη ηελ εζηίαζε  

Αθνχ αθνχζεηε ην ηξαγνχδη ζηνλ παξαπάλσ ζχλδεζκν θαη κειεηήζεηε ηνπο ζηίρνπο ηνπ 

παξαπάλσ, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

1. ην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη ε εξσίδα αθεγείηαη ζε πξψην πξφζσπν ηελ πξνζσπηθή ηεο 

ηζηνξία, ν αθεγεηήο δειαδή είλαη απηνδηεγεηηθφο θαη ε εζηίαζε εζσηεξηθή. 

  α) Απφ πνηα ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ ηνπ ην θαηαιαβαίλεηε απηφ; 

  β) Να κεηαηξέςεηε ηνλ αθεγεηή ζε εηεξνδηεγεηηθφ θαη ηελ εζηίαζε ζε κεδεληθή, δειαδή, ν 

αθεγεηήο λα είλαη παληνγλψζηεο θαη λα αθεγείηαη ζε ηξίην πξφζσπν. Σν θείκελφ ζαο 

κπνξείηε λα ην γξάςεηε είηε ζε πεδφ είηε ζε ζηίρνπο.  

2. Τπνζέζηε φηη είζηε έλαο ληεηέθηηβ θαη παξαθνινπζείηε ηε δσή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νηθνγέλεηαο. Να θαηαγξάςεηε ηελ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηελ πιεπξά νκνδηεγεηηθνχ 

αθεγεηή (παξαηεξεηή) κε εμσηεξηθή εζηίαζε, λα αθεγείηαη δειαδή ηελ ηζηνξία ν 

αθεγεηήο θάκεξα. Αλ ζέιεηε, κπνξείηε λα ζπκπιεξψζεηε ηελ αθήγεζή ζαο κε 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ.  

3. Να γξάςεηε ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηελ πιεπξά ηεο κάλαο.  
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να αληηιακβάλνληαη πψο ιεηηνπξγεί ν απηνδηεγεηηθφο αθεγεηήο ζε έλα ηξαγνχδη πνπ 

«ηξαγνπδάεη» ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία θαη λα κπνξνχλ λα ηνλ κεηαηξέπνπλ ζε 

εηεξνδηεγεηηθφ κε κεδεληθή εζηίαζε θαηαγξάθνληαο ηα γεγνλφηα είηε ζε πεδφ ιφγν είηε 

ζε ζηίρνπο.  

-  Να κπνξνχλ λα κεηαηξέπνπλ έλαλ αθεγεηή απφ απηνδηεγεηηθφ κε εζσηεξηθή εζηίαζε ζε 

νκνδηεγεηηθφ κε εμσηεξηθή εζηίαζε κε ηξφπν πνπ λα θαίλνληαη νη αιιαγέο ζηνλ ιφγν.  

-  Να κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ηελ νπηηθή γσλία ζηελ αθήγεζε θαη λα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν παξνπζηάδνληαη ηα γεγνλφηα αλάινγα κε ην πνηνο ηα αθεγείηαη.  

 

Β. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο 

Αθνχ αθνχζεηε ην ηξαγνχδη ζηνλ παξαπάλσ ζχλδεζκν θαη κειεηήζηε ηνπο ζηίρνπο ηνπ 

παξαπάλσ, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

1. Ζ κεηέξα θαη ε θφξε θάλνπλ απνινγηζκφ ηεο δσήο ηνπο, παξνπζηάδνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο 

θαη εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζε κία θνπβέληα ιίγν πξηλ απφ ην ηέινο ηεο κάλαο. 

Να θαηαγξάςεηε ηνλ δηάινγν ησλ δχν γπλαηθψλ, γηα λα δείμεηε πην έληνλα ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο. 

2. Τπνζέζηε φηη είζηε ε θνπέια ηνπ ηξαγνπδηνχ ζηελ εθεβηθή ειηθία θαη θαηαγξάθεηε ζην 

εκεξνιφγηφ ζαο ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο γηα ηε 

κεηέξα ζαο, ην δέζηκφ ζαο καδί ηεο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεηε.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζε δχν πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε 

δεζκνχο αγάπεο παξνπζηάδνληαο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  

-  Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ κε εζσηεξηθφ κνλφινγν ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο γηα ηε δσή ηνπο θαη ηα αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα.  

 

Γ. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν  

Αθνχ αθνχζεηε ην ηξαγνχδη ζηνλ παξαπάλσ ζχλδεζκν θαη κειεηήζεηε ηνπο ζηίρνπο ηνπ 

παξαπάλσ, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα:  
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1.  Να θαηαγξάςεηε ηα γεγνλφηα ζε πεδφ. Θα αξρίζεηε απφ ην ζεκείν φπνπ ε εξσίδα ράλεη 

ηε κεηέξα ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα αθεγείηαη κε αλαδξνκηθή αθήγεζε φιε ηνπο  ηε δσή.  

2. Αθνχ εληνπίζεηε ηα ζεκεία ζηα νπνία ππάξρνπλ επηηαρχλζεηο, δειαδή ν ρξφλνο ηεο 

αθήγεζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ ρξφλν ηεο ηζηνξίαο, λα αθεγεζείηε αλαιπηηθά ζε πεδφ 

ιφγν θαη ζε πξψην πξφζσπν α) ηα γεγνλφηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά, ππάξρεη 

δειαδή πεξίιεςε θαη  β) ηα ρξφληα απφ ηε δσή ηεο νηθνγέλεηαο πνπ δελ αλαθέξνληαη, 

ππάξρεη δειαδή έιιεηςε.  

3. Να βξείηε ην ζεκείν ηνπ ηξαγνπδηνχ φπνπ παξνπζηάδεηαη, ζχκθσλα κε ηε δηθή ζαο γλψκε, 

ην πην ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ ζπλέβε ζηελ νηθνγέλεηα θαη λα ην παξνπζηάζεηε ζε κία 

ζηξνθή θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ αδεξθνχ, γηα λα θαλεί κέζα απφ ηελ επαλαιεπηηθή 

αθήγεζε ε ζεκαληηθφηεηά ηνπ.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-   Να κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ηνπο ζηίρνπο ζε πεδφ ιφγν.  

-   Να κπνξνχλ λα αθεγνχληαη κε αλαδξνκηθή αθήγεζε ην παξειζφλ ελφο πξνζψπνπ.  

- Να κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ ηηο επηηαρχλζεηο ζε έλα ηξαγνχδη, είηε κε ηε κνξθή ηεο 

πεξίιεςεο είηε κε ηε κνξθή ηεο έιιεηςεο, θαη λα κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ αλαιπηηθά ηα 

γεγνλφηα πνπ αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά θαζψο θαη λα αθεγνχληαη ηα γεγνλφηα πνπ δελ 

αλαθέξνληαη.  

-  Να κπνξνχλ λα αληηιακβάλνληαη ην πην ζεκαληηθφ γεγνλφο ζε έλα ηξαγνχδη θαη λα έρνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα ην επαλαιακβάλνπλ απφ κία άιιε νπηηθή γσλία γηα λα δείρλνπλ ηε 

ζεκαληηθφηεηά ηνπ.  
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3.4.2. Ο Γηάλλεο ν θνληάο
18

 

ηίρνη: Νίθνο Γθάηζνο 

Μνπζηθή: Μάλνο Υαηδεδάθηο 

Δξκελεία: Μαλψιεο Μεηζηάο 

«Ο Γηάλλεο ν θνληάο» είλαη έλα απφ ηα δψδεθα ηξαγνχδηα ηνπ δίζθνπ «Αζαλαζία», πνπ 

θπθινθφξεζε ην 1976, ζε ζπλεξγαζία Γθάηζνπ - Υαηδεδάθη. Ζ πξψηε εξκελεία ηνπ 

ηξαγνπδηνχ έγηλε απφ ηνλ Μαλψιε Μεηζηά, πνπ ήηαλ ν αγαπεκέλνο ηνπ Γθάηζνπ.  

 Χο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ ηξαγνπδηνχ, ν Γθάηζνο δελ κίιεζε πνηέ δεκφζηα γηα ην 

πνηνο ήηαλ ν ήξσαο. Γχν φκσο είλαη νη πην πηζαλέο εθδνρέο.  χκθσλα κε ηελ πξψηε, ζε έλα 

ρσξηφ ηεο Αηησιναθαξλαλίαο, ην 1950, ιίγν κεηά απφ έλαλ θξηθηφ εκθχιην, ν Γηάλλεο, έλα 

παηδί 15 ρξνλψλ, ζθφησζε ηε κάλα ηνπ θαη ηνλ εξαζηή ηεο. χκθσλα κε ηε δεχηεξε εθδνρή, 

πνπ ίζσο είλαη θαη ε πην πηζαλή, ηελ νπνία δηεγείηαη ν ζπγρσξεκέλνο ν Γηνπξγνκέγγνπιεο, 

επηζηήζηνο θίινο ηνπ Λνΐδνπ, επηθαιείηαη φηη ηνπ είπε ν Γθάηζνο φηη ν Γηάλλεο ν θνληάο δελ 

ζθφησζε πνηέ θαλέλαλ. Ο αδειθφο ηνπ Γηάλλε, παηέξαο ηεζζάξσλ παηδηψλ, ζθφησζε γηα 

ιφγνπο ηηκήο έλαλ ζπγρσξηαλφ ηνπ θαη ν Γηάλλεο, πνπ ήηαλ αξξαβσληαζκέλνο κε ην Φξνζί, 

πήξε ην θνληθφ απάλσ ηνπ γηα λα κελ νξθαλέςεη ε θακίιηα ηνπ αδεξθνχ ηνπ θαη λα έρνπλ 

θαιχηεξε θξνληίδα νη γνλείο ηνπ. Μπνξεί φκσο λα κελ ηζρχεη θαη ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 

θαη απιψο λα είλαη κία κπζνπιαζία ηνπ Γθάηζνπ (dinfo)  

 

Ο Γηάλλεο ν θνληάο, 

παηδί κηαο Παηξηληάο 

θη ελφο Μεζνινγγίηε, 

πξνρηέο ηελ Κπξηαθή 

κεηά απ' ηε θπιαθή, 

επέξαζ' απ' ην ζπίηη. 

 

Σνπ βγάιακε γιπθφ 

ηνχ βγάιακε θαη κέληα, 

κα γηα ην θνληθφ 

δελ είπακε θνπβέληα. 

 

Σνπ βγάιακε γιπθφ 

                                                             
18 Ο ςφνδεςμοσ του τραγουδιοφ είναι ενεργόσ 

https://www.youtube.com/watch?v=bu-thYoHXTI
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ηνχ βγάιακε θαη κέληα, 

κα γηα ην θνληθφ 

δελ είπακε θνπβέληα. 

 

Μνλάρα ην Φξνζί, 

κε δάθξπ ζαιαζζί 

ζηα κάηηα ηα κεγάια, 

ηνχ θίιεζε βνπβά 

ηα ρέξηα η‟ αθξηβά, 

θαη βγήθε απφ ηε ζάια. 

Γελ κπφξεζε θαλείο 

ηνλ πφλν ηεο λ‟ αληέμεη, 

θη νχηε έλαο ζπγγελήο 

λα πεη δελ βξήθε ιέμε. 

 

Κη ν Γηάλλεο ν θνληάο, 

ζηελ άθξε ηεο γσληάο 

κε ηνπ θαεκνχ η‟ αγθάζη, 

ζπκήζεθε μαλά 

θεγγάξηα καθξηλά, 

θαη η‟ φλεηξν πνπ εράζε. 

Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ ηξαγνπδηνύ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη επηιέρζεθε γηα λα κειεηεζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ ηα εμήο 

ζέκαηα: 

-  Ο εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο θαη ε κεδεληθή εζηίαζε. 

-  Ζ ζεαηξηθφηεηα πνπ έρεη ην ηξαγνχδη κε ηελ νξηνζέηεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηηο ζθελέο. 

-  Ζ έλλνηα ηεο ηηκήο. 

-  Οη πξνθαηαιήςεηο θαη ν ζηηγκαηηζκφο αηφκσλ. 

-  Ζ εξσηηθή αγάπε.  

 

Α. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή θαη ηελ εζηίαζε  

Αθνχ αθνχζεηε ην ηξαγνχδη ζηνλ παξαπάλσ ζχλδεζκν θαη κειεηήζεηε ηνπο ζηίρνπο ηνπ 

παξαπάλσ, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 
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1. ην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη ν αθεγεηήο είλαη εηεξνδηεγεηηθφο θαη ε εζηίαζε κεδεληθή, 

δειαδή ν αθεγεηήο δελ ζπκκεηέρεη ζηελ ηζηνξία θαη γλσξίδεη ηα πάληα γηα ηνπο ήξσεο, 

αθφκε θαη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Να παξνπζηάζεηε ηελ αθήγεζε ηεο 

ηζηνξίαο απφ ηνλ ίδην ηνλ Γηάλλε, πνπ είλαη ν πξσηαγσληζηήο, λα κεηαηξέςεηε δειαδή ηνλ 

αθεγεηή ζε απηνδηεγεηηθφ θαη ηελ εζηίαζε ζε εζσηεξηθή.  

2. Φαληαζηείηε φηη έλαο γείηνλαο παξαθνινπζεί απφ ηελ αλνηρηή πφξηα ηα γεγνλφηα θαη ηα 

αθεγείηαη ζηε ζπλέρεηα ζηε γπλαίθα ηνπ, ππάξρεη δειαδή εμσηεξηθή εζηίαζε, είλαη ν 

αθεγεηήο θάκεξα.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

- Να αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηνπ εηεξνδηεγεηηθνχ αθεγεηή κε κεδεληθή εζηίαζε, 

δειαδή ηνπ παληνγλψζηε αθεγεηή, θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ην κεηαηξέπνπλ ζε 

απηνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε εζσηεξηθή εζηίαζε. 

-  Να κπνξνχλ λα αθεγείηαη ν θαζέλαο ηα γεγνλφηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε έλα ηξαγνχδη σο 

νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε εμσηεξηθή εζηίαζε, δειαδή σο αθεγεηήο θάκεξα.  

 

Β. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο 

Αθνχ αθνχζεηε ην ηξαγνχδη ζηνλ παξαπάλσ ζχλδεζκν θαη κειεηήζηε ηνπο ζηίρνπο ηνπ 

παξαπάλσ, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Φαληαζηείηε θαη γξάςηε έλαλ δηάινγν ζε πεδφ ιφγν αλάκεζα ζηνλ Γηάλλε θαη ην Φξνζί, 

γηα λα γίλεη θαιχηεξα αληηιεπηή ε ζρέζε ηνπο θαη ηα αηζζήκαηα πνπ ληψζνπλ ν έλαο γηα 

ηνλ άιινλ.  

2. Να παξνπζηάζεηε ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έρεη ην Φξνζί θαη ηηο 

ζθέςεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη, γηα λα γίλνπλ θαιχηεξα αληηιεπηά ζηνλ αλαγλψζηε απηά 

πνπ ληψζεη. Τπνζέζηε φηη ηα θαηαγξάθεη ζην εκεξνιφγηφ ηεο. 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ έλαλ παξαζηαηηθφ δηάινγν αλάκεζα ζε δχν πξφζσπα 

απνηππψλνληαο κε ζαθήλεηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  

-  Να κπνξνχλ λα γξάθνπλ ζην εκεξνιφγην ηνλ εζσηεξηθφ κνλφινγν ελφο εξσηεπκέλνπ 

αλζξψπνπ πνπ δεη βνπβά ηνλ έξσηά ηνπ.  
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Γ. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν 

Αθνχ αθνχζεηε ην ηξαγνχδη ζηνλ παξαπάλσ ζχλδεζκν θαη κειεηήζεηε ηνπο ζηίρνπο ηνπ 

παξαπάλσ, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Ο Γηάλλεο απνθαζίδεη λα κηιήζεη ζηνπο δηθνχο ηνπ αλζξψπνπο θαη γηα ην παξειζφλ αιιά 

θαη γηα ηα κειινληηθά ηνπ ζρέδηα. Παξνπζηάζηε ηελ αθήγεζή ηνπ ζε πεδφ ιφγν κε 

αλαδξνκηθέο θαη πξνδξνκηθέο αθεγήζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα κηα αθήγεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην παξειζφλ θαη γηα κηα αθήγεζε πνπ 

αλαθέξεηαη ζην κέιινλ.  

2. Να πξνζζέζεηε κία αθφκε ζηξνθή ζην ηξαγνχδη, ε νπνία ζα απνηειεί πεξηγξαθηθή παχζε, 

γηα λα θαλεί κέζα απφ ηελ επηβξάδπλζε ηεο εμέιημεο ηεο ππφζεζεο ε πξνζπάζεηα ηνπ 

ζηηρνπξγνχ λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ θαη λα παξαηείλεη ηελ αγσλία.  

3. Ζ ζηξνθή πνπ ην Φξνζί θηιάεη ηα ρέξηα ηνπ Γηάλλε είλαη ε πην ζπγθηλεηηθή θαη ε πην 

δπλαηή. Να γξάςεηε κία αθφκε ζηξνθή αθξηβψο κεηά απφ απηήλ, φπνπ ν Γηάλλεο ζα 

αθεγείηαη ηελ ίδηα αθξηβψο ζθελή απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά, γηα λα θαλεί κέζα απφ ηελ 

επαλαιεπηηθή αθήγεζε ε δχλακε ηεο ζηηγκήο.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να αληηιακβάλνληαη ελ αλαδξνκηθή θαη ηελ πξνδξνκηθή αθήγεζε κέζα απφ ηνλ ιφγν ελφο 

αλζξψπνπ πνπ απφ ηε κία θάλεη απνινγηζκφ ηεο δσήο ηνπ θαη απφ ηελ άιιε θάλεη ζρέδηα 

γηα ην κέιινλ.  

-  Να αληηιακβάλνληαη ηνλ ξφιν ηεο επηβξάδπλζεο ζε έλα ηξαγνχδη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

γξάθνπλ θαη άιιεο ζηξνθέο πνπ ζα ζπλδένληαη κε ην ππφινηπν ηξαγνχδη γηα λα 

επηβξαδχλνπλ ηελ εμέιημε ηεο ππφζεζεο.  

-  Να αληηιακβάλνληαη ηνλ ξφιν ηεο επαλαιεπηηθήο αθήγεζεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκπιεξψλνπλ έλα ηξαγνχδη κε επαλαιεπηηθή αθήγεζε γηα λα αλαδεηθλχνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  
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3.4.3. Έλα καραίξη
19

 

ηίρνη: Νίθνο Καββαδίαο 

Μνπζηθή: Θάλνο Μηθξνχηζηθνο 

Δξκελεία: Βαζίιεο Παπαθσλζηαληίλνπ 

Σν πνίεκα «Σν καραίξη» ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ζπιινγή ηνπ Νίθνπ Καββαδία 

«Μαξακπνχ», πνπ εθδφζεθε ην 1933. Μεινπνηήζεθε απφ ηνλ Θάλν Μηθξνχηζηθν θαη 

ζπκπεξηιήθζεθε ζην άικπνπκ «Ο ζηαπξφο ηνπ λφηνπ» πνπ θπθινθφξεζε ην 1979 κε 12 

ηξαγνχδηα ζε ζηίρνπο Νίθνπ Καββαδία θαη κνπζηθή Θάλνπ Μηθξνχηζηθνπ. Δξκελεχηεθε 

πξψηε θνξά απφ ηνλ Βαζίιε Παπαθσλζηαληίλνπ.  

 Σν πνίεκα είλαη ηδηαίηεξα πεξηγξαθηθφ, φπσο ζπλεζίδεη ν Καββαδίαο, θαη 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ έλα καραίξη θαη ηελ θαηαξακέλε ρξήζε ηνπ. Σν βαζηθφ ζέκα ηνπ 

είλαη ην ηίκεκα ηεο νπινθνξίαο. Κάπνηνη άλζξσπνη, φηαλ βξίζθνληαη ζε δχζθνιεο ζηηγκέο 

θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε, αλ έρνπλ δηαζέζηκν φπιν, κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη 

γηα απηφ ε νπινθνξία είλαη επηθίλδπλε (θπινθηινζνθίεο, 2019) 

 

Απάλσ κνπ έρσ πάληνηε ζηε δψλε κνπ ζθηγκέλν 

έλα παιηφ αθξηθάληθν αηζάιηλν καραίξη 

φπσο απηά πνπ ζπλεζνχλ θαη παίδνπλ νη αξαπάδεο 

πνπ απφ έλαλ γέξν έκπνξν αγφξαζα ζη‟ Αιγέξη. 

 

Θπκάκαη, σο ηψξα λα ὴαλε, ην γέξν παιαηνπψιε, 

φπνπ έκνηαδε κε κηα παιηά ειαηγξαθία ηνπ Γθφγηα, 

νξζφλ πιάη ζε καθξηά ζπαζηά θαη ζε ζηνιέο ζρηζκέλεο, 

λα ιέεη κε κηα βξαρλή θσλή ηα παξαθάηνπ ιφγηα: 

 

«Δηνχην ην καραίξη, εδψ, πνπ ζέιεηο λ‟ αγνξάζεηο 

κε ηζηνξίεο αιιφθνηεο ν ζξχινο ην `ρεη δσζεη, 

θη φινη ην μέξνπλ πσο απηνί πνπ θάπνηα θνξά ην `ραλ, 

θαζέλαο θάπνηνλ άλζξσπν δηθφ ηνπ έρεη ζθνηψζεη. 

 

Ο Γνλ Μπαδίιην ζθφησζε κ‟ απηφ ηε Γφλα Σδνχιηα, 

ηελ φκνξθε γπλαίθα ηνπ γηαηί ηνλ απαηνχζε. 

                                                             
19 Ο ςφνδεςμοσ του τραγουδιοφ είναι ενεργόσ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEUksvy8hU0
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ν Κφληε Αληφλην, κηα βξαδηά, ηνλ δχζηπρν αδειθφ ηνπ 

κε ην καραίξη ηνχην εδψ θξπθά δνινθνλνχζε. 

 

Έλαο αξάπεο ηε κηθξή εξσκέλε ηνπ απφ δήιηα 

θαη θάπνηνο λαχηεο Ηηαιφο έλα Γξαηθφ ινζηξφκν. 

Υέξη κε ρέξη μέπεζε θαη ζηα δηθά κνπ ρέξηα. 

Πνιιά έρνπλ δεη ηα κάηηα κνπ, κα απηφ κνπ θέξλεη ηξφκν. 

 

θχςε θαη δεο ην, κηα άγθπξα θη έλα νηθφζεκν έρεη, 

είλαη αιαθξχ γηα πηάζε ην δελ πάεη νχηε έλα θνπάξην, 

κα εγψ ζα ζε ζπκβνχιεπα θάηη άιιν λ‟ αγνξάζεηο.» 

Πφζν έρεη; Μφλν θξάγθα εθηά. Αθνχ ην ζέιεηο πάξ‟ην. 

 

Έλα ζηηιέην έρσ κηθξφ ζηε δψλε κνπ ζθηγκέλν, 

πνπ ε ηδηνηξνπία κ‟ έθακε θαη ην `θακα δηθφ κνπ, 

θη αθνχ θαλέλα δε κηζψ ζηνλ θφζκν λα ζθνηψζσ, 

θνβάκαη κε θακηά θνξά ην ζηξέςσ ζηνλ εαπηφ κνπ 

Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ ηξαγνπδηνύ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη επηιέρζεθε γηα λα κειεηεζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ ηα εμήο 

ζέκαηα: 

-  Ο απηνδηεγεηηθφο αθεγεηήο θαη ε εζσηεξηθή εζηίαζε. 

-  Ζ επηηάρπλζε ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε κε ηε κνξθή ηεο πεξίιεςεο.  

-  Σν ζεκηηφ ή φρη ηεο νπινθνξίαο θαη ηεο απηνδηθίαο.  

-  Ζ κνλαμηά ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. 

 

Α. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή θαη ηελ εζηίαζε  

Αθνχ αθνχζεηε ην ηξαγνχδη ζηνλ παξαπάλσ ζχλδεζκν θαη κειεηήζεηε ηνπο ζηίρνπο ηνπ 

παξαπάλσ, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. ην ηξαγνχδη ν ήξσαο αθεγείηαη κία πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία, ππάξρεη δειαδή 

απηνδηεγεηηθφο αθεγεηήο θαη εζσηεξηθή εζηίαζε. Να παξνπζηαζηεί ε ηζηνξία απηή απφ 

εηεξνδηεγεηηθφ αθεγεηή θαη κε κεδεληθή εζηίαζε, δειαδή λα παξνπζηαζηεί απφ ηνλ 

ακέηνρν παληνγλψζηε αθεγεηή.  

2. Σε ζθελή κε ηελ αγνξά ηνπ καραηξηνχ ηελ παξαθνινπζεί θαη έλαο άιινο πειάηεο ηνπ 

παιαηνπψιε πνπ πεξηκέλεη θαη ν ίδηνο λα θάλεη θάπνηα αγνξά. Να ηελ αθεγεζείηε απφ ηελ 



89 
 

πιεπξά ηνπ, ζαλ λα είλαη ν αθεγεηήο θάκεξα, δειαδή κε εμσηεξηθή εζηίαζε ζε ηξίην 

πξφζσπν. Τπνζέζηε φηη ηελ αθεγείηαη ζε έλαλ θίιν ηνπ.  

3. Να παξνπζηάζεηε ηελ ηζηνξία απφ ηελ πιεπξά ηνπ παιαηνπψιε ζε πξψην πξφζσπν θαη κε 

εζσηεξηθή εζηίαζε. 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα κεηαηξέπνπλ έλαλ αθεγεηή απφ απηνδηεγεηηθφ κε εζσηεξηθή εζηίαζε ζε 

εηεξνδηεγεηηθφ κε κεδεληθή εζηίαζε. 

-  Να κπνξνχλ λα αθεγνχληαη έλα γεγνλφο πνπ παξαθνινχζεζαλ απιψο θαη δελ γλσξίδνπλ 

ιεπηνκέξεηεο γηα απηφ παξά κφλν φ,ηη είδαλ, δειαδή λα κπνξεί ν θαζέλαο λα αθεγείηαη σο 

αθεγεηήο θάκεξα.  

-  Να κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ηελ νπηηθή γσλία ζηελ αθήγεζε ελφο ηξαγνπδηνχ θαη λα 

θαίλεηαη απφ ηνλ ιφγν ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο ζέαζεο ησλ γεγνλφησλ.  

 

Β. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο 

Αθνχ αθνχζεηε ην ηξαγνχδη ζηνλ παξαπάλσ ζχλδεζκν θαη κειεηήζηε ηνπο ζηίρνπο ηνπ 

παξαπάλσ, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1 Να θαηαγξάςεηε ηνλ δηάινγν ηνπ αξάπε κε ηε κηθξή εξσκέλε ηνπ ιίγν πξηλ απφ ηε 

δνινθνλία, γηα λα θαλεί παξαζηαηηθά ε έληαζε θαη πψο νδεγήζεθε εθεί ε θαηάζηαζε.  

2. Τπνζέζηε φηη ζπλνκηινχλ ν Γηάλλεο απφ ην ηξαγνχδη «Ο Γηάλλεο ν θνληάο» θαη ν ήξσαο 

ηνπ ηξαγνπδηνχ «Σν καραίξη» θαη ν Γηάλλεο πξνζπαζεί λα ηνλ πείζεη λα κελ αγνξάζεη ην 

καραίξη, γηαηί ε νπινθνξία νδεγεί πνιιέο θνξέο θαη ζηελ νπινρξεζία. Καηαγξάςηε ηνλ 

δηάινγν θαη θξνληίζηε λα θαίλεηαη ε αγσλία ηνπ Γηάλλε λα ηνλ πείζεη αλαθέξνληαο ηε 

δηθή ηνπ ηζηνξία.   

3. Να θαηαγξάςεηε ζην εκεξνιφγηφ ηνπ ηνλ εζσηεξηθφ κνλφινγν ηνπ Γνλ Μπαδίιην, κεηά 

πνπ ζθφησζε ηε δφλα Σδνχιηα, γηα λα θαλνχλ εληνλφηεξα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη νη 

ηχςεηο ηνπ.  

4. Να θαηαγξάςεηε ηνλ εζσηεξηθφ κνλφινγν ηνπ πξσηαγσληζηή, φπνπ ζα εθθξάδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ γηα ηε δσή ηνπ θαη ζα πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη γηαηί ήζειε λα 

αγνξάζεη έλα καραίξη. 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 
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- Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ έλαλ δηάινγν θαη λα απνηππψλνπλ κε δσληάληα θαη 

παξαζηαηηθφηεηα ηα γεγνλφηα, ηηο αηηίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα.  

-  Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζε ήξσεο δηαθνξεηηθψλ ηξαγνπδηψλ 

θαη λα θαίλεηαη παξαζηαηηθά ην ζέκα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα.  

- Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ ηνλ εζσηεξηθφ κνλφινγν αλζξψπσλ πνπ είλαη 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλνη. 

-  Να πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηελ νπινθνξία θαη ηελ απηνδηθία. 

-  Να πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηε κνλαμηά ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ.  

 

Γ. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν  

Αθνχ αθνχζεηε ην ηξαγνχδη ζηνλ παξαπάλσ ζχλδεζκν θαη κειεηήζεηε ηνπο ζηίρνπο ηνπ 

παξαπάλσ, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Ο ήξσαο ηνπ ηξαγνπδηνχ, ειηθησκέλνο πηα, ζπκάηαη ηελ ηζηνξία κε ηνλ παιαηνπψιε, 

θαζψο θαη ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε πνπ βξηζθφηαλ εθείλε ηελ επνρή θαη ηα 

θαηαγξάθεη ζην εκεξνιφγηφ ηνπ κε αλαδξνκηθή αθήγεζε.  

2. Ο ήξσαο ηνπ ηξαγνπδηνχ αγνξάδεη ην καραίξη εμαηηίαο ηεο απειπηζίαο πνπ ληψζεη ζηε δσή 

ηνπ. Σελ επφκελε κέξα φκσο επηζηξέθεη ε γπλαίθα πνπ αγαπνχζε θαη ε επηζηξνθή απηή 

ηνπ αιιάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε δσή θαη ζηέιλεη έλα γξάκκα ζε έλαλ θίιν ηνπ, φπνπ 

ηνπ θαηαγξάθεη κε πξνδξνκηθή αθήγεζε ηα ζρέδηά ηνπ γηα ην κέιινλ.  

3. Φαληαζηείηε πσο, αληί γηα καραίξη, ν ήξσαο ήζειε λα αγνξάζεη θάπνην άιιν αληηθείκελν 

θαη ν παιαηνπψιεο ηνπ αθεγείηαη κε αλαδξνκηθή αθήγεζε φκνξθεο ηζηνξίεο πνπ 

ζπλδένληαη κε απηφ ην αληηθείκελν ζην παξειζφλ ζε ηξίην πξφζσπν.  

4. Να αθεγεζείηε ηελ ηζηνξία ηνπ Κφληε Αληφλην. ηελ αθήγεζή ζαο λα ππάξρνπλ 

επηηαρχλζεηο (πεξηιήςεηο θαη παξαιείςεηο), φπνπ πηζηεχεηε φηη ηα γεγνλφηα δελ είλαη ηφζν 

ζεκαληηθά θαη επηβξαδχλζεηο (πεξηγξαθηθέο παχζεηο θαη ζρφιηα), φπνπ ζεσξείηε φηη 

πξέπεη λα ππάξμεη θαζπζηέξεζε ηεο εμέιημεο ηεο ππφζεζεο, γηα λα θεληξηζηεί ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε. 

5. Να αθεγεζείηε ηελ ηζηνξία ηνπ Ηηαινχ λαχηε κε επαλαιεπηηθή αθήγεζε, δειαδή ην ίδην 

γεγνλφο λα παξνπζηαζηεί απφ ηνλ ίδην ηνλ λαχηε θαη απφ έλαλ ζπλάδειθφ ηνπ θαη νη 

ηζηνξίεο θαη ησλ δχν λα είλαη αξκνληθά εληαγκέλεο κέζα ζηελ ίδηα ηζηνξία.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 
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-  Να κπνξνχλ λα αθεγνχληαη κε αλαδξνκηθή αθήγεζε θαη φκνξθεο θαη άζρεκεο ηζηνξίεο 

ηνπ παξειζφληνο.  

-  Να κπνξνχλ λα νξακαηίδνληαη ην κέιινλ θαη λα ην αθεγνχληαη κε πξνδξνκηθή αθήγεζε.  

-  Να θαηαλννχλ ηηο επηηαρχλζεηο θαη ηηο επηβξαδχλζεηο ζε έλα ηξαγνχδη θαη λα είλαη ζε ζέζε 

θαη νη ίδηνη είηε λα επηηαρχλνπλ είηε λα επηβξαδχλνπλ ηνλ ρξφλν ηεο αθήγεζεο.  

- Να αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο επαλαιεπηηθήο αθήγεζεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

επαλαιακβάλνπλ έλα γεγνλφο απφ άιιε νπηηθή γσλία γηα λα δείμνπλ ηε ζεκαληηθφηεηά 

ηνπ.  
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3.4.4. Έλα παιηθάξη είθνζη ρξνλώ
20

 

ηίρνη: παξαδνζηαθφ 

Μνπζηθή: παξαδνζηαθφ 

Δξκελεία: Νίθνο ηξαηάθεο 

Παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη πνπ αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ελφο λένπ ζηξαηηψηε πνπ έθπγε ζηα 20 

ηνπ ρξφληα γηα ηνλ πφιεκν αιιά ζηνλ γπξηζκφ ζθνηψζεθε ζην Γθηνπι Μπαμέ. Καζψο 

μεςπρνχζε παξάγγεηιε ζηε κάλα θαη ηελ αδεξθή ηνπ λα θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ, αθνχ εθείλνο 

είλαη πηα λεθξφο. Έρεη εξκελεπηεί απφ πνιινχο θαιιηηέρλεο, φπσο ηνλ Νίθν ηξαηάθε, ηνλ 

Μαλψιε, Θενραξάθε, ηνλ Σδίκε Παλνχζε, ηελ Άιθεζηε Πξσηνςάιηε, ηελ Ναηάζα 

Μπνθίιηνπ, θ.α. 

Έλα παιιεθάξη είθνζη ρξνλψ 

η‟ άξκαηα ηνπ δψζαλ γηα ηνλ πφιεκν. 

Πφιεκν δελ βξήθε πίζσ γχξηζε,  

ζηα κηζά ηνπ δξφκνπ λεξνδίςαζε. 

Έζθπςε λα πηεη λεξφ ζην Γθηνπι Μπαμέ,  

θαη΄θεη κία ζθαίξα ηφλε ιάβσζε. 

Δίρε θη έλα θίιν πνπ ηνλ έθιαηγε,  

κε κε θιαηο, βξε θίιε, κε κε θιαηο. 

χξε πεο ζηελ κάλα κ‟ ηελ κπακπφγξηα 

θαη ζηελ αδεξθή κνπ ηελ θαιφγξηα. 

Θέιεη αο βάιεη καχξα ζέιεη αο παληξεπηεί,  

κέλα κε ζθνηψζαλε ζην Γθηνπι Μπαμέ 

Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ ηξαγνπδηνύ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη επηιέρζεθε γηα λα κειεηεζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ ηα εμήο 

ζέκαηα: 

-  Ο εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο θαη ε κεδεληθή εζηίαζε.  

-  Ζ επηηάρπλζε ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε κε ηε κνξθή ηεο πεξίιεςεο.  

-  Οη επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ.  

                                                             
20 Ο ςφνδεςμοσ του τραγουδιοφ είναι ενεργόσ 

https://www.youtube.com/watch?v=ozX_IJLk9g8


93 
 

Α. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή θαη ηελ εζηίαζε  

Αθνχ αθνχζεηε ην ηξαγνχδη ζηνλ παξαπάλσ ζχλδεζκν θαη κειεηήζεηε ηνπο ζηίρνπο ηνπ 

παξαπάλσ, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Ζ ηζηνξία ηνπ παιηθαξηνχ πνπ πήγε ζηνλ πφιεκν παξνπζηάδεηαη απφ εηεξνδηεγεηηθφ 

αθεγεηή κε κεδεληθή εζηίαζε, δειαδή ν αθεγεηήο είλαη παληνγλψζηεο, αιιά παξαρσξεί 

ηνλ ιφγν θαη ζηνλ ήξσά ηνπ. Ση πεηπραίλεη κε απηφ; 

2. Τπνζέζηε φηη ηελ ηζηνξία ηελ αθεγείηαη ζε πξψην πξφζσπν ην ίδην ην παιηθάξη, δειαδή ε 

εζηίαζε είλαη εζσηεξηθή θαη ν αθεγεηήο απηνδηεγεηηθφο, θαη θαηαγξάςηε ηελ ζε πεδφ 

ιφγν.  

3. Ζ ηζηνξία ηνπ παιηθαξηνχ πνπ πήγε ζηνλ πφιεκν παξνπζηάδεηαη απφ εηεξνδηεγεηηθφ 

αθεγεηή κε κεδεληθή εζηίαζε, δειαδή ν αθεγεηήο είλαη παληνγλψζηεο. Τπνζέζηε φηη ηελ 

ηζηνξία ηελ αθεγείηαη ν θίινο ηνπ παιηθαξηνχ, δειαδή ε εζηίαζε είλαη εζσηεξηθή θαη ν 

αθεγεηήο νκνδηεγεηηθφο, θαη θαηαγξάςηε ηελ ζε πεδφ ιφγν.  

4. Ζ ηζηνξία ηνπ παιηθαξηνχ πνπ πήγε ζηνλ πφιεκν παξνπζηάδεηαη απφ εηεξνδηεγεηηθφ 

αθεγεηή κε κεδεληθή εζηίαζε, δειαδή ν αθεγεηήο είλαη παληνγλψζηεο. Τπνζέζηε φηη ηελ 

ηζηνξία ηελ αθεγείηαη ν ζηξαηηψηεο πνπ ζθφησζε ην παιηθάξη, δειαδή ε εζηίαζε είλαη 

εζσηεξηθή θαη ν αθεγεηήο νκνδηεγεηηθφο, θαη θαηαγξάςηε ηελ ζε πεδφ ιφγν.  

5. Ζ ηζηνξία ηνπ παιηθαξηνχ πνπ πήγε ζηνλ πφιεκν παξνπζηάδεηαη απφ εηεξνδηεγεηηθφ 

αθεγεηή κε κεδεληθή εζηίαζε, δειαδή ν αθεγεηήο είλαη παληνγλψζηεο. Καηαγξάςηε πψο 

αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ζε έλαλ θίιν ηνπ έλαο πεξαζηηθφο πνπ ήηαλ παξψλ ζην γεγνλφο, 

δειαδή λα ππάξρεη αθεγεηήο κε εμσηεξηθή εζηίαζε, ν αθεγεηήο θάκεξα.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να αληηιακβάλνληαη ηα είδε ηνπ αθεγεηή θαη ηα είδε ηεο εζηίαζεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

κεηαηξέπνπλ ηνλ εηεξνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε κεδεληθή εζηίαζε ζε απηνδηεγεηηθφ κε 

εζσηεξηθή εζηίαζε, ζε νκνδηεγεηηθφ εζσηεξηθή εζηίαζε, ζε νκνδηεγεηηθφ κε εμσηεξηθή 

εζηίαζε κεηαηξέπνληαο ηνλ ζηίρν ζε πεδφ.  

-  Να κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ηελ νπηηθή γσλία ζηελ αθήγεζε.  

Β. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο 

Αθνχ αθνχζεηε ην ηξαγνχδη ζηνλ παξαπάλσ ζχλδεζκν θαη κειεηήζηε ηνπο ζηίρνπο ηνπ 

παξαπάλσ, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Να θαηαγξάςεηε ηνλ δηάινγν ηνπ θίινπ ηνπ παιηθαξηνχ κε ηε κεηέξα ηνπ θαη ηελ αδεξθή 

ηνπ, γηα λα θαλεί κε δσληάληα θαη παξαζηαηηθφηεηα ε αληίδξαζε ησλ δχν γπλαηθψλ.  
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2. Λίγν πξηλ πεζάλεη ην παιηθάξη, θάλεη δηάθνξεο εζσηεξηθέο ζθέςεηο. Να θαηαγξάςεηε ηνλ 

εζσηεξηθφ κνλφινγν ηνπ λεαξνχ κε ηξφπν πνπ λα θαίλνληαη νη ζθέςεηο πνπ θάλεη γηα ηνλ 

πφιεκν θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ γηα ην πφζν ζχληνκν ήηαλ ην ηαμίδη ηεο δσήο ηνπ.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

- Να κπνξνχλ κέζα απφ ηνλ δηάινγν πξνζψπσλ λα απνηππψλνπλ κε δσληάληα θαη 

παξαζηαηηθφηεηα ηηο αληηδξάζεηο ησλ αλζξψπσλ. 

-  Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ κε εζσηεξηθφ κνλφινγν ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ελφο λένπ αλζξψπνπ ιίγν πξηλ ράζεη ηε δσή ηνπ.  

-  Να πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηνλ πφιεκν θαη γηα ηελ αμία ηεο εηξήλεο. 

Γ. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν  

Αθνχ αθνχζεηε ην ηξαγνχδη ζηνλ παξαπάλσ ζχλδεζκν θαη κειεηήζεηε ηνπο ζηίρνπο ηνπ 

παξαπάλσ, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Τπνζέζηε φηη ν θίινο ηνπ παιηθαξηνχ παληξεχεηαη ηελ αδεξθή ηνπ θαη είθνζη ρξφληα κεηά 

αθεγνχληαη κε αλαδξνκηθή αθήγεζε ζηα παηδηά ηνπο ηελ ηζηνξία ηνπ ζείνπ ηνπο πνπ 

ζθνηψζεθε ζηνλ πφιεκν.   

2. Γξάςηε ην ηξαγνχδη ζε πεδφ θαη αξρίζηε ηελ αθήγεζή ζαο απφ ην ζεκείν φπνπ 

ππξνβνιείηαη ην παιηθάξη, δειαδή λα ππάξρεη αξρή in medias res. ηε ζπλέρεηα κε 

αλαδξνκηθή θαη πξνδξνκηθή αθήγεζε λα αθεγεζείηε αλαιπηηθά κε ιεπηνκέξεηεο, 

πξνζζέηνληαο ζηνηρεία θαη κε ηε θαληαζία ζαο, ηα γεγνλφηα πξηλ θαη κεηά ηνλ 

ππξνβνιηζκφ.   

3. ηνλ ζηίρν φπνπ αλαθέξεηαη φηη ππξνβνιήζεθε ην παιηθάξη ππάξρεη επηηάρπλζε, δειαδή ν 

ζηηρνπξγφο παξνπζηάδεη πεξηιεπηηθά ην γεγνλφο. Να αθεγεζείηε ην γεγνλφο κε 

ιεπηνκέξεηεο ζε ηξίην πξφζσπν. 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

- Να κπνξνχλ αξρίδνπλ έλα θείκελν in medias res θαη λα αθεγνχληαη κε αλαδξνκηθή 

αθήγεζε γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη κε πξνδξνκηθή αθήγεζε γεγνλφηα ηνπ 

κέιινληνο.  

- Να αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο επηηάρπλζεο κε ηε κνξθή ηεο πεξίιεςεο ζε έλα 

ηξαγνχδη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ην αθεγνχληαη αλαιπηηθά. 
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3.4.5. Καζξέθηεο
21

 

ηίρνη: Αιθίλννο Ησαλλίδεο 

Μνπζηθή: Αιθίλννο Ησαλλίδεο 

Δξκελεία: Αιθίλννο Ησαλλίδεο 

Σν ηξαγνχδη «Καζξέθηεο» θπθινθφξεζε ην 1997 ζηνλ δίζθν ηνπ Αιθίλννπ Ησαλλίδε «Ο 

δξφκνο, ν ρξφλνο θαη ν πφλνο».  

 χκθσλα κε ηνλ ίδην ηνλ Ησαλλίδε, νη ζπλζήθεο γξαθήο ηνπ ηξαγνπδηνχ ήηαλ νη εμήο: 

Πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα δνχζε ζε έλα δηακέξηζκα ζην Βχξσλα. Ήηαλ θξπσκέλνο, κε πνιχ 

ππξεηφ θαη έκεηλε ζην θξεβάηη γηα κέξεο. Σηο κέξεο εθείλεο δηάβαζε έλα δηήγεκα ηνπ 

Γθακπξηέι Γθαξζία Μάξθεο «Έλαο πνιχ γέξνο θχξηνο κε θάηη ηεξάζηηα θηεξά». 

Γηαβάδνληαο ην δηήγεκα, θαηάιαβε κέζα ζηνλ ππξεηφ ηνπ πσο ην λφεκα ηνπ ήηαλ πσο, φηαλ 

δνχκε θάηη πνιχ φκνξθν ή πνιχ άζρεκν ην κηζνχκε θαη ην πεηξνβνιάκε, γηαηί εθεί 

αλαγλσξίδνπκε έλα κέξνο ηνπ εαπηνχ καο, θαη έηζη έγξαςε ην ηξαγνχδη. Αξγφηεξα, φηαλ 

έγηλε θαιά, μαλαδηάβαζε ην δηήγεκα θαη θαηάιαβε πσο άιιν ήηαλ ην ζέκα ηνπ, αιιά ην 

ηξαγνχδη είρε γξαθηεί.  

Μηα κέξα ήξζε ζην ρσξηφ γπλαίθα ηαξαληνχια 

θη φινη ηξέμαλ λα ηε δνπλ. 

άιινο ηεο πέηαμε ςσκί 

θη άιινη ηεο ξίμαλ πέηξα 

απ‟ ηελ αζρήκηα λα ζσζνχλ. 

Κη έλα παηδί ηεο ράξηζε έλα θφθθηλν ινπινχδη,  

έλα παηδί  

Έλα παηδί ηεο δήηεζε λα πεη έλα ηξαγνχδη,  

έλα παηδί 

Κη είπε πνηέ ζνπ κελ ηνπο πεηο 

ηη άζρεκνη πνπ κνηάδνπλ,  

απηνί πνπ ζε ζηραίλνληαη 

κα ζηέθνπλ θαη θνηηάδνπλ. 

Κη είπε πνηέ ζνπ κελ θνηηάο 

ηνλ άιινλ κεο ηα κάηηα,  

                                                             
21 Ο ςφνδεςμοσ του τραγουδιοφ είναι ενεργόσ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEcD2b5Hp7I


96 
 

γηαηί θαζξέθηεο γίλεζαη 

θη φινη ζε ζπαλ‟ θνκκάηηα. 

Μηα κέξα ήξζε ζην ρσξηφ 

άγγεινο πιεγσκέλνο. 

Σνλ θέξαλε ζε έλα θινπβί 

θη έθνβε εηζηηήξην ν θφζκνο αγξηεκέλνο,  

ηελ νκνξθηά ηνπ γηα λα δεη. 

Κη έλα παηδί ζαλ δάθξπ σξαίν αγγεινχδη,  

έλα παηδί 

Έλα παηδί ηνπ δήηεζε λα πεη έλα ηξαγνχδη,  

έλα παηδί  

Κη είπε αλ ζέιεηο λα ζσζείο 

απφ ηελ νκνξθηά ζνπ,  

πάξε ηζεθνχξη θαη ζπαζί 

θαη θφςε ηα θηεξά ζνπ. 

Κη είπε πνηέ ζνπ κελ θνηηάο 

ηνλ άιιν κεο ηα κάηηα,  

γηαηί θαζξέθηεο γίλεζαη 

θη φινη ζε ζπαλ‟ θνκκάηηα. 

Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ ηξαγνπδηνύ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη επηιέρζεθε γηα λα κειεηεζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ ηα εμήο 

ζέκαηα: 

-  Ο εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο θαη ε εμσηεξηθή εζηίαζε.  

-  Ζ επηηάρπλζε ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε. 

-  Ζ πνιπκνλαδηθή αθήγεζε. 

- Ζ καδηθφηεηα, ν θνκθνξκηζκφο, ε αληίζεζε «θαίλεζζαη» θαη «είλαη», ε ππνθξηζία ησλ 

αλζξψπσλ, ν ξαηζηζκφο, ε κε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο.  

 

Α. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή θαη ηελ εζηίαζε  

Αθνχ αθνχζεηε ην ηξαγνχδη ζηνλ παξαπάλσ ζχλδεζκν θαη κειεηήζεηε ηνπο ζηίρνπο ηνπ 

παξαπάλσ, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 
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1. ην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη ν αθεγεηήο είλαη νκνδηεγεηηθφο (παξαηεξεηήο) θαη ε εζηίαζε 

εμσηεξηθή. 

 α) Απφ πνηα ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ ηνπ ην θαηαιαβαίλεηε απηφ; 

 β) Να θαηαγξάςεηε ζε πεδφ ή ζηίρνπο ηα γεγνλφηα απφ ηελ πιεπξά ελφο εηεξνδηεγεηηθνχ 

αθεγεηή κε κεδεληθή εζηίαζε, πνπ γλσξίδεη θαη ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ησλ 

πξνζψπσλ.  

2. Τπνζέζηε φηη ηα γεγνλφηα ηα παξνπζηάδεη ην παηδί πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ηζηνξία ζε πξψην 

πξφζσπν σο νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε εζσηεξηθή εζηίαζε θαη θαηαγξάςηε ηα ζε πεδφ 

ιφγν.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

- Να κπνξνχλ λα κεηαηξέπνπλ ηνλ νκνδηεγεηηθφ κε εμσηεξηθή εζηίαζε αθεγεηή ζε 

εηεξνδηεγεηηθφ κε κεδεληθή εζηίαζε, δειαδή ζε παληνγλψζηε αθεγεηή θαη ζε 

νκνδηεγεηηθφ κε εζσηεξηθή εζηίαζε.  

 

Β. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο 

Αθνχ αθνχζεηε ην ηξαγνχδη ζηνλ παξαπάλσ ζχλδεζκν θαη κειεηήζηε ηνπο ζηίρνπο ηνπ 

παξαπάλσ, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Τπνζέζηε φηη ζπλνκηινχλ ε γπλαίθα ηαξαληνχια κε ηνλ άγγειν. Ση ζα έιεγαλ; Να θαλνχλ 

κέζα απφ ηνλ δηάινγν νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ησλ δχν.  

2. Ζ γπλαίθα ηαξαληνχια θαηαγξάθεη ζην εκεξνιφγηφ ηεο ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηεο θαζψο θαη ηηο ζθέςεηο πνπ θάλεη εμαηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

αλζξψπσλ. 

3. Αθνχ αθνχζεηε ην ηξαγνχδη Ο θαζξέθηεο
22

 θαη κειεηήζεηε ηνπο ζηίρνπο ηνπ, λα 

θαηαγξάςεηε ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζηνλ θαζξέθηε ηνπ πξψηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ζηνλ 

θαζξέθηε ηνπ δεχηεξνπ ηξαγνπδηνχ. Ση ζα έιεγαλ ν έλαο ζηνλ άιινλ γηα ηνλ  ξφιν πνπ 

επηηειεί ν θαζέλαο;  

 

Καζξέθηεο 

ηίρνη: Φνίβνο Γειεβνξηάο 

Μνπζηθή: Φνίβνο Γειεβνξηάο 

                                                             
22 Ο ςφνδεςμοσ του τραγουδιοφ είναι ενεργόσ 

https://www.youtube.com/watch?v=s_dRX_bDYi0
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Δξκελεία: Φνίβνο Γειεβνξηάο 

Σν ηξαγνχδη Καζξέθηεο θπθινθφξεζε ην 2003 ζηνλ δίζθν ηνπ Φνίβνπ Γειεβνξηά «Ο 

θαζξέθηεο».  

 πσο ππνζηεξίδεη ν ίδηνο ν ζπλζέηεο ηνλ θαζξέθηε ηνλ έγξαςε ζε έλα βξάδπ πνπ 

ήηαλ απειπηζκέλνο γηαηί είρε νινθιεξψζεη ηνλ δίζθν πνπ έθηηαρλε θαη ηνπ έιεηπε έλα 

ηξαγνχδη πνπ ζα ηα ελνπνηνχζε φια. Καη εθεί πνπ λφκηδε φηη δελ κπνξνχζε λα εκπλεπζηεί, 

θαζξεθηίζηεθε ζην πηάλν θαη απηφ ηνπ έδσζε ηελ έκπλεπζε.  

Έρσ κπξνζηά κνπ ζπλερψο έλαλ θαζξέθηε 

πνπ κ‟ εκπνδίδεη φηη είλαη πίζσ ηνπ λα δσ 

δελ έρσ δεη πνηέ κνπ πην κεγάιν ςεχηε 

θαη ην ρεηξφηεξν, είλαη φκνηνο εγψ. 

Γείρλεη πνιχ θαιφο ελψ εγψ δελ είκαη, 

δείρλεη θαθφο ελψ δελ είκαη νχηε απηφ 

ζνη κνπ ιέλε “θίιε φπσο είζαη κείλε” 

είλαη φζνη ράςαλ ηνλ αληηθαηνπηξηζκφ. 

Έλαλ θαζξέθηε ζπλερψο έρσ κπξνζηά κνπ 

πάλσ ηνπ πέθηεη θαη ξαγίδεηαη ε θαξδηά κνπ 

πάλσ ηνπ πέθηεη θαη ξαγίδεηαη ε θαξδηά κνπ, 

έλα θαζξέθηε ζπλερψο έρσ κπξνζηά κνπ. 

Αληαλαθιά απηά πνπ ζέινπλ νη γπλαίθεο 

θη έηζη ηηο πείζεη φηη είκαη ην άιιν ηνπο κηζφ 

κπξνζηά ηνπ γδχλνληαη ηνπ ιελ γιπθέο θνπβέληεο, 

πίζσ απ‟ ην ηδάκη εγψ νινκφλαρνο θνηηψ. 

Κάλεη παηρλίδη σο θαη κε ηα πξφηππά κνπ 

ηηο ζείεο θσλέο πνπ κνπ κηινχζαλε παηδί 

ηηο θέξλεη απέλαληη κνπ θαη ζηα θπβηθά κνπ 

πάσ λα ηηο θηάζσ θαη ηζνπγθξίδσ ζην γπαιί. 

Έλαλ θαζξέθηε ζπλερψο έρσ κπξνζηά κνπ 

πάλσ ηνπ πέθηεη θαη ξαγίδεηαη ε θαξδηά κνπ 
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πάλσ ηνπ πέθηεη θαη ξαγίδεηαη ε θαξδηά κνπ, 

έλα θαζξέθηε ζπλερψο έρσ κπξνζηά κνπ… 

Ξέξσ πσο φινη πηα πηζηεχνπλ ζε θαζξέθηεο 

ζε νζφλεο ζε θσηνηππίεο θαη πξνβνιείο 

κέρξη παηρλίδηα έρνπλ βγάιεη πνπ νη παίθηεο 

δνπλ ζε κηα γπάια θαη ηνπο βιέπνπκε φινη εκείο 

Μα εγψ ζα θάλσ ηνλ θαζξέθηε κνπ θνκκάηηα 

μέξσ φηη απηφ πνπ θξχβεη πίζσ ηνπ είζαη εζχ 

εζχ πνπ ςάρλεηο κεο ζηα καχξα ζνπ ηα κάηηα 

λα θαζξεθηίδεηο κφλν εκέλα ζηελ δσή. 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ κέζα απφ ηνλ δηάινγν ηα ζπλαηζζήκαηα απηψλ πνπ ζπδεηάλε.  

-  Να κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ κε εζσηεξηθφ κνλφινγν ηα ζπλαηζζήκαηα ελφο αλζξψπνπ.  

-  Να πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ.  

-  Να κπνξνχλ λα βιέπνπλ παξάιιεια δχν ηξαγνχδηα κε παξφκνην ζέκα θαη λα θαηαγξάθνπλ 

ηνλ δηάινγν ησλ πξσηαγσληζηψλ.  

 

Γ. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν  

Αθνχ αθνχζεηε ην ηξαγνχδη ζηνλ παξαπάλσ ζχλδεζκν θαη κειεηήζεηε ηνπο ζηίρνπο ηνπ 

παξαπάλσ, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Σν παηδί ηνπ ηξαγνπδηνχ θαληάδεηαη φηη ζην κέιινλ ν θφζκνο ζα είλαη θαιχηεξνο θαη ζα 

θπξηαξρνχλ ε αγάπε θαη ε θαηαλφεζε. Οη άλζξσπνη ζα γλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζα 

ηνλ απνδέρνληαη φπσο ζα απνδέρνληαη θαη φινπο ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, αλεμάξηεηα  

απφ ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν ραξαθηεξηζηηθφ. Καηαγξάςηε 

ηηο ζθέςεηο ηνπ κε πξνδξνκηθή αθήγεζε.  

2. Μεηά ηελ ηέηαξηε θαη κεηά ηελ έβδνκε ζηξνθή ππάξρεη επηηάρπλζε, δειαδή, δελ 

αλαθέξνληαη ηα ιφγηα ηεο γπλαίθαο ηαξαληνχιαο θαη ηνπ αγγέινπ. Να πξνζζέζεηε δχν 

ζηξνθέο φπνπ λα θαίλεηαη ηη απαληάλε αληίζηνηρα ζην κηθξφ παηδί.  

3.  ηελ πξψηε θαη ζηελ πέκπηε ζηξνθή ηνπ ηξαγνπδηνχ ππάξρεη ε πνιπκνλαδηθή αθήγεζε, 

δειαδή παξνπζηάδνληαη δχν παξφκνηα γεγνλφηα δχν θνξέο. Να θαηαγξάςεηε άιιεο δχν 
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ζηξνθέο κε παξφκνηεο αθεγήζεηο, πνπ εκθαλίδνληαη δχν άιια πξφζσπα, γηα λα θαλεί πην 

έληνλα ην γεγνλφο. 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα νξακαηίδνληαη θαη λα αθεγνχληαη κε πξνδξνκηθή αθήγεζε έλα θαιχηεξν 

κέιινλ, φπνπ νη άλζξσπνη ζα αγαπάλε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο, ζα 

είλαη εηιηθξηλείο, ζα απνδέρνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζα θπξηαξρνχλ ε αγάπε θαη ε 

θαηαλφεζε.  

-  Να αληηιακβάλνληαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ ρξφλνπ κε ηε κνξθή ηεο έιιεηςεο θαη λα 

κπνξνχλ λα ζπκπιεξψλνπλ ηα γεγνλφηα πνπ δελ αλαθέξνληαη.  

-  Να αληηιακβάλνληαη ηελ πνιπκνλαδηθή αθήγεζε θαη λα κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ θαη 

άιιεο ζηξνθέο κε πνιπκνλαδηθή αθήγεζε γηα λα ηνλίδεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ην 

γεγνλφο.  
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3.5 Γξαζηεξηόηεηεο ζε δηαθεκίζεηο 

Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο 

Να γλσξίδνπλ νη επηκνξθνχκελνη θαη νη επηκνξθνχκελεο: 

-  Σνλ αθεγεηή θαη ηα είδε ηνπ.  

-  Σα είδε ηεο εζηίαζεο. 

-  Σνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο ηεο αθήγεζεο, ηνπ δηαιφγνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ κνλνιφγνπ. 

-  Σνλ ρξφλν ηεο ηζηνξίαο θαη ηνλ ρξφλν ηεο αθήγεζεο.  

- Σε ζεηξά ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε, δειαδή ηηο αλαδξνκηθέο θαη ηηο πξνδξνκηθέο 

αθεγήζεηο, θαζψο θαη ηελ αξρή in medias res. 

- Σε δηάξθεηα ζηελ αθήγεζε, δειαδή ηηο επηηαρχλζεηο θαη ηηο επηβξαδχλζεηο θαη ηνπο 

ηξφπνπο ηνπο. 

-  Σε ζπρλφηεηα ηνπ ρξφλνπ, δειαδή, ηηο κνλαδηθέο, ηηο πνιπκνλαδηθέο, ηηο επαλαιεπηηθέο 

θαη ηηο ζακηζηηθέο αθεγήζεηο.  

θνπόο 

Να αληηιεθζνχλ ζε βάζνο νη επηκνξθνχκελνη θαη νη επηκνξθνχκελεο ηηο έλλνηεο ηνπ αθεγεηή 

θαη ηεο εζηίαζεο, ηνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο θαη ηνλ ρξφλν ζηελ αθήγεζε.  

ηόρνη 

Γλσζηηθνί 

Να εκπεδψζνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ ζε βάζνο νη επηκνξθνχκελνη θαη νη επηκνξθνχκελεο: 

- Σα είδε ηνπ αθεγεηή θαη ηα είδε ηεο εζηίαζεο, γηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε δηθά ηνπο θείκελα 

ην θαηάιιειν είδνο αθεγεηή θαη ην θαηάιιειν είδνο εζηίαζεο γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

-   Σνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ αθεγεηή ζηελ ηζηνξία. 

-   Σελ νπηηθή γσλία ζηελ αθήγεζε.  

- Σνλ ηξφπν αιιαγήο ηνπ είδνπο ηνπ αθεγεηή, ηεο εζηίαζεο θαη ηεο νπηηθήο γσλίαο.  

- Σνλ ηξφπν γξαθήο δηαιφγνπ, πψο, δειαδή, κπνξνχλ λα απνδίδνπλ πεηζηηθά ηνλ δηάινγν 

αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα. 

- Σνλ ηξφπν γξαθήο εζσηεξηθνχ κνλνιφγνπ, πψο, δειαδή, κπνξνχλ λα απνδίδνπλ πεηζηηθά 

ηνλ εζσηεξηθφ κνλφινγν ελφο πξνζψπνπ.  

- Σε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ αθεγεκαηηθνχ ηξφπνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θεηκέλνπ 

θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ επηδηψθνπλ θάζε θνξά,  
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- Σε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπ δηαιφγνπ ζε αθήγεζε ή ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν, ηεο 

αθήγεζεο ζε δηάινγν ή ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν, ηνπ εζσηεξηθνχ κνλνιφγνπ ζε αθήγεζε 

ή ζε δηάινγν.  

-   Σε δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ ρξφλν ηεο ηζηνξίαο θαη ηνλ ρξφλν ηεο αθήγεζεο.  

-  Σελ ηάμε θαη ηε ζεηξά ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο αλαδξνκηθέο θαη ηηο 

πξνδξνκηθέο αθεγήζεηο θαη ηελ αξρή in medias res θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ζηα δηθά ηνπο θείκελα. 

-  Σε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηξφπν ρξήζεο, ηνλ ξφιν θαη 

ηε ρξεζηκφηεηα ησλ επηηαρχλζεσλ θαη ησλ επηβξαδχλζεσλ ζε κία αθήγεζε  θαη λα είλαη 

ζε ζέζε λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ζηα δηθά ηνπο θείκελα. 

 - Σε ζπρλφηεηα ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο κνλαδηθέο, ηηο 

πνιπκνλαδηθέο, ηηο επαλαιεπηηθέο θαη ηηο ζακηζηηθέο αθεγήζεηο θαη ηνλ ξφιν ηνπο θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ζηα δηθά ηνπο θείκελα. 

-  Σνλ ηξφπν γξαθήο δεκηνπξγηθήο θαη πξσηφηππεο κε αθνξκή θάπνην άιιν θείκελν αιιά 

θαη κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηε θαληαζία ηνπο.  

 

Παηδαγσγηθνί 

Αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη επηκνξθνχκελεο: 

-  Να δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε νηθνδνκψληαο ηε γλψζε κέζα απφ ηελ 

θαηεπζπλφκελε απηελέξγεηα.  

-   Να εμαζθήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο. 

-   Να κάζνπλ λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  

- Να πξνβιεκαηίδνληαη γηα βαζηθά θνηλσληθά δεηήκαηα 

-  Να αληηιεθζνχλ φηη νη δηαθεκίζεηο πξνβάιινπλ αλζξψπηλεο αμίεο θαη απνηεινχλ αθνξκή 

γηα πξνβιεκαηηζκφ γηα δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα. 
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3.5.1.  LACTA
23

 

Βίληεν ηεζζάξσλ παιαηφηεξσλ δηαθεκίζεσλ ηεο ζνθνιάηαο LACTA, πνπ αθνινπζνχλ ε κία 

ηελ άιιε,. Σν ζέκα ζε φιεο ηηο δηαθεκίζεηο ηεο LACTA, παιαηφηεξεο θαη πξφζθαηεο, είλαη ν 

ρσξηζκφο θαη ε επαλαζχλδεζε ελφο δεπγαξηνχ. ην ζπγθεθξηκέλν βίληεν ζε θάζε δηαθήκηζε 

ε αθήγεζε γίλεηαη ρσξίο ιφγηα, κέζα απφ εηθφλεο, φπνπ παξνπζηάδνληαη επηπρηζκέλεο 

ζηηγκέο ηνπ δεπγαξηνχ πνπ έηξσγαλ ζνθνιάηα LACTA θαη ζην ηέινο θάζε δηαθήκηζεο 

γίλεηαη επαλαζχλδεζε ηνπ δεπγαξηνχ κε ζνθνιάηα. Σαπηφρξνλα, ζην ηέινο θάζε δηαθήκηζεο, 

αθνχγεηαη απφ ηνλ αθεγεηή ην εμήο: LACTA, ην πην γιπθφ θνκκάηη ηεο δσήο ζαο. Δπίζεο, 

ηηο δηαθεκίζεηο πιαηζηψλνπλ θαη ηα εμήο ηξαγνχδηα: «Σν πην γιπθφ θνκκάηη ηεο δσήο κνπ», 

ζε ζηίρνπο Βαγγέιε Κσλζηαληηλίδε, κνπζηθή ηέθαλνπ Κνξθνιή, εξκελεία ηέθαλνπ 

Κνξθνιή θαη Πάλνπ Μνπδνπξάθε θαη  «Θεφο καδί» ζε ζηίρνπο Ρεβέθθαο Ρνχζζε, κνπζηθή 

ηέθαλνπ Κνξθνιή θαη εξκελεία Αλδξηάλαο Μπάκπαιε.  

Κξηηήξηα επηινγήο ηεο δηαθήκηζεο 

Δπηιέρζεθε έλα ζχλνιν δηαθεκίζεσλ ηεο LACTA, πνπ αθνινπζεί ε κία ηελ άιιε κε ηελ ίδηα 

ζεκαηνινγία, γηα λα θαλνχλ θαιχηεξα θαη λα κειεηεζνχλ ηα εμήο ζέκαηα: 

-  Ζ αθήγεζε κέζα απφ ηηο εηθφλεο θαη ην ηξαγνχδη.  

-  Ζ δχλακε ηνπ έξσηα. 

 

Α. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή θαη ηελ εζηίαζε 

Αθνχ παξαθνινπζήζεηε πξνζεθηηθά ην παξαπάλσ βίληεν, φπνπ πξνβάιινληαη ηέζζεξηο   

δηαθεκίζεηο ηεο ζνθνιάηαο LACTA, θαη παξαηεξήζεηε ηνλ ηξφπν ρσξηζκνχ θαη ηνλ ηξφπν 

επαλαζχλδεζεο ηνπ δεπγαξηνχ πνπ πξσηαγσληζηεί ζηελ θάζε δηαθήκηζε, επεμεξγαζηείηε 

δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Παξνπζηάζηε ηελ ηζηνξία ηεο πξψηεο δηαθήκηζεο απφ ηνλ ίδην ηνλ πξσηαγσληζηή, λα 

ππάξρεη δειαδή απηνδηεγεηηθφο αθεγεηήο θαη εζσηεξηθή εζηίαζε. Σαπηφρξνλα 

ζπζρεηίζηε ηελ ηζηνξία κε ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ αθνχγεηαη.  

2. ηε δεχηεξε δηαθήκηζε παξνπζηάζηε ηελ ηζηνξία ζε ηξίην πξφζσπν κε κεδεληθή εζηίαζε 

θαη εηεξνδηεγεηηθφ αθεγεηή, ν νπνίνο γλσξίδεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ησλ 

δχν εξψσλ, είλαη δειαδή παληνγλψζηεο αθεγεηήο.   

3. ηελ ηξίηε δηαθήκηζε παξνπζηάζηε ηελ ηζηνξία λα ηελ αθεγείηαη ζε ηξίην πξφζσπν ζε κία 

ζπλάδειθφ ηεο ε αεξνζπλνδφο πνπ παξαηεξεί ηελ θνπέια λα θάζεηαη κφλε ηεο ζηελ 
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αίζνπζα αλακνλήο. Ο αθεγεηήο δειαδή λα είλαη νκνδηεγεηηθφο (παξαηεξεηήο) θαη ε 

εζηίαζε εμσηεξηθή, λα είλαη ν αθεγεηήο θάκεξα.  

4. ηελ ηέηαξηε δηαθήκηζε παξνπζηάζηε ηελ ηζηνξία λα ηελ αθεγείηαη ζηε θίιε ηεο ε 

θνπέια πξσηαγσλίζηξηα ζε πξψην πξφζσπν σο απηνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε εζσηεξηθή 

εζηίαζε. 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ, κε βάζε ηηο εηθφλεο πνπ πξνβάιινληαη ζε κία δηαθήκηζε, θαζψο θαη ην 

ηξαγνχδη πνπ αθνχγεηαη, λα αθεγείηαη ν θαζέλαο ηελ ηζηνξία είηε σο απηνδηεγεηηθφο 

αθεγεηήο κε εζσηεξηθή εζηίαζε, είηε σο εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε κεδεληθή εζηίαζε, 

είηε αθεγεηήο θάκεξα.  

 

Β. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο 

Αθνχ παξαθνινπζήζεηε πξνζεθηηθά ην παξαπάλσ βίληεν, φπνπ πξνβάιινληαη ηέζζεξηο   

δηαθεκίζεηο ηεο ζνθνιάηαο LACTA, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Καηαγξάςηε ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζην δεπγάξη, ζε φπνηα απφ ηηο ηέζζεξηο δηαθεκίζεηο 

ζέιεηε, ιίγν πξηλ απφ ηνλ ρσξηζκφ θαη κεηά ηελ επαλαζχλδεζε. Φξνληίζηε κέζα απφ ηνλ 

δηάινγν λα θαίλνληαη μεθάζαξα θαη παξαζηαηηθά ηα αίηηα ηνπ ρσξηζκνχ, ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ δεπγαξηνχ θαη ν ηξφπνο επαλαζχλδεζεο.  

2. Με αθνξκή ηηο δηαθεκίζεηο ηεο LACTA, πνπ αλαθέξνληαη ζε ρσξηζκφ θαη επαλαζχλδεζε, 

γξάςηε ζην εκεξνιφγηφ ζαο ηνλ εζσηεξηθφ ζαο κνλφινγν, δειαδή ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο 

θαη ηηο ζθέςεηο πνπ θάλαηε κεηά απφ επαλαζχλδεζε κε ηνλ αγαπεκέλν ζαο / ηελ 

αγαπεκέλε ζαο. 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζε έλα δεπγάξη θαη λα απνηππψλνπλ 

παξαζηαηηθά ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζνπλ θαη ηηο ζηηγκέο έληαζεο πνπ ππάξρνπλ.  

-  Να κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ κε εζσηεξηθφ κνλφινγν ζην εκεξνιφγηφ ηνπο ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο εκπεηξίεο θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα.  

-   Να αληηιακβάλνληαη ηε δχλακε ηνπ έξσηα.  
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Γ. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν  

Αθνχ παξαθνινπζήζεηε πξνζεθηηθά ην παξαπάλσ βίληεν, φπνπ πξνβάιινληαη ηέζζεξηο   

δηαθεκίζεηο ηεο ζνθνιάηαο LACTA, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Δπηιέμηε φπνηα απφ ηηο ηέζζεξηο δηαθεκίζεηο ζέιεηε θαη παξνπζηάζηε ηελ ηζηνξία ηνπ 

δεπγαξηνχ λα ηελ αθεγείηαη έλαο παληνγλψζηεο αθεγεηήο. Ζ ηζηνξία λα αξρίδεη in medias 

res απφ ην ζεκείν ηνπ ηζαθσκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα κε αλαδξνκηθή αθήγεζε λα 

παξνπζηάδεηαη ε αηηία ηνπ ηζαθσκνχ θαη κε πξνδξνκηθή αθήγεζε λα παξνπζηάδεηαη πψο 

εμειίζζνληαη ηα γεγνλφηα ζηε ζπλέρεηα.   

2. Δπηιέμηε φπνηα απφ ηηο ηέζζεξηο δηαθεκίζεηο ζέιεηε θαη πξνζζέζηε κία αθφκε ζθελή, πξηλ 

νδεγεζεί ην δεπγάξη ζηελ επαλαζχλδεζε. Υξεζηκνπνηήζηε δειαδή ηελ επηβξάδπλζε, 

πξνθεηκέλνπ λα θεληξίζεηε ην ελδηαθέξνλ ησλ ηειεζεαηψλ.  

3. Αθεγεζείηε κε ζακηζηηθή αθήγεζε ηηο ηζηνξίεο ησλ ηεζζάξσλ δηαθεκίζεσλ, αθνχ 

ζπκεζείηε φηη ζηε ζακηζηηθή αθήγεζε ηα γεγνλφηα ζρεκαηνπνηνχληαη θαη, ελψ δηαθέξνπλ 

ρξνληθά αιιά θαη νπζηαζηηθά κεηαμχ ηνπο, γηα ηνλ αθεγεηή ηαπηίδνληαη, εμνκνηψλνληαη, 

ράλνληαο ηε κνλαδηθφηεηά ηνπο. 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα μεθηλάλε ηελ αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο in medias res θαη ζηε ζπλέρεηα κε 

αλαδξνκηθή αθήγεζε λα κεηαθέξνληαη ζην παξειζφλ θαη λα ζπκνχληαη γεγνλφηα πνπ 

ζπλέβεζαλ θαη κε αλαδξνκηθή αθήγεζε λα νξακαηίδνληαη ην κέιινλ.  

-  Να κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επηβξάδπλζε πξνθεηκέλνπ λα θεληξίδνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ αλαγλσζηψλ.  

-  Να αληηιακβάλνληαη θαη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηε ζακηζηηθή 

αθήγεζε.  
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3.5.2. ALFA ΚΟΤΚΟΤΣΑΡΗ
24

 

Αζαλάζηνο Κνπθνπηάξεο, ηδξπηήο εηαηξείαο ALFA:  

«Ήκνπλα ζηελ Κνδάλε. Γεθαπέληε ρξνλψλ. Γχζθνια ρξφληα. Καη έηζη ζθέθηεθα λα θηηάρλσ 

πίηεο θηρί θαη λα ηηο πνπιάσ ην πξσί ζηελ πιαηεία. Δίρα θηηάμεη θαη έλα θαλαξάθη κε 

θάξβνπλν λα ηηο θξαηψ δεζηέο. Γξάκκαηα έηζη δελ έκαζα πνιιά. Έλα φκσο ην έκαζα θαιά 

θαη φηαλ ην ‟52 έζηεζα ηε δνπιεηά ην έθαλα θαη φλνκα, γηα λα κελ μερλάσ πνηέ πσο, φηαλ 

θηηάρλσ κηα πίηα, απηήλ ηελ πνηφηεηα πξέπεη λα έρεη. Απηή είλαη ε ηζηνξία ηεο δσήο κνπ. 

Γελ μέξσ πφζα πνιιά πέηπρα, αιιά, αλ κνπ έρεη κείλεη θάηη,, είλαη ηα ιφγηα ηνπ δαζθάινπ 

κνπ πνπ κνπ „ρεη πεη: Θαλάζε, δελ μέξσ ζηα καζήκαηα, πάλησο, ζηηο πίηεο παίξλεηο Α». 

Γηαθήκηζε ηεο εηαηξείαο ALFA, πνπ πξνβιήζεθε γηα πξψηε θνξά ηνλ Μάην ηνπ 

2019 κε πξσηαγσληζηή ηνλ ίδην ηνλ ηδξπηή ηεο εηαηξείαο. Δίλαη κία θηλεκαηνγξαθηθή 

δηαθήκηζε πνπ αλαβηψλεη καγηθά ηελ Κνδάλε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 θαη αλαδίδεη αξψκαηα 

απφ θξεζθνςεκέλε πίηα. 

Κξηηήξηα επηινγήο ηεο δηαθήκηζεο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε επηιέρζεθε γηα λα κειεηεζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ ηα εμήο 

ζέκαηα: 

-  Ο απηνδηεγεηηθφο αθεγεηήο θαη ε εζσηεξηθή εζηίαζε.  

-  Ζ έιιεηςε σο κνξθή επηηάρπλζεο ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε. 

-  Ζ δχλακε ηεο εξγαηηθφηεηαο θαη ηεο επηλνεηηθφηεηαο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ 

πξφνδν ελφο αλζξψπνπ.  

 

Α. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή θαη ηελ εζηίαζε  

Αθνχ παξαθνινπζήζεηε πξνζεθηηθά ην παξαπάλσ βίληεν, φπνπ πξνβάιιεηαη δηαθήκηζε ηεο 

εηαηξείαο ΚΟΤΚΟΤΣΑΡΖ, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. ηε ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε ν πξσηαγσληζηήο αθεγείηαη πψο δεκηνπξγήζεθε κηα κεγάιε 

εηαηξεία. Ζ αθήγεζε γίλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ δεκηνπξγφ, έρνπκε δειαδή απηνδηεγεηηθφ 

αθεγεηή κε εζσηεξηθή εζηίαζε. Να αθεγεζείηε ηελ ηζηνξία ηεο δεκηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο 

ζε ηξίην πξφζσπν απφ εηεξνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε κεδεληθή εζηίαζε, δειαδή απφ 

αθεγεηή πνπ δελ έρεη θακία ζπκκεηνρή ζηελ ηζηνξία  θαη είλαη παληνγλψζηεο.  

2. Τπνζέζηε φηη ν γείηνλαο ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο εηαηξείαο ALFA, κε ηνλ νπνίν ε νηθνγέλεηά 

ηνπ ήηαλ φια ηα ρξφληα ηζαθσκέλε, παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ θαη ηελ εμέιημή ηνπ θαη 
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ηελ αθεγείηαη ζηα εγγφληα ηνπ. Έρνπκε δειαδή αθήγεζε ζε ηξίην πξφζσπν απφ 

νκνδηεγεηηθφ αθεγεηή (παξαηεξεηή) κε εμσηεξηθή εζηίαζε, είλαη ν αθεγεηήο θάκεξα.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

- Να κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ηνλ απηνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε εζσηεξηθή εζηίαζε ζε 

εηεξνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε κεδεληθή εζηίαζε θαη ζε νκνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε εμσηεξηθή 

εζηίαζε.  

 

Β. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο 

Αθνχ παξαθνινπζήζεηε πξνζεθηηθά ην παξαπάλσ βίληεν, φπνπ πξνβάιιεηαη δηαθήκηζε ηεο 

εηαηξείαο ΚΟΤΚΟΤΣΑΡΖ, θαη παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ηα ιφγηα ηνπ θπξίνπ 

Κνπθνπηάξε θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηιάεη, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ 

ζέκαηα: 

1. Τπνζέζηε φηη ην ζρνιείν ζαο επηζθέπηεηαη ην εξγνζηάζην ηεο ALFA, φπνπ ζπλαληάηε ηνλ 

θχξην Κνπθνπηάξε θαη ζπδεηάηε καδί ηνπ. Καηαγξάςηε ηνλ δηάινγν, θξνληίδνληαο λα 

θαλνχλ ε ζέιεζε θαη ε δχλακε ηεο ςπρήο ελφο αλζξψπνπ πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζε ηφζν 

κεγάιε επηηπρία.  

2. Τπνζέζηε φηη είζηε ν δάζθαινο ηνπ θπξίνπ Κνπθνπηάξε θαη βιέπνληαο ηελ πξφνδν θαη 

ηελ εμέιημε ηνπ καζεηή ζαο ληψζεηε κεγάιε ραξά. Καηαγξάςηε κε εζσηεξηθφ κνλφινγν 

ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζαο, θαζψο βιέπεηε έλαλ απφ ηνπο καζεηέο ζαο λα 

πξννδεχεη ηφζν πνιχ. 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

- Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζε παηδηά θαη ζε έλαλ ελήιηθα 

δείρλνληαο μεθάζαξα ηελ αλάγθε ησλ παηδηψλ λα αληιήζνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξίεο δσήο 

απφ  έλαλ πεηπρεκέλν άλζξσπν.  

-  Να κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ κε εζσηεξηθφ κνλφινγν ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ελφο 

παηδαγσγνχ ή ελφο κεγαιχηεξνπ αλζξψπνπ πνπ ραίξεηαη κε ηελ πξφνδν ελφο λένπ 

αλζξψπνπ.  

- Να αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηεο ζέιεζεο θαη ηεο εξγαηηθφηεηαο πνπ κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζηελ πξφνδν θαη ζηελ επηηπρία.  
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Γ. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν  

Αθνχ παξαθνινπζήζεηε πξνζεθηηθά ην παξαπάλσ βίληεν, φπνπ πξνβάιιεηαη δηαθήκηζε ηεο 

εηαηξείαο ΚΟΤΚΟΤΣΑΡΖ, θαη παξαηεξήζεηε ην πψο δηαρεηξίδεηαη ηνλ ρξφλν ε δηαθήκηζε, 

επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Τπνζέζηε φηη ν θχξηνο Κνπθνπηάξεο αθεγείηαη ζε πξψην πξφζσπν κε πξνδξνκηθή 

αθήγεζε πψο θαληάδεηαη ην κέιινλ ηεο εηαηξείαο ηνπ.  

2. Ο θχξηνο Κνπθνπηάξεο αλαθέξεη φηη ζηα δεθαπέληε ηνπ ρξφληα έθαλε πίηεο θαη ηηο 

πσινχζε θαη ζηε ζπλέρεηα κε έλα ρξνληθφ άικα κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηελ ίδξπζε ηεο 

εηαηξείαο ηνπ. Τπάξρεη, δειαδή, επηηάρπλζε ηνπ ρξφλνπ κε έιιεηςε. Να αθεγεζείηε ζε 

πξψην πξφζσπν ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ ησλ ρξφλσλ πνπ δελ αλαθέξνληαη.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-   Να κπνξνχλ κε πξνδξνκηθή αθήγεζε λα νξακαηίδνληαη ην κέιινλ. 

-  Να αληηιακβάλνληαη ηελ έιιεηςε σο κνξθή επηηάρπλζεο ηεο αθήγεζεο θαη λα κπνξνχλ λα 

πξνζζέηνπλ ηα γεγνλφηα πνπ δελ αλαθέξνληαη.  
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3.5.3. ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΗ
25

 

Υξηζηνπγελληάηηθε δηαθήκηζε ηεο θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο DocMorris πνπ αθεγείηαη κία 

ηζηνξία κέζα απφ εηθφλεο. Κπθινθφξεζε ιίγν πξηλ απφ ηα Υξηζηνχγελλα ηνπ 2020 θαη νη 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ηελ αλαθήξπμαλ σο ηελ θαιχηεξε ηεο ρξνληάο. Γείρλεη έλαλ 

ειηθησκέλν άλδξα, θαηλνκεληθά απνκνλσκέλν απφ ηελ παλδεκία ηνπ θνξνλντνχ, λα 

εθπαηδεχεηαη θάζε κέξα κφλνο ηνπ γηα λα εληζρχζεη ηε δχλακή ηνπ. Καλέλαο δελ 

θαηαιαβαίλεη γηαηί ην θάλεη απηφ, αιιά ζην ηέινο απνθαιχπηεηαη φηη ε αγάπε γηα ηελ εγγνλή 

ηνπ είλαη απηή πνπ ηνλ σζεί. Σν θιηπ θιείλεη κε ην εμήο ζιφγθαλ: «Γηα λα κπνξέζεηε λα 

θξνληίζεηε γηα ηα πξάγκαηα πνπ πξαγκαηηθά έρνπλ αμία ζηε δσή». Μηα πεξηγξαθή ηεο 

δηαθήκηζεο ζηε ζειίδα ζην YouTube ηεο εηαηξείαο αλαθέξεη: «Απηήλ ηε ρξνληά, ην 

θαιχηεξν δψξν απ' φια είλαη λα είκαζηε θαιά θαη πγηείο. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε 

πγεία ζαο είλαη έλα ζέκα πνιχ θνληά ζηελ θαξδηά καο. Γη‟ απηφ, εηδηθά ηα Υξηζηνχγελλα, 

κπνξείηε λα θξνληίζεηε απηφ πνπ πξαγκαηηθά έρεη ζεκαζία ζηε δσή: Να πεξάζεηε 

μέγλνηαζην ρξφλν κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο αγαπεκέλνπο ζαο. Ζ DocMorris εχρεηαη ζε 

εζάο θαη ζε φινπο ηνπο ζπγγελείο ζαο επηπρείο θαη αμέραζηεο γηνξηέο. Μείλεηε πγηείο!».  

Κξηηήξηα επηινγήο ηεο δηαθήκηζεο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε επηιέρζεθε γηα λα κειεηεζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ ηα εμήο 

ζέκαηα: 

-  Πψο κπνξεί ε θάκεξα, εζηηάδνληαο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζθελέο, λα παίμεη ηνλ ξφιν ηνπ 

αθεγεηή κε εμσηεξηθή εζηίαζε.  

-  Ζ πνιπκνλαδηθή αθήγεζε κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο απφ ηελ θάκεξα.  

-  Ζ δχλακε ηεο ζέιεζεο. 

-   Ζ αγάπε ηνπ παππνχ γηα ηα εγγφληα ηνπ.  

 

Α. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή θαη ηελ εζηίαζε 

Αθνχ παξαθνινπζήζεηε πξνζεθηηθά ην παξαπάλσ βίληεν, φπνπ πξνβάιιεηαη  

ρξηζηνπγελληάηηθε δηαθήκηζε, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

1. ηε ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε ε θάκεξα αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ αθεγεηή κε εμσηεξηθή 

εζηίαζε, δείρλνληαο ζε φιεο ηηο ζθελέο φ,ηη αθξηβψο βιέπεη, ρσξίο ιφγηα. Αθεγεζείηε ηελ 

ηζηνξία κε ιφγηα απφ εηεξνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε κεδεληθή εζηίαζε, πνπ γλσξίδεη ηηο 

ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ παππνχ.  

                                                             
25 Ο ςφνδεςμοσ τθσ διαφιμιςθσ είναι ενεργόσ 

https://www.youtube.com/watch?v=O4IKK8k822o
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2. Τπνζέζηε φηη είζηε ν παππνχο θαη θαηαγξάθεηε ηελ ηζηνξία ζε πξψην πξφζσπν σο 

απηνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε εζσηεξηθή εζηίαζε. Δθθξάζηε ηνλ ζηφρν ζαο, ηηο ζθέςεηο 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να αληηιακβάλνληαη φηη ε θάκεξα κπνξεί λα αλαιάβεη ηνλ ξφιν ηνπ αθεγεηή κε 

εμσηεξηθή εζηίαζε θαη λα κπνξνχλ λα αθεγνχληαη ηελ ηζηνξία απηή απφ εηεξνδηεγεηηθφ 

αθεγεηή κε κεδεληθή εζηίαζε θαη απφ νκνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε εζσηεξηθή εζηίαζε.  

 

Β. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο 

Αθνχ παξαθνινπζήζεηε πξνζεθηηθά ην παξαπάλσ βίληεν, φπνπ πξνβάιιεηαη  

ρξηζηνπγελληάηηθε δηαθήκηζε, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

1. Καηαγξάςηε ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζηνλ παππνχ θαη ζηε γεηηφληζζα. Φξνληίζηε λα 

θαίλεηαη ε απνξία ηεο γεηηφληζζαο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παππνχ θαη ε αγσλία ηνπ 

παππνχ λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ, ηνλ νπνίν ηεο απνθαιχπηεη. 

2. Καηαγξάςηε ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηεο γπλαίθαο, φηαλ 

αληηιήθζεθε ηελ ππεξπξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιε ν παηέξαο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη 

λα ζεθψζεη ζηελ αγθαιηά ηνπ ηελ εγγνλή ηνπ.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ κέζα απφ ηνλ δηάινγν δχν πξνζψπσλ λα δείρλνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηηο 

απνξίεο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ηηο αγσλίεο ηνπο. 

-  Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ κε εζσηεξηθφ κνλφινγν ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα   

αλζξψπσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα πεηχρνπλ θάπνηνλ ζηφρν. 

-   Να αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηεο πξνζπάζεηαο. 

 

Γ. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν  

Αθνχ παξαθνινπζήζεηε πξνζεθηηθά ην παξαπάλσ βίληεν, φπνπ πξνβάιιεηαη  

ρξηζηνπγελληάηηθε δηαθήκηζε, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

1. Υξηζηνχγελλα είθνζη ρξφληα κεηά. Σν θνξηηζάθη, γπλαίθα πιένλ, αλαπνιεί παιαηφηεξεο 

γηνξηέο θαη αθεγείηαη κε αλαδξνκηθή αθήγεζε ζε πξψην πξφζσπν ηελ ηζηνξία ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ κε ηνλ παππνχ ηεο.  
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2. Ο παππνχο παξνπζηάδεηαη λα θάλεη ζπλερφκελα γηα πνιιέο κέξεο αθξηβψο ηηο ίδηεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Τπάξρεη δειαδή πνιπκνλαδηθή αθήγεζε. Να παξνπζηάζεηε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παππνχ κε ζακηζηηθή αθήγεζε.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-   Να κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ κε αλαδξνκηθή αθήγεζε ηζηνξίεο ηνπο παξειζφληνο. 

-  Να αληηιακβάλνληαη ηελ πνιπκνλαδηθή αθήγεζε θαη λα κπνξνχλ λα ηε κεηαηξέπνπλ ζε 

ζακηζηηθή.  

  



112 
 

3.5.4. ΜΠΙΡΑ ΑΛΦΑ
26

 

Μπακπάο: Έια, μχπλα. 

Μπακπάο: Άξε. 

Μπακπάο: Γηε κνπ. 

Γηαθήκηζε ηεο κπίξαο ΑΛΦΑ, πνπ πξνβιήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2017. ηεξίδεηαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ αθήγεζε κέζα απφ ηηο εηθφλεο θαη πιαηζηψλεηαη απφ ην ηξαγνχδη 

«Κάπνηεο θνξέο», πνπ θπθινθφξεζε ην 1995 ζε ζηίρνπο Δχεο Γξνχηζα, κνπζηθή ηέθαλνπ 

Κνξθνιή θαη εξκελεία Γεκήηξε Μεηξνπάλνπ θαη ηέθαλνπ Κνξθνιή. Ο ηίηινο ηεο 

δηαθήκηζεο είλαη «Έλα βήκα αξθεί γηα λα έξζεηο θνληά ζηνπο αλζξψπνπο ζνπ» θαη 

πξνβάιιεη ηηο αμίεο θαη ηνπο δπλαηνχο δεζκνχο ηεο νηθνγέλεηαο, ζπκίδνληάο καο φηη έλα βήκα 

αξθεί γηα λα γίλνπκε πην απινί, πην απζφξκεηνη θαη πην απζεληηθνί θαη λα έξζνπκε πην θνληά.  

Κξηηήξηα επηινγήο ηεο δηαθήκηζεο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε επηιέρζεθε γηα λα κειεηεζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ ηα εμήο 

ζέκαηα: 

-  Πψο κπνξεί ε αθήγεζε λα γίλεη κε δηπιφ ηξφπν, δειαδή απφ ηε κία ε θάκεξα λα έρεη ηνλ 

ξφιν ηνπ αθεγεηή κε εμσηεξηθή εζηίαζε θαη απφ ηελ άιιε, ηελ ίδηα αθξηβψο ζηηγκή, ην 

ηξαγνχδη λα έρεη ηνλ ξφιν ηνπ νκνδηεγεηηθνχ αθεγεηή κε εζσηεξηθή εζηίαζε.  

-  Οη δπλαηνί δεζκνί ηεο νηθνγέλεηαο.  

 

Α. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή θαη ηελ εζηίαζε  

Αθνχ παξαθνινπζήζεηε πξνζεθηηθά ην παξαπάλσ βίληεν, φπνπ πξνβάιιεηαη δηαθήκηζε ηεο  

κπίξαο ΑΛΦΑ, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ην παξαθάησ ζέκα: 

1. ηε ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε ε αθήγεζε γίλεηαη κε δηπιφ ηξφπν. Απφ ηε κία ε θάκεξα 

επηηειεί ηνλ ξφιν ηνπ αθεγεηή κε εμσηεξηθή εζηίαζε πνπ θαηαγξάθεη φ,ηη βιέπεη, απφ ηελ 

άιιε ην ηξαγνχδη πνπ πιαηζηψλεη ηε δηαθήκηζε εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο ηνπ 

πξσηαγσληζηή ζε πξψην πξφζσπν, νπφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρεη ξφιν 

νκνδηεγεηηθνχ αθεγεηή κε εζσηεξηθή εζηίαζε. Παξνπζηάζηε ηελ ηζηνξία απφ 

εηεξνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε κεδεληθή εζηίαζε, ζε ηξίην πξφζσπν, λα είλαη δειαδή ν 

παληνγλψζηεο αθεγεηήο. 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

                                                             
26 Ο ςφνδεςμοσ τθσ διαφιμιςθσ είναι ενεργόσ 

https://www.youtube.com/watch?v=P04_V3pAmHk
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-  Να αληηιακβάλνληαη φηη ζηε δηαθήκηζε ε αθήγεζε κπνξεί λα γίλεηαη κέζσ ηεο θάκεξαο 

πνπ ιεηηνπξγεί σο νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε εμσηεξηθή εζηίαζε θαη κέζσ ηξαγνπδηνχ 

πνπ ιεηηνπξγεί σο νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε εζσηεξηθή εζηίαζε θαη λα κπνξνχλ λα 

παξνπζηάδνπλ ηελ αθήγεζε απηή απφ εηεξνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε κεδεληθή εζηίαζε, 

δειαδή ηνλ παληνγλψζηε αθεγεηή.  

 

Β. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο 

Αθνχ παξαθνινπζήζεηε πξνζεθηηθά ην παξαπάλσ βίληεν, φπνπ πξνβάιιεηαη δηαθήκηζε ηεο  

κπίξαο ΑΛΦΑ, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ην παξαθάησ ζέκα: 

1. Καηαγξάςηε ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζηνλ παηέξα θαη ηνλ γην κεηά ηε ζπλάληεζή ηνπο ζην 

ιηκάλη, φπνπ ν γηνο πξνζπνηήζεθε φηη δελ ηνλ γλψξηδε. Να θαλεί κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ 

παηέξα ν πφλνο ηνπ θαη κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ γηνπ ε κεηακέιεηά ηνπ.  

2. ηε ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε πξσηαγσληζηέο είλαη ν παηέξαο θαη ν γηνο. Ζ κεηέξα ηεο 

ηζηνξίαο θάλεη απιψο κία πνιχ κηθξή εκθάληζε. Να θαηαγξάςεηε ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν 

ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά πνπ έρεη εμαηηίαο ηεο ηεηακέλεο ζρέζεο ηνπ ζπδχγνπ ηεο 

κε ηνλ γην ηεο.  

3. Τπνζέζηε φηη ππάξρεη έληαζε ζηηο ζρέζεηο ζαο κε ηνλ παηέξα ζαο ή ηε κεηέξα ζαο. Να 

θαηαγξάςεηε ζην εκεξνιφγηφ ζαο, ζε πξψην πξφζσπν, ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν ηηο 

ζθέςεηο ζαο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο γηα ηελ έληαζε απηή.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζε δχν αγαπεκέλα πξφζσπα πνπ ην 

έλα ζηελαρψξεζε ην άιιν, αιιά ζηε ζπλέρεηα ην κεηάλησζε θαη λα θαίλεηαη απηφ απφ ηα 

ιφγηα ηνπ.  

-  Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ ηνλ εζσηεξηθφ κνλφινγν ελφο πξνζψπνπ πνπ ζηελαρσξηέηαη 

γηα ηελ έληαζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε αγαπεκέλα ηνπ πξφζσπα. 

-  Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ κε εζσηεξηθφ κνλφινγν ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα.  

-  Να αληηιακβάλνληαη ηνπο δπλαηνχο δεζκνχο ηεο νηθνγέλεηαο.  

 

Γ. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν  

Αθνχ παξαθνινπζήζεηε πξνζεθηηθά ην παξαπάλσ βίληεν, φπνπ πξνβάιιεηαη δηαθήκηζε ηεο  

κπίξαο ΑΛΦΑ, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ην παξαθάησ ζέκα: 
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1. Τπνζέζηε φηη γίλεηαη έλαο δηαγσληζκφο αθήγεζεο ηζηνξηψλ απφ αληηθείκελα θαη ε κπίξα 

ΑΛΦΑ έρεη λα αθεγεζεί κε πξνδξνκηθή αθήγεζε ηελ πην ζπγθηλεηηθή ηεο ηζηνξία. Δίζηε 

ε κπίξα ΑΛΦΑ θαη αθεγείζηε ζε πξψην πξφζσπν ζε παξειζνληηθφ ρξφλν ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία.  

2. Να αθεγεζείηε ηελ ηειεπηαία ζθελή ηεο δηαθήκηζεο, φπνπ αγθαιηάδνληαη θαη 

ζπκθηιηψλνληαη ν παηέξαο κε ηνλ γην, θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηέξα θαη απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ γηνπ, γηα λα θαλεί κέζα απφ ηελ επαλαιεπηηθή αθήγεζε ε ζεκαληηθφηεηά ηεο.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ αληηθείκελα λα θαηαγξάθνπλ κε πξνδξνκηθή αθήγεζε δηθέο 

ηνπο ηζηνξίεο. 

-  Να αληηιακβάλνληαη ηελ επαλαιεπηηθή αθήγεζε θαη λα κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηνλ 

ίδην γεγνλφο απφ άιιε νπηηθή γσλία γηα λα δείρλνπλ κε ηελ επαλαιεπηηθή αθήγεζε ηε 

ζεκαληηθφηεηά ηνπ.  
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3.5.5. ΚΑΦΔ ΛΟΤΜΙΓΗ ΠΑΠΑΓΑΛΟ
27

 

Αθεγεηήο: Ζ ηζηνξία καο γξάθεηαη θαζεκεξηλά πάλσ απφ θαθέδεο πνπ καο ελέπλεπζαλ.  

Γαιάλε: Έια, πάκε, πάκε λα ην πνχκε. 

Αθεγεηήο: Πνπ κίιεζαλ γηα εκάο.  

Μακά: Δίζαη έγθπνο.  

Αθεγεηήο: Αιιά θαη θαθέδεο πνπ δελ ήπηακε θαη κεξηθνχο πνπ πξνζπαζήζακε λα 

απνιαχζνπκε θξπθά. Γηαηί εδψ θαη εθαηφ ρξφληα νη ηζηνξίεο ζαο γξάθνπλ ηε δηθή καο 

ηζηνξία. Δθαηφ ρξφληα Λνπκίδεο Παπαγάινο. Έθαζηνο ζην είδνο ηνπ.  

Δπεηεηαθή δηαθήκηζε ηνπ θαθέ Παπαγάινο Λνπκίδεο γηα ηε ζπκπιήξσζε εθαηφ 

ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζε ηεο Δηαηξείαο. Πξνβιήζεθε ην 2020. Αθεγείηαη, θπξίσο κέζα απφ 

εηθφλεο θαη κε ηελ παξέκβαζε ηνπ αθεγεηή, θαζεκεξηλέο ηζηνξίεο απιψλ αλζξψπσλ. Ζ 

δηαθήκηζε πιαηζηψλεηαη θαη απφ ην ηξαγνχδη «αλ καγεκέλν ην κπαιφ κνπ», ζε ζηίρνπο θαη 

κνπζηθή ηνπ Γεκήηξε Γθφγθνπ θαη εξκελεία ηεο Γήκεηξαο Γαιάλε θαη ηεο Διεσλφξαο 

Ενπγαλέιε. Κιείλεη κε ηελ εκβιεκαηηθή θξάζε φισλ ησλ δηαθεκίζεσλ ηνπ Λνπκίδε: 

Έθαζηνο ζην είδνο ηνπ.  

Κξηηήξηα επηινγήο ηεο δηαθήκηζεο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε επηιέρζεθε γηα λα κειεηεζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ ηα εμήο 

ζέκαηα: 

-   Ο νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο (σο παξαηεξεηήο) θαη ε εζσηεξηθή εζηίαζε ζηελ αθήγεζε.  

-   Ζ επηηάρπλζε ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε κε ηε κνξθή ηεο πεξίιεςεο ησλ γεγνλφησλ.  

-   Ζ ηξπθεξφηεηα θαη ε αγάπε ζηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ. 

 

Α. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή θαη ηελ εζηίαζε  

Αθνχ παξαθνινπζήζεηε πξνζεθηηθά ην παξαπάλσ βίληεν, φπνπ πξνβάιιεηαη δηαθήκηζε ηνπ 

θαθέ Λνπκίδεο Παπαγάινο, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. ηε ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε έρνπκε αθήγεζε ζε πξψην πιεζπληηθφ πξφζσπν απφ 

νκνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε εζσηεξηθή εζηίαζε. Πψο ζα αθεγνχληαλ ηηο ηζηνξίεο απηέο έλαο 

αθεγεηήο κε εμσηεξηθή εζηίαζε, δειαδή έλαο αθεγεηήο θάκεξα, πνπ απιψο ζα 

θαηέγξαθε φ,ηη έβιεπε; 

2. Τπνζέζηε φηη είζηε ην κηθξφ θνξηηζάθη πνπ πξνζπαζεί λα απνιαχζεη θξπθά ηνλ θαθέ. 

Καηαγξάςηε ζε πξψην πξφζσπν σο νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε εζσηεξηθή εζηίαζε ηηο 

ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ.  

                                                             
27 Ο ςφνδεςμοσ τθσ διαφιμιςθσ είναι ενεργόσ 

https://www.youtube.com/watch?v=5H2O0OzlArU
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ηελ εζσηεξηθή εζηίαζε ζε εμσηεξηθή θαη λα παξαηεξνχλ ηηο 

αιιαγέο.  

- Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ κία ηζηνξία απφ νκνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε εζσηεξηθή 

εζηίαζε.  

 

Β. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο 

Αθνχ παξαθνινπζήζεηε πξνζεθηηθά ην παξαπάλσ βίληεν, φπνπ πξνβάιιεηαη δηαθήκηζε ηνπ 

θαθέ Λνπκίδεο Παπαγάινο, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Να θαηαγξάςεηε ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ζηελ θφξε πνπ είλαη έγθπνο. Να 

θαίλεηαη ε πνιχ κεγάιε ραξά θαη ησλ δχν γηα ην γεγνλφο.  

2. πλαληηέζηε κεηά απφ ρξφληα κε παιηνχο αγαπεκέλνπο θίινπο. Καηαγξάςηε ζην 

εκεξνιφγηφ ζαο ζε πξψην πξφζσπν ηνλ εζσηεξηθφ ζαο κνλφινγν γηα ηε ζπλάληεζε απηή . 

Πψο πεξάζαηε, πψο ληψζαηε, ηη ζθέςεηο θάλαηε, ηη ζπκεζήθαηε; 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

- Να κπνξνχλ λα γξάθνπλ ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζε δχν πξφζσπα πνπ ην έλα αλαθνηλψλεη 

θάηη ζεκαληηθφ ζην άιιν θαη είλαη εκθαλήο ε ζπγθίλεζε. 

-  Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ κε εζσηεξηθφ κνλφινγν ηηο ζθέςεηο ηνπο απφ ηε ζπλάληεζή 

ηνπο κε αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα. 

- Να αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηεο ηξπθεξφηεηεο θαη ηεο αγάπεο ζε φιεο ηηο ζρέζεηο ησλ 

αλζξψπσλ.  

 

Γ. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν  

Αθνχ παξαθνινπζήζεηε πξνζεθηηθά ην παξαπάλσ βίληεν, φπνπ πξνβάιιεηαη δηαθήκηζε ηνπ 

θαθέ Λνπκίδεο Παπαγάινο, επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Τπνζέζηε φηη ν θαθεηδήο αθεγείηαη ηζηνξίεο πειαηψλ ηνπ. Αξρίδεη ηελ αθήγεζή ηνπ in 

medias res, δειαδή απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν θαη κε αλαδξνκέο ζην 

παξειζφλ αθεγείηαη παιαηφηεξεο ηζηνξίεο. Κάλεη φκσο θαη κε αλαθνξέο ζην κέιινλ θαη 

αθεγείηαη κε πξνδξνκηθή αθήγεζε  πψο θαληάδεηαη φηη ζα απνιακβάλνπλ ηνλ θαθέ ηα 

επφκελα ρξφληα νη πειάηεο.  
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2. ε φιεο ηηο ηζηνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε δηαθήκηζε ππάξρεη επηηάρπλζε ηνπ ρξφλνπ 

κε πεξίιεςε ησλ γεγνλφησλ. Να δηαιέμεηε κία απφ ηηο ηζηνξίεο θαη λα ηελ αθεγεζείηε 

αλαιπηηθά κε ιεπηνκέξεηεο ζε ηξίην πξφζσπν. 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα αξρίδνπλ κία αθήγεζε in medias res θαη ζηε ζπλέρεηα κε αλαδξνκέο ζηνλ 

παξειζφλ λα αθεγνχληαη παιαηφηεξεο ηζηνξίεο θαη κε πξνδξνκηθέο αθεγήζεηο λα 

θαληάδνληαη έλα ηξπθεξφ κέιινλ. 

- Να αληηιακβάλνληαη ηελ πεξίιεςε σο επηηάρπλζε ηνπ ρξφλνπ θαη λα κπνξνχλ λα 

παξνπζηάδνπλ αλαιπηηθά ηα γεγνλφηα. 
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3.6. Γξαζηεξηόηεηεο ζε Σαηλίεο 

Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο 

Να γλσξίδνπλ νη επηκνξθνχκελνη θαη νη επηκνξθνχκελεο: 

-  Σνλ αθεγεηή θαη ηα είδε ηνπ.  

-  Σα είδε ηεο εζηίαζεο. 

-  Σνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο ηεο αθήγεζεο, ηνπ δηαιφγνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ κνλνιφγνπ.  

-  Σνλ ρξφλν ηεο ηζηνξίαο θαη ηνλ ρξφλν ηεο αθήγεζεο.  

- Σε ζεηξά ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε, δειαδή ηηο αλαδξνκηθέο θαη ηηο πξνδξνκηθέο 

αθεγήζεηο, θαζψο θαη ηελ αξρή in medias res. 

- Σε δηάξθεηα ζηελ αθήγεζε, δειαδή ηηο επηηαρχλζεηο θαη ηηο επηβξαδχλζεηο θαη ηνπο 

ηξφπνπο ηνπο. 

-  Σε ζπρλφηεηα ηνπ ρξφλνπ, δειαδή, ηηο κνλαδηθέο, ηηο πνιπκνλαδηθέο, ηηο επαλαιεπηηθέο 

θαη ηηο ζακηζηηθέο αθεγήζεηο.  

θνπόο 

Να αληηιεθζνχλ ζε βάζνο νη επηκνξθνχκελνη θαη νη επηκνξθνχκελεο ηηο έλλνηεο ηνπ αθεγεηή 

θαη ηεο εζηίαζεο, ηνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο θαη ηνλ ρξφλν ζηελ αθήγεζε.  

ηόρνη 

Γλσζηηθνί 

Να εκπεδψζνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ ζε βάζνο νη επηκνξθνχκελνη θαη νη επηκνξθνχκελεο: 

-   Σνλ δηαρσξηζκφ ηνπ ζελαξηνγξάθνπ απφ ηνλ αθεγεηή. 

- Σα είδε ηνπ αθεγεηή θαη ηα είδε ηεο εζηίαζεο, γηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε δηθά ηνπο θείκελα 

ην θαηάιιειν είδνο αθεγεηή θαη ην θαηάιιειν είδνο εζηίαζεο γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

-   Σνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ αθεγεηή ζηελ ηζηνξία. 

-   Σελ νπηηθή γσλία ζηελ αθήγεζε.  

- Σνλ ηξφπν αιιαγήο ηνπ είδνπο ηνπ αθεγεηή, ηεο εζηίαζεο θαη ηεο νπηηθήο γσλίαο.  

- Σνλ ηξφπν γξαθήο δηαιφγνπ, πψο, δειαδή, κπνξνχλ λα απνδίδνπλ πεηζηηθά ηνλ δηάινγν 

αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα. 

- Σνλ ηξφπν γξαθήο εζσηεξηθνχ κνλνιφγνπ, πψο, δειαδή, κπνξνχλ λα απνδίδνπλ πεηζηηθά 

ηνλ εζσηεξηθφ κνλφινγν ελφο πξνζψπνπ.  

- Σε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπ δηαιφγνπ ζε αθήγεζε ή ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν, ηεο 

αθήγεζεο ζε δηάινγν ή ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν, ηνπ εζσηεξηθνχ κνλνιφγνπ ζε αθήγεζε 

ή ζε δηάινγν.  
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-  Σελ ηάμε θαη ηε ζεηξά ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο αλαδξνκηθέο θαη ηηο 

πξνδξνκηθέο αθεγήζεηο θαη ηελ αξρή in medias res θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ζηα δηθά ηνπο θείκελα. 

-  Σε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηξφπν ρξήζεο, ηνλ ξφιν θαη 

ηε ρξεζηκφηεηα ησλ επηηαρχλζεσλ θαη ησλ επηβξαδχλζεσλ ζε κία αθήγεζε  θαη λα είλαη 

ζε ζέζε λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ζηα δηθά ηνπο θείκελα. 

 - Σε ζπρλφηεηα ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο κνλαδηθέο, ηηο 

πνιπκνλαδηθέο, ηηο επαλαιεπηηθέο θαη ηηο ζακηζηηθέο αθεγήζεηο θαη ηνλ ξφιν ηνπο θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ζηα δηθά ηνπο θείκελα. 

-  Σνλ ηξφπν γξαθήο δεκηνπξγηθήο θαη πξσηφηππεο κε αθνξκή θάπνην άιιν θείκελν αιιά 

θαη κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηε θαληαζία ηνπο.  

 

Παηδαγσγηθνί 

Αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη επηκνξθνχκελεο: 

-  Να δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε νηθνδνκψληαο ηε γλψζε κέζα απφ ηελ 

θαηεπζπλφκελε απηελέξγεηα.  

-   Να εμαζθήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο. 

- Να κάζνπλ λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  

- Να πξνβιεκαηίδνληαη γηα βαζηθά θνηλσληθά δεηήκαηα. 

- Να αληηιεθζνχλ φηη νη ηαηλίεο πξνβάιινπλ αλζξψπηλεο αμίεο θαη απνηεινχλ αθνξκή γηα 

πξνβιεκαηηζκφ γηα δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα. 

 

  



120 
 

3.6.1. Έλαο ππέξνρνο άλζξσπνο 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαηλία 

Ακεξηθαληθή βηνγξαθηθή ηαηλία ηνπ 2001 δηάξθεηαο136 ιεπηψλ.  

θελνζεζία: Ρνλ Υάνπαξλη.  

Πξσηαγσληζηέο: Ράζει Κξφνπ, Σδέληθεξ Κφλειη, Δλη Υάξηο, Κξίζηνθεξ Πιάκεξ, Σδέηκο 

Γνπίηκνξ 

ηελ ηαηλία παξνπζηάδεηαη ε αιεζηλή ηζηνξία ηνπ Σδνλ Φνξκπο Ναο, ηδηνθπνχο καζεκαηηθνχ 

πνπ βξαβεχηεθε κε Νφκπει, αιιά πξνεγνπκέλσο πάιεςε πάλσ απφ 30 ρξφληα κε ηηο 

ζρηδνθξεληθέο ηάζεηο ηνπ, ηηο νπνίεο θαη θαηάθεξε λα ζεξαπεχζεη ράξε ζηε δχλακε ηνπ 

κπαινχ ηνπ θαη ηε θξνληίδα ηεο γπλαίθαο ηνπ. 

Δίλαη βαζηζκέλε ζην νκψλπκν βηβιίν Έκαξ Τπένμπμξ Άκενςπμξ ηεο ίιβηα Ναζάξ, πνπ 

εθδφζεθε ην 1995. Ήηαλ ππνςήθηα γηα νρηψ βξαβεία ζθαξ θαη θέξδηζε ηα ηέζζεξα, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ζθαξ θαιχηεξεο ηαηλίαο. Δπίζεο, βξαβεχηεθε κε ηέζζεξηο ρξπζέο ζθαίξεο 

θαη δχν βξαβεία BAFTA. 

Κξηηήξηα επηινγήο ηεο ηαηλίαο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαηλία επηιέρζεθε γηα λα κειεηεζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ ηα εμήο ζέκαηα: 

-  Ζ αλαδξνκηθή αθήγεζε. 

-  Ζ έιιεηςε σο κνξθή επηηάρπλζεο ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε. 

-  Ζ δσή ελφο κεγάινπ επηζηήκνλα, ηνπ Σδνλ Ναο. 

-  Ο θνηλσληθφο ξαηζηζκφο απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί. 

-  Πψο ηα φλεηξα θαη νη εθηάιηεο ησλ αλζξψπσλ ηξέθνληαη απφ ηε ζθέςε.  

 

Α. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή θαη ηελ εζηίαζε  

Με βάζε ηελ ηαηλία «Έλαο ππέξνρνο άλζξσπνο» επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ 

ζέκαηα: 

Πξηλ από ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ηαηλίαο 

Κάζε βδνκάδα νξγαλψλεηε κε ηελ παξέα ζαο πξνβνιή ηαηληψλ θαη είλαη ε ζεηξά ζνπ λα 

επηιέμεηο  πνηα ηαηλία ζα δείηε θαη λα ηνπο αθεγεζείο ην πεξηερφκελν κε ιίγα ιφγηα. Με βάζε 

ηελ παξαθάησ θσηνγξαθία, ηηο παξαθάησ ιεπηνκέξεηεο θαη ην ηξέηιεξ ηεο ηαηλίαο πνπ 

παξαηίζεηαη, αθεγείζαη ζηνπο θίινπο ζνπ ηελ ππφζεζε ηεο ηαηλίαο σο εηεξνδηεγεηηθφο 

αθεγεηήο.  

  

https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1004000
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1178655
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1111669
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1008766
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1152586
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1121195
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1121195
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1_BAFTA
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Έλαο Τπέξνρνο Άλζξσπνο  

A Beautiful Mind 

 
Βηνγξαθηθή 2001 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 136' 

Ακεξηθαληθή ηαηλία, ζθελνζεζία Ρνλ Υάνπαξλη κε ηνπο: Ράζει Κξφνπ, Σδέληθεξ Κφλειη, 

Δλη Υάξηο, Κξίζηνθεξ Πιάκεξ, Σδέηκο Γνπίηκνξ 

Ζ αιεζηλή ηζηνξία ηνπ Σδνλ Φνξκπο Ναο, ηδηνθπνχο καζεκαηηθνχ πνπ βξαβεχηεθε κε 

Νφκπει, αιιά πξνεγνπκέλσο πάιεςε πάλσ απφ 30 ρξφληα κε ηηο ζρηδνθξεληθέο ηάζεηο ηνπ, 

ηηο νπνίεο θαη θαηάθεξε λα ζεξαπεχζεη ράξε ζηε δχλακε ηνπ κπαινχ ηνπ θαη ηε θξνληίδα 

ηεο γπλαίθαο ηνπ. 

Σξέηιεξ ηαηλίαο "Έλαο ππέξνρνο άλζξσπνο"
28

  

Καηά ηελ παξαθνινύζεζε θαη κεηά ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ηαηλίαο 

1. Πξψην ξαληεβνχ ηνπ Σδνλ κε ηελ Αιίζηα (40.27 – 44.30). Τπνζέζηε φηη είζηε ν Σδνλ Ναο 

θαη αθεγείζηε ζε έλαλ θίιν ζαο ην πξψην ζαο ξαληεβνχ κε ηελ Αιίζηα σο απηνδηεγεηηθφο 

αθεγεηήο κε εζσηεξηθή εζηίαζε ζε πξψην πξφζσπν. 

2. Τπνζέζηε φηη έλαο θνηηεηήο πνπ βξίζθεηαη ζηελ απιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ παξαθνινπζεί 

ηελ θξίζε πνπ παζαίλεη ν Σδνλ ιίγν κεηά ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Μάξηηλ (1.49.33 – 

1.50.34) θαη ηελ αθεγείηαη ζηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπ ζε ηξίην πξφζσπν σο νκνδηεγεηηθφο 

αθεγεηήο (παξαηεξεηήο) κε εμσηεξηθή εζηίαζε, δειαδή σο αθεγεηήο θάκεξα.  

3. Ση ζα ζπλέβαηλε αλ ε Αιίζηα εγθαηέιεηπε ηνλ Σδνλ; Ζ αθήγεζε λα παξνπζηαζηεί ζε ηξίην 

πξφζσπν απφ εηεξνδηεγεηθφ αθεγεηή κε κεδεληθή εζηίαζε, δειαδή ηνλ παληνγλψζηε 

αθεγεηή. 

4. Αθεγεζείηε ηελ ηζηνξία ηνπ Σδνλ Ναο σο εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε κεδεληθή εζηίαζε.  

                                                             
28 Ο ςφνδεςμοσ του τρζιλερ είναι ενεργόσ 

https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1004000
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1178655
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1111669
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1008766
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1152586
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1121195
https://www.youtube.com/watch?v=aS_d0Ayjw4o
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

- Να κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ γλσξίδνπλ γηα θάπνηα ηαηλία.  

- Να κπνξνχλ λα παξνπζηάδεη ν θαζέλαο σο απηνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε εζσηεξηθή εζηίαζε 

γεγνλφηα πνπ παξαθνινχζεζαλ λα ζπκβαίλνπλ ζε άιινπο. .  

- Να κπνξνχλ λα κεηαηξέπνπλ ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζε δχν πξφζσπα ζε αθήγεζε. 

- Να κπνξνχλ λα αθεγείηαη ν θαζέλαο σο αθεγεηήο θάκεξα γεγνλφηα πνπ απιψο ηα είδαλ λα 

ζπκβαίλνπλ.  

- Να αθεγνχληαη ηη ζα γηλφηαλ ζε κία ηζηνξία, αλ ήηαλ δηαθνξεηηθά θάπνηα ζηνηρεία.  

- Να κπνξνχλ λα αθεγείηαη ν θαζέλαο ηελ ηζηνξία ηεο ηαηλίαο σο εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο 

κε εμσηεξηθή εζηίαζε, δειαδή σο παληνγλψζηεο αθεγεηήο.  

 

Β. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο 

Με βάζε ηελ ηαηλία «Έλαο ππέξνρνο άλζξσπνο» επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ 

ζέκαηα: 

1. Βξηζθφκαζηε ζην ςπρηαηξείν, φπνπ ζπδεηάλε ν Σδνλ κε ηελ Αιίζηα (1.14.12 – 1.17.18).  

α) Με βάζε ηνλ δηάινγν ηνπ Σδνλ θαη ηεο Αιίζηα λα παξνπζηάζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά   

ηνπ δηαιφγνπ θαη λα εμεγήζεηε ηνλ ξφιν ηνπ.  

     β) Να κεηαηξέςεηε ηνλ δηάινγν ζε αθήγεζε, φπνπ ε Αιίζηα αθεγείηαη ην γεγνλφο ζηε 

κεηέξα ηεο ζε πξψην πξφζσπν.      

     γ) Ο δηάινγνο ή ε αθήγεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθφο θαη γηαηί; 

2. Παξαθνινπζνχκε ρσξίο ήρν θαη ρσξίο ππφηηηινπο ηε ζθελή φπνπ βξίζθνληαη ζην δσκάηην 

ν Σδνλ κε ηελ Αιίζηα, ιίγν κεηά πνπ ν γηαηξφο ππέδεημε φηη πξέπεη λα λνζειεπηεί ν Σδνλ 

ζε ςπρηαηξείν ( 1.41.20 – 1.42.49). Καηαγξάςηε ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζην δεπγάξη.  

3. ην ζεκείν 1.59.13 ηεο ηαηλίαο, φηαλ ν Μάξηηλ ξσηάεη ηνλ Σδνλ γηα ηηο ςεπδαηζζήζεηο 

ηνπ, ν Σδνλ απαληάεη ην εμήο: «Έπς ζοκδείζεζ κα ηζξ αβκμώ ηαζ πζζηεύς όηζ ιε έπμοκ 

λεβνάρεζ. Νμιίγεζξ όηζ ημ ίδζμ ζοιααίκεζ ιε όθα ηα όκεζνα ηαζ ημοξ εθζάθηεξ ιαξ; Πνέπεζ κα 

ηα ηνέθεζξ βζα κα γμοκ;» Να θαηαγξάςεηε ζην εκεξνιφγηφ ζαο ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν 

θάπνηα φλεηξα ή θάπνηνπο εθηάιηεο πνπ αγλνήζαηε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηακάηεζαλ λα 

ππάξρνπλ ζηε ζθέςε ζαο θαη πψο ληψζαηε γηα απηφ.  

4. Τπνζέζηε φηη ζηελ ηαηλία εκθαλίδεηαη ε κεηέξα ηνπ Σδνλ Ναο. Καηαγξάςηε ζε εζσηεξηθφ 

κνλφινγν ηηο ζθέςεηο ηεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο εμαηηίαο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ γηνπ ηεο.  
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5. Τπνζέζηε φηη έλαο άλζξσπνο κε ζρηδνθξέλεηα θαηαγξάθεη ζην εκεξνιφγην ηνπ ζε πξψην 

πξφζσπν ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ κνλφινγν γηα ην πψο ηνλ αληηκεησπίδνπλ νη άιινη θαη γηα ην 

πψο ληψζεη απηφο γηα απηήλ ηελ αληηκεηψπηζε.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαιφγνπ 

- Να κπνξνχλ, παξαθνινπζψληαο κφλν ηελ εηθφλα ρσξίο ήρν θαη ρσξίο ππφηηηινπο, λα 

θαηαγξάθνπλ ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζε δχν πξφζσπα.  

-  Να κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ κε εζσηεξηθφ κνλφινγν, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο, ηνπο 

θφβνπο, ηνπο εθηάιηεο θαη ηα φλεηξα θάπνηνπ αλζξψπνπ. 

-  Να αληηιακβάλνληαη φηη θαη νη εθηάιηεο θαη ηα φλεηξα δνπλ γηαηί εκείο ηα ηξέθνπκε θαη ηα 

ζπληεξνχκε.  

Γ. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν  

Με βάζε ηελ ηαηλία «Έλαο ππέξνρνο άλζξσπνο», επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ 

ζέκαηα: 

1. ηαλ ν Σδνλ Ναο παίξλεη ην βξαβείν Νφκπει ν γηνο ηνπ αλαηξέρεη ζην παξειζφλ θαη 

αλαπνιεί φκνξθεο ζηηγκέο κε ηνλ κπακπά ηνπ. Να παξνπζηάζεηε απηήλ ηελ αλαδξνκηθή 

αθήγεζε απφ πξσηνπξφζσπν νκνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε εζσηεξηθή εζηίαζε.  

2. Ζ ηζηνξία ηνπ Σδνλ Ναο μεθηλάεη ην 1947, πνπ ν Σδνλ είλαη θνηηεηήο ζην Παλεπηζηήκην, 

παξνπζηάδεη έλαλ ρξφλν ηεο δσήο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξεηαη κε ρξνληθφ άικα ζην 

1953 πνπ ν Σδνλ είλαη θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην. Τπάξρεη, δειαδή, επηηάρπλζε ηνπ 

ρξφλνπ κε έιιεηςε. Φαληαζηείηε ηη ζπλέβε ηα ρξφληα απηά πνπ δελ αλαθέξνληαη θαη 

αθεγεζείηε ην κε αλαδξνκηθή αθήγεζε ζε ηξίην πξφζσπν σο παληνγλψζηεο αθεγεηήο.  

3. Να παξνπζηάζεηε κε ζακηζηηθή αθήγεζε πψο ιεηηνπξγνχζε ν Σδνλ φηαλ ηνλ έπηαλαλ νη 

ςεπδαηζζήζεηο θαη πίζηεπε φηη ήηαλ πξάθηνξαο. Ζ αθήγεζε λα είλαη ζε ηξίην πξφζσπν.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

- Να κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ κε αλαδξνκηθή αθήγεζε γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο.  

- Να αληηιακβάλνληαη ηελ έιιεηςε σο κνξθή επηηάρπλζεο θαη λα κπνξνχλ λα αθεγνχληαη 

δεκηνπξγηθά ηα γεγνλφηα πνπ παξαιείπνληαη.  

- Να κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ κε ζακηζηηθή αθήγεζε γεγνλφηα πνπ επαλαιακβάλνληαη.  
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3.6.2. Πνιίηηθε θνπδίλα 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαηλία 

Διιεληθή θνηλσληθή ηαηλία ηνπ 2003, δηάξθεηαο 108 ιεπηψλ.  

θελνζεζία: Σάζνο Μπνπικέηεο.  

Πξσηαγσληζηέο: Γηψξγνο Υσξαθάο, Ηεξνθιήο Μηραειίδεο, ηέιηνο Μάηλαο, Ρέληα 

Λνπηδίδνπ, Σακέξ Καξαληάι, Σάζνο Μπαληήο 

Ο Φάλεο, Πνιίηεο ζηελ θαηαγσγή θαη αζηξνθπζηθφο ζην επάγγεικα, μαλαγπξίδεη ζηελ Πφιε 

χζηεξα απφ ηξηάληα ρξφληα γηα λα δεη ηνλ άξξσζην παππνχ ηνπ. Σν ηαμίδη δίλεη ηελ αθνξκή 

γηα αλαδξνκή ζην παξειζφλ, φηαλ σο παηδί ζηελ Πφιε κάζαηλε ηα κπζηηθά ηεο καγεηξηθήο 

θαη δνχζε ηνλ πξψην έξσηα κε ηε κηθξή ατκέ. Μλήκεο απφ ηελ Πφιε, ρηνχκνξ, ζπγθίλεζε, 

γαζηξνλνκία θαη θηινζνθία ηεο δσήο. Δληππσζηαθή παξαγσγή, κε πνιχ θαιέο εξκελείεο. 

Ζ ηαηλία δέρζεθε εμαηξεηηθέο θξηηηθέο, ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο 

ζηηο νπνίεο πξνβιήζεθε. Απέζπαζε νρηψ βξαβεία ζην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ 

Θεζζαινλίθεο ηνπ 2003: Καιχηεξεο ηαηλίαο, ζθελνζεζίαο, ζελαξίνπ, θσηνγξαθίαο, 

ζθελνγξαθίαο, κνπζηθήο επέλδπζεο, ήρνπ θαη κνληάδ, ελψ ππήξμε ηελ επφκελε ρξνληά ε 

επίζεκε ειιεληθή ππνβνιή γηα ην βξαβείν ζθαξ θαιχηεξεο μελφγισζζεο ηαηλίαο. 

Κξηηήξηα επηινγήο ηεο ηαηλίαο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαηλία επηιέρζεθε γηα λα κειεηεζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ ηα εμήο ζέκαηα: 

-  Ζ αλαδξνκηθή αθήγεζε. 

-  Ζ πεξίιεςε θαη ε έιιεηςε σο κνξθέο επηηάρπλζεο ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε. 

-  Ζ πνιπκνλαδηθή αθήγεζε.  

-  Σα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηνπ δησγκνχ ησλ Διιήλσλ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1964 θαη  

ηα γεγνλφηα ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο.  

-  Ο θαεκφο ηεο πξνζθπγηάο θαη νη δπζθνιίεο ησλ πξνζθχγσλ. 

-  Ζ αμία ηεο παηξίδαο θαη ηεο ζξεζθείαο. 

-  Σα έκθπια ζηεξεφηππα. 

 

Α. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή θαη ηελ εζηίαζε  

Με βάζε ηελ ηαηλία «Πνιίηηθε θνπδίλα» επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

Πξηλ από ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ηαηλίαο 

1. Αθνχ δείηε ηελ εμήο αθίζα ηεο ηαηλίαο   
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https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10004154
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10002695
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1118428
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1118428
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1123106
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10004155
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81
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αθνχζεηε ηα εμήο ηξαγνχδηα: Baharat, Tarçın ve Buse
29

 θαη ηα ιηκάληα αλάςαλε θσηηέο
30

 

βιέπνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηα βίληεν θιηπ θαη αθνχ δείηε ην εμήο ηξέηιεξ ηεο ηαηλίαο 

Σξέηιεξ ηεο ηαηλίαο "Πνιίηηθε θνπδίλα"
31

 πξνζπαζήζηε λα θαληαζηείηε ηελ ππφζεζή ηεο 

θαη αθεγεζείηε ηελ ζε ηξίην πξφζσπν σο αθεγεηήο κε εμσηεξηθή εζηίαζε, δειαδή σο 

αθεγεηήο θάκεξα.  

2. Αθνχγνληαο ηε κνπζηθή απφ ηελ ηαηλία Πνιίηηθε θνπδίλα Δπαλζία Ρεκπνχηζηθα
32

 θαη 

παξαθνινπζψληαο ηηο εηθφλεο ηνπ βίληεν θιηπ, πξνζπαζήζηε κε έλαπζκα απηά λα 

εκπλεπζηείηε έλα λνζηαιγηθφ αθεγεκαηηθφ ηξαγνχδη ζε πξψην πξφζσπν, κε 

απηνδηεγεηηθφ αθεγεηή θαη εζσηεξηθή εζηίαζε.  

Καηά ηελ παξαθνινύζεζε θαη κεηά ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ηαηλίαο 

1. ην ζεκείν ηεο ηαηλίαο 35.11 – 39. 25 βξηζθφκαζηε ζηνλ ζηαζκφ θαη παξαθνινπζνχκε ηελ 

νηθνγέλεηα λα θεχγεη. Τπνζέζηε φηη είζηε έλαο επηβάηεο ηνπ ηξέλνπ πνπ παξαθνινπζείηε 

ηε ζθελή, θαζψο πεξηκέλεηε θαη εζείο γηα λα θχγεηε, θαη ηελ αθεγείζηε ζηνλ γην ζαο ζε 

ηξίην πξφζσπν σο νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο (παξαηεξεηήο) κε εμσηεξηθή εζηίαζε, δειαδή 

σο αθεγεηήο θάκεξα.  

2. ην πιάλν ηνπ ηεισλείνπ (38.40 – 39.20) αθνχγεηαη ε θσλή ηνπ αθεγεηή. Πηζηεχεηε φηη 

είλαη νκνδηεγεηηθφο ή εηεξνδηεγεηηθφο; Αηηηνινγήζηε ην.  

3. ην ζεκείν 1.25.52 – 1.27.17 παξαθνινπζνχκε ηε βφιηα ηνπ Φάλε κε ηε ατκέ θαη 

αθνχκε ηε ζπλνκηιία ηνπο. Τπνζέζηε φηη ηε ζθελή απηή ηελ αθεγείηαη ζε ηξίην πξφζσπν  

εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε κεδεληθή εζηίαζε, δειαδή ν παληνγλψζηεο αθεγεηήο πνπ 

γλσξίδεη θαη ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ.  

                                                             
29 Ο ςφνδεςμοσ του τραγουδιοφ είναι ενεργόσ 
30 Ο ςφνδεςμοσ του τραγουδιοφ είναι ενεργόσ 
31 Ο ςφνδεςμοσ του τρζιλερ είναι ενεργόσ 
32 Ο ςφνδεςμοσ του βίντεο κλιπ είναι ενεργόσ 

https://www.youtube.com/watch?v=mrQjkG2X3ME
https://www.youtube.com/watch?v=WRsAMPo7Exc
https://www.youtube.com/watch?v=7_x7vtw9KUI
https://www.youtube.com/watch?v=dvesd6UEJAk
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα αθεγνχληαη ην πεξηερφκελν κίαο ηαηλίαο παξαηεξψληαο ηελ αθίζα θαη ην 

ηξέηιεξ θαη αθνχγνληαο ηα ηξαγνχδηα ηεο θαη βιέπνληαο ηα βίληεν θιηπ ηνπο.  

-  Να κπνξνχλ, κε βάζε ηα ηξαγνχδηα θαη ηα βίληεν θιηπ ηνπο, λα γξάθνπλ έλα λνζηαιγηθφ 

πνίεκα κε εζσηεξηθή εζηίαζε. 

-  Να κπνξνχλ λα αθεγείηαη ν θαζέλαο ζθελέο ηεο ηαηλίαο σο νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε 

εμσηεξηθή εζηίαζε, δειαδή σο αθεγεηήο θάκεξα, θαη σο εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε 

κεδεληθή εζηίαζε, δειαδή σο παληνγλψζηεο αθεγεηήο.  

Β. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο 

Με βάζε ηελ ηαηλία «Πνιίηηθε θνπδίλα» επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Παξαθνινπζνχκε ρσξίο ππφηηηινπο θαη ρσξίο ήρν ηε ζθελή 23.52 - 25.50, φπνπ 

βξίζθνληαη ν Φάλεο θαη ε ατκέ πάλσ ζην παηάξη ηνπ παππνχ. Καηαγξάςηε ηνλ δηάινγν. 

Φξνληίζηε απφ ηε κία λα θαίλεηαη απφ ην χθνο φηη είλαη δηάινγνο αλάκεζα ζε δχν παηδηά 

θαη απφ ηελ άιιε λα θαίλεηαη θαη ην ηδηαίηεξν δέζηκν πνπ έρνπλ.  

2. ηε ζθελή 1.22.14 – 1.23.24 παξαθνινπζνχκε ηνλ Φάλε θαη ηε ατκέ ζε κία θαθεηέξηα, 

φηαλ είλαη κεγάινη πιένλ. Καηαγξάςηε ηνλ δηάινγν θαη θξνληίζηε λα θαλνχλ ηα 

αηζζήκαηά ηνπο αιιά θαη φηη ε ζπδήηεζε γίλεηαη πιένλ αλάκεζα ζε ελήιηθεο.  

3. ην ζθελή 34.18 ν Σνχξθνο ιέεη θάηη ζην αθηί ηνπ κπακπά ηνπ Φάλε. ην ζεκείν 1.13.20 

απνθαιχπηεη ν κπακπάο ηνπ Φάλε φηη ν Σνχξθνο ηνπ δήηεζε λα γίλεη κνπζνπικάλνο γηα 

λα κπνξέζνπλ λα κείλνπλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη φηη ληψζεη αθφκε άζρεκα γηαηί δελ 

είπε θαηεπζείαλ φρη. Καηαγξάςηε ζε πξψην πξφζσπν ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ κνλφινγν 

θξνληίδνληαο λα θαλεί θαη ε ζηηγκηαία ζθέςε πνπ έθαλε λα αιιαμνπηζηήζεη αιιά θαη νη 

ηχςεηο πνπ έλησζε φια ηα ππφινηπα ρξφληα πνπ ην ζθέθηεθε έζησ θαη γηα δεπηεξφιεπηα.  

4. ηαλ νη γνλείο ηνπ Φάλε καζαίλνπλ απφ ηε δαζθάια ηνπ φηη ζην ζρνιείν παίδεη κε ηα 

θνπδηληθά, ζηε ζθελή 50.50 ν παηέξαο ηνπ ηνπ ιέεη: «Σα αβόνζα ζηδκ δθζηία ζμο παίγμοκ 

άθθα παζπκίδζα». Με αθνξκή ηε θξάζε απηή ππνζέζηε φηη έλαο έθεβνο ή κηα έθεβε 

θαηαγξάθεη ζην εκεξνιφγηφ ηνπ / ηεο ζε πξψην πξφζσπν ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν ηηο 

ζθέςεηο πνπ θάλεη γηα ηα έκθπια ζηεξεφηππα.  Φξνληίζηε λα θαλεί ε αληίδξαζή ηνπ /ηεο 

γηα ην ζέκα απηφ.  

5. «Οζ Σμύνημζ ιαξ έδζςλακ ζακ Έθθδκεξ ηαζ μζ Έθθδκεξ ιαξ οπμδέπηδηακ ζακ Σμύνημοξ», 

ιέεη ν Φάλεο ζρνιηάδνληαο σο ελήιηθαο αθεγεηήο ζην ζεκείν 39.10. Τπνζέζηε φηη έλαο 

ζεκεξηλφο πξφζθπγαο εθθξάδεη ζε πξψην πξφζσπν ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν ηηο ζθέςεηο 
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θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ηε ρψξα ηνπ 

θαη γηα ην πψο ηνλ αληηκεησπίδνπλ νη θάηνηθνη ηεο ρψξαο ππνδνρήο.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

- Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ δηαιφγνπο παξαθνινπζψληαο ζθελέο ρσξίο ήρν, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην θαηάιιειν χθνο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε.  

- Να κπνξνχλ κέζα απφ ηνλ εζσηεξηθφ κνλφινγν λα παξνπζηάδνπλ ζθέςεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα αλζξψπσλ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο. 

-   Να αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηεο παηξίδαο θαη ηεο ζξεζθείαο. 

-   Να αληηιακβάλνληαη ηα έκθπια ζηεξεφηππα. 

-   Να αληηιακβάλνληαη ηνλ θαεκφ ηεο πξνζθπγηάο θαη ηηο δπζθνιίεο ησλ πξνζθχγσλ.  

Γ. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν  

Με βάζε ηελ ηαηλία «Πνιίηηθε θνπδίλα», επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Πνηα είλαη ηα ρξνληθά επίπεδα ζηελ ηαηλία θαη κε πνηνλ ηξφπν επηηπγράλνληαη; Πέξα απφ 

ηελ αλαδξνκηθή αθήγεζε, ππάξρεη θάπνην ζθελνζεηηθφ εχξεκα πνπ ιεηηνπξγεί σο 

εξγαιείν κεηάβαζεο ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν; Πνην; 

2. ην ζεκείν 1.37.37 ζηνλ ζηαζκφ, ε θφξε ηεο ατκέ γπξίδεη θαη θνηηάδεη ηνλ Φάλε. Γηα ηνλ 

Φάλε απηφ είλαη έλα ζεκάδη φηη ζα μαλαζπλαληεζνχλ ζην κέιινλ. Τπνζέζηε φηη ν Φάλεο 

θαληάδεηαη θαη αθεγείηαη απηήλ ηε ζπλάληεζε κε ηε αληέ ζε πξψην πξφζσπν κε 

πξνδξνκηθή αθήγεζε.  

3. ηελ ηαηλία ππάξρνπλ επηηαρχλζεηο κε πεξηιήςεηο θαη ειιείςεηο. Γηα παξάδεηγκα, κηα 

έιιεηςε είλαη ε εμήο: δελ αλαθέξεηαη ηίπνηα γηα ηνπο γνλείο ηνπ Φάλε κεηά ην ζεκείν 

φπνπ ν παηέξαο ηνπ απνθαιχπηεη πνιιά ρξφληα κεηά φηη ν Σνχξθνο ηνχ είρε πξνηείλεη λα 

γίλεη κνπζνπικάλνο γηα λα ζσζεί (1.14.55).  Φαληαζηείηε θαη αθεγεζείηε ηελ ηζηνξία 

ηνπο ζε ηξίην πξφζσπν.   

4. Ο παππνχο δηαξθψο ιέεη φηη ζα πάεη ζηελ Διιάδα, αιιά πάληα θάηη γίλεηαη ηειεπηαία 

ζηηγκή θαη ην αλαβάιιεη. Γειαδή, ζηα ζεκεία απηά ε αθήγεζε είλαη πνιπκνλαδηθή. 

Αθεγεζείηε ην γεγνλφο κε ζακηζηηθή αθήγεζε. 

 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

- Να κπνξνχλ λα αληηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ δειψλνπλ ηνλ ρξφλν ζηελ αθήγεζε.  
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-  Να κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη ζην κέιινλ κε πξνδξνκηθή αθήγεζε. 

- Να κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ ηηο επηηαρχλζεηο ηνπ ρξφλνπ θαη λα κπνξνχλ λα αθεγνχληαη ηα 

γεγνλφηα πνπ δελ αλαθέξνληαη, ηα ζεκεία δειαδή ζηα νπνία ππάξρεη έιιεηςε.  

-  Να κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ κε ζακηζηηθή αθήγεζε ηελ πνιπκνλαδηθή αθήγεζε.  
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3.6.3. Σν ζαύκα 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαηλία 

Aκεξηθαληθή δξακαηηθή ηαηλία ηνπ 2017, δηάξθεηαο 113 ιεπηψλ.  

Κηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά ηνπ best seller βηβιίνπ Θαχκα (Wonder) ηεο R.J. Palacio, πνπ 

ζηελ Διιάδα θπθινθνξεί απφ ηηο Δθδφζεηο Παπαδφπνπινο. 

θελνζεζία: ηίβελ Σζκπφζθη.  

Πξσηαγσληζηέο: Σδέηθνκπ Σξέκπιετ, Σδνχιηα Ρφκπεξηο, νπελ Γνπίιζνλ, Νφα Σδνππ 

Γελλεκέλνο κε αθξαία παξακφξθσζε πξνζψπνπ ν δεθάρξνλνο γθη πξέπεη λα αθήζεη πιένλ 

ηελ θαη‟ νίθνλ δηδαζθαιία θαη λα πάεη ζην ζρνιείν. Μηα εκπεηξία πνπ ζα απνδεηρηεί 

θαηαιπηηθή φρη κφλν γηα ηνλ ίδην αιιά θαη γηα φινπο γχξσ ηνπ.  

 Ζ ηαηλία ήηαλ ππνςήθηα γηα πνιιά θηλεκαηνγξαθηθά βξαβεία θαη θέξδηζε ην Βξαβείν 

Κξφλνπ, σο ε θαιχηεξε αλεμάξηεηε ηαηλία θαη ηα βξαβεία ησλ θεζηηβάι ηαηληψλ Heartland 

θαη Hochi.   

 

Κξηηήξηα επηινγήο ηεο ηαηλίαο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαηλία επηιέρζεθε γηα λα κειεηεζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ ηα εμήο ζέκαηα: 

-  Ζ πνιιαπιή εζηίαζε. 

-  Ζ αλαδξνκηθή αθήγεζε. 

-  Ζ παξάιεηςε σο κνξθή επηηάρπλζεο ηνπ ρξφλνπ ζηελ αθήγεζε.  

-  Ο θνηλσληθφο ξαηζηζκφο απέλαληη ζην δηαθνξεηηθφ. 

-  Οη ζρέζεηο κεηέξαο θαη θφξεο 

-  Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα αδέιθηα. 

-  Ζ θηιία θαη νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο. 

-  Ζ δχλακε ηεο ζέιεζεο θαη ηεο πξνζπάζεηαο. 

-  Ζ κνλαδηθφηεηα ηνπ θάζε αλζξψπνπ.  

-  Ζ απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ.  

 

Α. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή θαη ηελ εζηίαζε  

Με βάζε ηελ ηαηλία «Σν ζαχκα» επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

Πξηλ από ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ηαηλίαο 

Κάζε βδνκάδα νξγαλψλεηε κε ηελ παξέα ζαο πξνβνιή ηαηληψλ θαη είλαη ε ζεηξά ζνπ λα 

επηιέμεηο πνηα ηαηλία ζα δείηε θαη λα ηνπο αθεγεζείο ην πεξηερφκελν κε ιίγα ιφγηα. Με βάζε 

ηελ παξαθάησ θσηνγξαθία, ηηο παξαθάησ ιεπηνκέξεηεο θαη ην εμήο ηξέηιεξ ηεο ηαηλίαο 

http://www.epbooks.gr/product/100883/%CE%B8%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10005368
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10003513
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1114171
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1152088
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10005369
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Σξέηιεξ ηεο ηαηλίαο "Θαχκα"
33

 αθεγείζαη ζηνπο θίινπο ζνπ ηελ ππφζεζε ηεο ηαηλίαο σο 

εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο.  

 
Γξακαηηθή 2017 | Έγρξ. | Γηάξθεηα: 113' 

Aκεξηθαληθή ηαηλία, ζθελνζεζία ηίβελ Σζκπφζθη κε ηνπο: Σδέηθνκπ Σξέκπιετ, Σδνχιηα 

Ρφκπεξηο, νπελ Γνπίιζνλ, Νφα Σδνππ 

Γελλεκέλνο κε αθξαία παξακφξθσζε πξνζψπνπ ν δεθάρξνλνο γθη πξέπεη λα αθήζεη πιένλ 

ηελ θαη‟ νίθνλ δηδαζθαιία θαη λα πάεη ζην ζρνιείν. Μηα εκπεηξία πνπ ζα απνδεηρηεί 

θαηαιπηηθή φρη κφλν γηα ηνλ ίδην αιιά θαη γηα φινπο γχξσ ηνπ.  

Καηά ηελ παξαθνινύζεζε θαη κεηά ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ηαηλίαο 

1. Παξαθνινπζνχκε ηε ζθελή φπνπ ν Σδαθ, ν Σδνχιηαλ θαη ε άξινη μελαγνχλ ηνλ γθη ζην 

ζρνιείν (7.12 – 10.20). Τπνζέζηε φηη ηνπο παξαθνινπζείηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

μελάγεζεο θαη αθεγεζείηε ην γεγνλφο σο αθεγεηήο κε εμσηεξηθή εζηίαζε, δειαδή σο 

αθεγεηήο θάκεξα πνπ θαηαγξάθεη κφλν φ,ηη βιέπεη.  

2. Ζ ηζηνξία παξνπζηάδεηαη απφ δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο, έρνπκε δειαδή πνιιαπιή 

εζσηεξηθή εζηίαζε, φπνπ ν θαζέλαο πξνζζέηεη θαη ηα δηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ηα πξνζσπηθά 

ηνπ γεγνλφηα. ην ζεκείν 26.28 – 33.05 παξαθνινπζνχκε ηεο αθήγεζε ηεο Βία, ηεο 

αδεξθήο ηνπ γθη, πνπ παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία σο νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε 

εζσηεξηθή εζηίαζε. Να αθεγεζείηε ηελ ηζηνξία ηεο Βία σο παληνγλψζηεο αθεγεηήο κε 

κεδεληθή εζηίαζε.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

- Να κπνξνχλ λα αθεγνχληαη ην πεξηερφκελν κίαο ηαηλίαο παξαηεξψληαο ηελ αθίζα, 

δηαβάδνληαο πιεξνθνξίεο γηα απηήλ θαη παξαθνινπζψληαο ην ηξέηιεξ.  

                                                             
33 Ο ςφνδεςμοσ του τρζιλερ είναι ενεργόσ 

https://www.youtube.com/watch?v=-KPQCFj0s0o
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10005368
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10003513
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1114171
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1114171
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1152088
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10005369
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-  Να κπνξνχλ λα παξνπζηάδεη ν θαζέλαο ζθελέο ηεο ηαηλίαο σο αθεγεηήο θάκεξα.  

- Να αληηιακβάλνληαη ηελ πνιιαπιή εζσηεξηθή εζηίαζε θαη λα κπνξνχλ λα ηε κεηαηξέπνπλ 

ζε κεδεληθή.  

 

Β. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο 

Με βάζε ηελ ηαηλία «Σν ζαχκα», επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Ζ Βία ηζαθψλεηαη κε ηε κεηέξα ηεο, γηαηί δελ ηνπο ελεκέξσζε γηα ηε ζρνιηθή παξάζηαζε 

πνπ ήηαλ λα ζπκκεηάζρεη. Καηαγξάςηε έλαλ δηάινγν ζηνλ νπνίν ζα παξνπζηάδεηε έλαλ 

θαβγά αλάκεζα ζε εζάο θαη ηε κεηέξα ζαο. Φξνληίζηε λα θαίλεηαη ε αηηία ηνπ θαβγά, ε 

έληαζε πνπ ππάξρεη θαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ησλ δχν.  

2. Ζ Βία ζηεξίδεη ηνλ γθη θαη ζην ζεκείν 49.47 ηνπ ιέεη: « Αοηήκ ηδ ζηζβιή είιαζηε μ έκαξ μ 

ηαθύηενμξ θίθμξ ημο άθθμο». Θπκεζείηε έλα πεξηζηαηηθφ κε ηελ αδεξθή ζαο / ηνλ αδεξθφ 

ζαο πνπ ζαο ζηήξημε ή ηελ / ηνλ ζηεξίμαηε θαη θαηαγξάςηε ηνλ δηάινγν. Φξνληίζηε λα 

θαίλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο θξάζεηο πνπ δείρλνπλ αγάπε, θξνληίδα θαη 

ελδηαθέξνλ.  

3. ηελ αθήγεζή ηεο ε Βία ιέεη ζε θάπνην ζεκείν ηεο ηαηλίαο (32 – 32.22) ην εμήο: « Παθζά δ 

Μζνάκηα αζηεζεοόηακ όηζ ημ ζπίηζ ιμο ήηακ ζακ ηδ Γδ. Πενζζηνέθεηαζ βύνς από ημκ βζμ, όπζ 

ηδκ ηόνδ. Αοηό δεκ αθθάγεζ ημ βεβμκόξ όηζ δ ιαιά ιμο έπεζ θμαενό ιάηζ. Απθώξ, εύπμιαζ, 

έζης ιία θμνά, κα ημ πνδζζιμπμζήζεζ βζα κα ημζηάλεζ ειέκα». Αθεγεζείηε ζε πξψην 

πξφζσπν ζην εκεξνιφγην ζαο ηνλ εζσηεξηθφ κνλφινγν ελφο έθεβνπ / κηαο έθεβεο, πνπ 

ληψζεη φηη νη γνλείο ηνπ / ηεο ηνλ / ηελ παξακεινχλ θαη δίλνπλ κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηα 

αδέξθηα ηνπ / ηεο. Φξνληίζηε λα θαίλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζεη ρξεζηκνπνηψληαο 

θξάζεηο πνπ δείρλνπλ απνγνήηεπζε, πφλν, ζηελαρψξηα, ην αίζζεκα ηεο αδηθίαο.  

4. Σα παηδηά κεηακθηέδνληαη ζην ζρνιείν γηα ηηο Απφθξηεο. Ο γθη κεηακθηεζκέλνο Γθνζη 

Φέηο δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη απηνί ζπδεηάλε κπξνζηά ηνπ θαη 

ηνλ θνξντδεχνπλ. Μάιηζηα, αθφκε θαη ν θαιχηεξφο ηνπ θίινο, ν Σδαθ, κηιάεη άζρεκα γηα 

απηφλ Ο γθη πιεγψλεηαη θαη ζηελαρσξηέηαη πνιχ. Αθεγεζείηε ζε πξψην πξφζσπν ζην 

εκεξνιφγηφ ζαο, κε εζσηεξηθφ κνλφινγν, έλα πεξηζηαηηθφ κε θίιν / θίιε ζαο πνπ ληψζαηε 

φηη ζαο πξφδσζε. Καηαγξάςηε ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο γηα ην γεγνλφο απηφ, 

θαζψο θαη γηα ηε θηιία γεληθφηεξα. 
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5. ηνλ πξφινγν ηνπ βηβιίνπ ηεο R.J. Palacio «Θαχκα», ηνπ νπνίνπ ε ηαηλία απνηειεί 

θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά, παξαηίζεληαη νη εμήο ζηίρνη απφ ηξαγνχδη ηεο Natalie 

Merchand
34

:  

     Απφ πφιεηο καθξηλέο ήξζαλ γηαηξνί 

            Μφλν γηα λα κε δνπλ. 

     ηάζεθαλ πάλσ απφ ην θξεβάηη κνπ  

     Καη δελ πίζηεπαλ ζηα κάηηα ηνπο.  

 

    Λέλε πσο πξέπεη λα „καη έλα απφ ηα ζαχκαηα 

           Σεο Γεκηνπξγίαο ηνπ Θενχ. 

    Κη απ‟ φ,ηη βιέπνπλ δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ 

           Κακία εμήγεζε.  

Έρνληαο σο αλαθνξά ηελ ηζηνξία ηνπ κηθξνχ γθη, ηνπο ζηίρνπο απηνχο θαζψο θαη ηα εμήο 

ιφγηα ηνπ θπξίνπ Σφζκαλ, ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ: «Ο γθη δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηελ 

εκθάληζή ηνπ, νπφηε ίζσο κπνξνχκε λα αιιάμνπκε εκείο ηνλ ηξφπν πνπ ηνλ βιέπνπκε», λα 

θαηαγξάςεηε ζην εκεξνιφγηφ ζαο ηηο ζθέςεηο γηα ην πψο πξέπεη φινη νη άλζξσπνη λα 

αληηκεησπίδνπλ ην δηαθνξεηηθφ.  

6. Σν βηβιίν ηεο R.J. Palacio «Θαχκα» μεθηλάεη κε ηελ εμήο απηνπαξνπζίαζε ηνπ γθη:  

«Σμ λένς όηζ δεκ είιαζ έκα ζοκδεζζιέκμ εκκζάπνμκμ αβόνζ. Θέθς κα πς, θοζζηά ηαζ ηάκς 

ζοκδεζζιέκα πνάβιαηα. Σνώς παβςηό, ηάκς πμδήθαημ, παίγς ιπάθα. Έπς έκα Xbox. Κάηζ 

ηέημζα πνάβιαηα ιε ηάκμοκ έκα ζοκδεζζιέκμ παζδί. Έηζζ κμιίγς ημοθάπζζημκ. Δπίζδξ, κζώες 

ζοκδεζζιέκμξ. Μέζα ιμο. Ξένς όιςξ πςξ ηα ζοκδεζζιέκα παζδζά δεκ ηάκμοκ ηα άθθα 

ζοκδεζζιέκα παζδζά κα θεύβμοκ ηζζνίγμκηαξ από ηδκ παζδζηή πανά. Ξένς πςξ ηα ζοκδεζζιέκα 

παζδζά δεκ ηα ημζηάγμοκ πανάλεκα ιόθζξ ειθακζζημύκ ηάπμο.  

 Ακ έανζζηα έκα ιαβζηό θοπκάνζ ηαζ ιπμνμύζα κα ηάκς ιζα εοπή, εα εοπόιμοκ κα είπα 

έκα ηακμκζηό πνόζςπμ πμο κα ιδκ λεπςνίγεζ. Θα εοπόιμοκ κα ιπμνμύζα κα πενπαηάς ζημκ 

δνόιμ ηαζ κα ιδ ιε ημζηάγμοκ μζ άκενςπμζ ηαζ αιέζςξ ιεηά κα ηάκμοκ πςξ δεκ ιε είδακ. Να 

ηζ ζηέθημιαζ. Ο ιμκαδζηόξ θόβμξ πμο δεκ είιαζ ζοκδεζζιέκμξ είκαζ επεζδή ηακέκαξ άθθμξ δεκ 

ιε αθέπεζ έηζζ. Πάκηςξ, έπς ζοκδείζεζ ηώνα πζα κα είιαζ όπςξ είιαζ. Ξένς κα οπμηνίκμιαζ 

όηζ δεκ ηαηαθαααίκς ηζξ βηνζιάηζεξ πμο ηάκμοκ μζ άκενςπμζ βύνς ιμο. θμζ ημ λένμοιε αοηό 

ημ ηόθπμ: εβώ, δ ιαιά ιμο, μ ιπαιπάξ ιμο ηαζ δ θζ. πζ ημ παίνκς πίζς. Ζ θζ δεκ ηα 

ηαηαθένκεζ ηαζ πμθύ ηαθά. Θοιώκεζ ζη’ αθήεεζα όηακ ιμο θένμκηαζ άζπδια. πςξ, βζα 

                                                             
34 Αμερικανίδα εναλλακτικι τραγουδίςτρια τθσ ροκ 
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πανάδεζβια, εηείκδ ηδ θμνά ζηδκ παζδζηή πανά πμο ηάπμζα παζδζά άνπζζακ κα θέκε δζάθμνα. 

Γεκ έπς ζδέα ηζ έθεβακ, βζαηί δεκ η’ άημοζα ιε ηα αθηζά ιμο, όιςξ δ θζ ηα πήνε είδδζδ ηαζ 

ημοξ έααθε ηζξ θςκέξ. Έηζζ είκαζ δ θζ. Δβώ όπζ.  

 Ζ θζ δεκ ιε αθέπεζ ζακ ζοκδεζζιέκμ παζδί. Γεκ ημ παναδέπεηαζ αέααζα, αθθά, ακ 

ήιμοκ ζακ ημοξ άθθμοξ δεκ εα πνεζαγόηακ κα ιε πνμζηαηεύεζ ηόζμ πμθύ. Ούηε δ ιαιά ηαζ μ 

ιπαιπάξ. Με εεςνμύκ αζοκήεζζημ πθάζια. Σεθζηά ημ ιόκμ άημιμ ζημκ ηόζιμ πμο 

ζοκεζδδημπμζεί πόζμ ζοκδεζζιέκμξ είιαζ είιαζ εβώ.  

 Δπί ηδ εοηαζνία, ιε θέκε Αύβμοζημ, πασδεοηζηά βηζ. Γεκ εα ζαξ πενζβνάρς πώξ 

ιμζάγς. ,ηζ ηαζ κα θακηάγεζηε δ πναβιαηζηόηδηα είκαζ πεζνόηενδ» 

Αθνχ δείηε ην αληίζηνηρν απφζπαζκα ηεο απηνπαξνπζίαζεο ηνπ γθη ζηελ αξρή ηεο ηαηλίαο, 

λα θαηαγξάςεηε πψο εηθνλνπνηείηαη ε απηνπαξνπζίαζε ζηελ ηαηλία. Να πεξηγξάςεηε κε 

αθξίβεηα ηηο εηθφλεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο ιέμεηο.  

7. Έρνληαο σο βάζε ηελ απηνπαξνπζίαζε ηνπ γθη ζην βηβιίν (δείηε ηε δξαζηεξηφηεηα 6) 

θαη ζηελ ηαηλία: 

   α) γξάςηε ηε δηθή ζαο απηνπαξνπζίαζε αθνινπζψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

παξνπζηάδεηαη ν γθη. Γειαδή, λα ρξεζηκνπνηήζεηε πξψην εληθφ πξφζσπν, λα 

αλαθέξεηε ηηο ζπλήζεηέο ζαο, ην πψο ζαο βιέπνπλ νη άιινη, ηε ζρέζε ζαο κε ηελ 

νηθνγέλεηά ζαο, επρέο, θ.ιπ.  

  β)  ππνζέζηε φηη ε απηνπαξνπζίαζε πνπ γξάςαηε ζα απνηειέζεη ηελ εηζαγσγή κίαο ηαηλίαο. 

Με ηη εηθφλεο ζα ηε ζπλδπάδαηε; Με ηη κνπζηθή ζα ηελ πιαηζηψλαηε;  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

- Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ παξαζηαηηθά έλαλ δηάινγν αλάκεζα ζε δχν κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο πνπ είηε ηζαθψλνληαη είηε ζηεξίδεη ν έλαο ηνλ άιινλ. 

- Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ ζην εκεξνιφγηφ ηνπο σο έθεβνη ηελ αλαζθάιεηα θαη ην 

αίζζεκα απφξξηςεο πνπ ληψζνπλ θάπνηεο θνξέο είηε απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο είηε απφ 

ηνπο θίινπο ηνπο.  

- Να κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη πξνζσπηθά ζπλαηζζήκαηα.  

- Να αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ζηα παηδηά.  

- Να αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηεο αδειθηθήο αγάπεο.  

- Να αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηεο θηιίαο.  

- Να αληηιακβάλνληαη πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα ζέβνληαη ην δηαθνξεηηθφ.  

- Να κπνξνχλ λα αληηπαξαβάιινπλ ηελ ηαηλία κε ην βηβιίν ζην νπνίν βαζίδεηαη.  
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Γ. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν  

Με βάζε ηελ ηαηλία «Σν ζαχκα», επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. ην ηέινο ηεο ηαηλίαο (1.14.28) ν γθη ιέεη : « Ίζςξ δ αθήεεζα είκαζ όηζ δεκ είιαζ ηαζ ηόζμ 

ζοκδεζζιέκμξ. Ίζςξ ακ λέναιε ηζ ζηέθημκηαζ μζ άθθμζ, εα λέναιε όηζ ηακείξ δεκ είκαζ  

ζοκδεζζιέκμξ ηαζ όηζ ζε όθμοξ ιαξ αλίγεζ κα ιαξ πεζνμηνμημύκ έζης ιζα θμνά ζηδ γςή 

ιαξ.». Με αθνξκή απηά ηα ιφγηα, ππνζέζηε φηη είζηε ν γθη θαη αθεγείζηε ζε πξψην 

πξφζσπν κε αλαδξνκηθή αθήγεζε φηη μεθηλήζαηε ην ζρνιείν κε θφβν, γηαηί πηζηεχαηε φηη 

ζα ζαο θνξντδεχνπλ φινη, θαη ηειηθά θηάζαηε ηελ ηειεπηαία κέξα λα έρεηε θεξδίζεη ηελ 

εθηίκεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ. ηε ζπλέρεηα κε πξνδξνκηθή αθήγεζε παξνπζηάζηε θαη ηα 

ζρέδηά ζαο θαη ηηο ζθέςεηο ζαο γηα ην κέιινλ. Φξνληίζηε λα θαίλνληαη ν θφβνο, ε αγσλία 

θαη ε ζιίςε πνπ ληψζαηε ζηελ αξρή θαη πψο ζηε ζπλέρεηα απηά κεηαηξάπεθαλ ζε δχλακε, 

εκπηζηνζχλε θαη αηζηνδνμία.   

2. Ζ ηαηλία μεθηλάεη φηαλ ν γθη είλαη δέθα ρξνλψλ θαη κε αλαδξνκηθή αθήγεζε αλαθέξεηαη 

ε γέλλεζή ηνπ, φπνπ θαη δηαπηζηψζεθε φηη είρε πξνβιήκαηα πγείαο θαη αλαγθάζηεθε ζηελ 

πνξεία ηεο δσήο ηνπ λα θάλεη πάξα πνιιέο επεκβάζεηο, ρσξίο φκσο λα αλαθέξεηαη θακία 

ιεπηνκέξεηα. Τπάξρεη δειαδή επηηάρπλζε ηνπ ρξφλνπ κε έιιεηςε ζρεδφλ δέθα ρξφλσλ 

απφ ηε δσή ηνπ γθη. Αθεγεζείηε ζε ηξίην πξφζσπν ηα γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ γθη απφ 

ηε γέλλεζή ηνπ κέρξη θαη ηα δέθα ηνπ ρξφληα.  

3. Δπηιέμηε ην ζεκείν ηεο ηαηλίαο πνπ απνηειεί ηελ θνξχθσζε γηα εζάο θαη θξνληίζηε λα 

επηβξαδχλεηε ηνλ ρξφλν πξηλ απφ απηφ πξνζζέηνληαο κία αθφκε ζθελή, γηα λα 

παξαηείλεηε ηελ αγσλία. Ζ επηβξάδπλζε κπνξεί λα είλαη είηε πεξηγξαθηθή παχζε είηε 

θάπνην ζρφιην.  

4. ην ζεκείν 1.08.52 – 1.10.02 ηζαθψλνληαη ν Σδαθ θαη ν Σδνχιηαλ θαη ην πεξηζηαηηθφ ην 

αθεγείηαη ζε πξσηνπξφζσπε αθήγεζε ν Σδαθ. Αθεγεζείηε ην ίδην γεγνλφο ζε πξψην 

πξφζσπν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ Σδνχιηαλ, γηα λα θαλεί κε ηελ επαλαιεπηηθή αθήγεζε ε 

δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα αθεγνχληαη γεγνλφηα κε αλαδξνκηθή θαη πξνδξνκηθή αθήγεζε θαη λα 

παξνπζηάδνπλ ηαπηφρξνλα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζνπλ. 

-  Να αληηιακβάλνληαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ ρξφλνπ κε ηε κνξθή ηεο έιιεηςεο θαη λα 

κπνξνχλ λα αθεγνχληαη ηα γεγνλφηα πνπ δελ αλαθέξνληαη.  
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-  Να κπνξνχλ λα επηβξαδχλνπλ ηελ εμέιημε κίαο ηζηνξίαο είηε κε πεξηγξαθηθέο παχζεηο είηε 

κε ζρφιηα. 

-  Να κπνξνχλ λα επαλαιακβάλνπλ ην ίδην γεγνλφο απφ άιιε νπηηθή γσλία γηα λα θαίλεηαη 

απφ ηελ επαλάιεςε ε ζεκαληηθφηεηά ηνπ.  

-  Να αληηιακβάλνληαη ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαη ηε δχλακε ηεο ζέιεζεο.  
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3.6.4.  Γύν εληειώο μέλνη 

Ακεξηθαληθή δξακαηηθή ηαηλία ηνπ 2020 δηάξθεηαο 30 ιεπηψλ.  

ελάξην θαη ζθελνζεζία: Travon Fee. 

Πξσηαγσληζηέο: Joey Bada, Andrew Howard θαη Zaria. 

Κέξδηζε ην ζθαξ θαιχηεξεο ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο.  

Ζ πινθή επηθεληξψλεηαη ζε έλαλ άληξα, ν νπνίνο πξνζπαζεί επαλεηιεκκέλα λα επηζηξέςεη 

ζηνλ ζθχιν ηνπ, αιιά παγηδεχεηαη ζε κία ρξνληθή ινχπα, φπνπ μαλαδεί έλαλ κνηξαίν θαβγά 

κ‟ έλαλ αζηπλνκηθφ. 

 Ζ ηαηλία ζίγεη ζεκαληηθά θνηλσληθά κελχκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ξαηζηζκφ θαη 

ηελ αζηπλνκηθή βία. Σνπνζεηείηαη ζην ζήκεξα, ζηηο ΖΠΑ, φπνπ νη έγρξσκνη έρνπλ 

ζηνρνπνηεζεί ηδηαίηεξα απφ ηελ αζηπλνκία. Με αθνξκή ην πεξηζηαηηθφ κε ηνλ George Floyd 

πνπ είρε γίλεη ζηα κέζα ηνπ 2020, θαζψο θαη άιια πεξηζηαηηθά, ε ηαηλία αλαιακβάλεη λα 

ζίμεη απηφ ην δήηεκα. 

Κξηηήξηα επηινγήο ηεο ηαηλίαο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαηλία επηιέρζεθε γηα λα κειεηεζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ ηα εμήο ζέκαηα: 

-  Ζ πνιπκνλαδηθή αθήγεζε. 

-  Ο θπιεηηθφο ξαηζηζκφο.  

 

Α. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή θαη ηελ εζηίαζε  

Με βάζε ηελ ηαηλία «Γχν εληειψο μέλνη» επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

Πξηλ από ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ηαηλίαο 

Έρνληαο σο δεδνκέλν κφλν ηνλ ηίηιν ηεο ηαηλίαο θαληαζηείηε θαη αθεγεζείηε ζε ηξίην 

πξφζσπν, σο εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο, ηελ ππφζεζή ηεο.  

Μεηά ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ηαηλίαο 

1. Παξαθνινπζνχκε ζθελέο κε έλαλ λέν πνπ πθίζηαηαη ηελ αζηπλνκηθή βία. Τπνζέζηε φηη ηα 

γεγνλφηα απηά ηα αθεγείηαη ν αζηπλνκηθφο ζηε γπλαίθα ηνπ ζε πξψην πξφζσπν σο 

νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε εζσηεξηθή εζηίαζε.  

2. ρεδφλ ζε φια ηα πεξηζηαηηθά βίαο πνπ πθίζηαηαη ν λένο απφ ηνλ αζηπλνκηθφ είλαη 

παξνχζα κία θπξία πνπ πνπιάεη θξνχηα ζε εθείλν ην ζεκείν. Τπνζέζηε φηη ηελ ηζηνξία 

ηελ αθεγείηαη ε θπξία ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο ζε ηξίην πξφζσπν σο νκνδηεγεηηθφο 

αθεγεηήο (παξαηεξεηήο) κε εμσηεξηθή εζηίαζε, δειαδή σο αθεγεηήο θάκεξα πνπ απιψο 

θαηαγξάθεη φ,ηη βιέπεη.  
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3. Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηαηλίαο λα ηελ αθεγεζείηε κε ιεπηνκέξεηεο σο 

εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε κεδεληθή εζηίαζε θαη λα ζπγθξίλεηε ην πεξηερφκελν ηεο 

αθήγεζήο ζαο κε ηελ παξνπζίαζε πνπ είραηε θάλεη κφλν κε βάζε ηνλ ηίηιν.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα αθεγείηαη ν θαζέλαο ζθελέο κίαο ηαηλίαο ή θαη ην πεξηερφκελν νιφθιεξεο 

ηεο ηαηλίαο είηε σο νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε εζσηεξηθή εζηίαζε, είηε σο νκνδηεγεηηθφο 

αθεγεηήο κε εμσηεξηθή εζηίαζε είηε σο εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε κεδεληθή εζηίαζε.  

 

Β. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο 

Με βάζε ηελ ηαηλία «Γχν εληειψο μέλνη» επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Φαληαζηείηε φηη είζηε ε γπλαίθα ηνπ αζηπλνκηθνχ πνπ ελεκεξψζεθε γηα ην ζπκβάλ θαη 

ζπδεηάηε καδί ηνπ γηα απηφ. Καηαγξάςηε ηνλ δηάινγν. Φξνληίζηε λα θαλεί απφ ηε κία ε 

πξνζπάζεηα ηεο γπλαίθαο λα ππεξαζπηζηεί ηνλ λέν θαη λα δείμεη ζηνλ άληξα ηεο ην 

παξάινγν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαη απφ ηελ άιιε ε αδπλακία ηνπ αζηπλνκηθνχ λα 

αληηιεθζεί ην ιάζνο ηνπ.  

2. Αθεγεζείηε ζε πξψην πξφζσπν ηνλ εζσηεξηθφ κνλφινγν ηνπ λένπ γηα ην πεξηζηαηηθφ ηεο 

βίαο, φπσο ην θαηαγξάθεη ζην εκεξνιφγηφ ηνπ. Φξνληίζηε λα θαίλνληαη κέζα απφ ηελ 

αθήγεζε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ην αίζζεκα ηεο αδηθίαο θαη ηεο ξαηζηζηηθήο 

αληηκεηψπηζεο πνπ βηψλεη. 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

- Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζε δχν πξφζσπα φπνπ ν έλαο 

πξνζπαζεί λα πείζεη ηνλ άιινλ γηα θάπνην δήηεκα.  

-  Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ ηνλ εζσηεξηθφ κνλφινγν ελφο αλζξψπνπ πνπ πθίζηαηαη 

ξαηζηζκφ.  

-  Να αληηιακβάλνληαη ηνλ θπιεηηθφ ξαηζηζκφ θαη ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα.  

 

Γ. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν  

Με βάζε ηελ ηαηλία «Γχν εληειψο μέλνη», επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Τπνζέζηε φηη ν λεαξφο δελ ζθνηψλεηαη θαη, κεηά απφ πνιινχο αγψλεο, θαηαθέξλεη θαη 

θεξδίδεη ηε δίθε ζηελ νπνία νδήγεζε ηνλ αζηπλνκηθφ γηα ηελ θαθνπνίεζε πνπ ππέζηε. 



138 
 

Λίγα ρξφληα κεηά ηε δίθε αθεγείηαη ηα γεγνλφηα κε αλαδξνκηθή αθήγεζε ζε πξψην 

πξφζσπν ζηελ θνπέια, ηελ νπνία μαλαζπλάληεζε.  

2. ηελ ηαηλία ππάξρεη ε πνιπκνλαδηθή αθήγεζε, δειαδή παξνπζηάδεηαη λ θνξέο απηφ πνπ 

ζπλέβε λ θνξέο. Παξνπζηάζηε ηα γεγνλφηα κε ζακηζηηθή αθήγεζε, δειαδή λα αθεγεζείηε 

κία θνξά απηφ πνπ ζπλέβε λ θνξέο. Να ιάβεηε ππφςε ζαο φηη ε ζρεκαηνπνίεζε ηεο 

ζακηζηηθήο αθήγεζεο αλαδεηθλχεη ηα θνηλά ζηνηρεία ζε κία ζεηξά γεγνλφησλ θαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ παξνπζηάδνληαη ζαλ λα είλαη ραξαθηεξηζηηθά, άξα θαη θαηάιιεια γηα λα 

απνηειέζνπλ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε ή απνθπγή. 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα αθεγνχληαη κε αλαδξνκηθή αθήγεζε γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο. 

- Να αληηιακβάλνληαη ηελ πνιπκνλαδηθή αθήγεζε θαη λα κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηα 

γεγνλφηα κε ζακηζηηθή αθήγεζε.  
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3.6.5. Έηεξνο εγώ
35

 

Διιεληθή ηαηλία ζξίιεξ ηνπ 2016, δηάξθεηαο 101 ιεπηψλ.  

θελνζεζία σηήξεο Σζαθνχιηαο  

Πξσηαγσληζηέο: Γεκήηξεο Καηαιεηθφο, Φξαλζνπά Κιηδέ, Ππγκαιίσλ Γαδαθαξίδεο, Μάλνο 

Βαθνχζεο, Ησάλλα Κνιιηνπνχινπ 

Ζ ηαηλία ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηελ Αζήλα ηνπ 2015. Πέληε δνινθνλίεο κε θνηλφ 

ζηνηρείν αξραία ξεηά ηνπ Ππζαγφξα ζηνπο ηφπνπο ησλ εγθιεκάησλ, ζπλζέηνπλ ηε βαζηθή 

πινθή. Ο Γεκήηξεο Λαΐλεο, έλαο εζσζηξεθήο θαζεγεηήο εγθιεκαηνινγίαο, αλαιακβάλεη λα 

ιχζεη ην κπζηήξην ησλ πέληε θφλσλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, Αλαπάληερνη ζχκκαρνη ηνπ 

Λαΐλε ζηελ επίιπζε ηνπ κπζηεξίνπ, νη θίιηνη αξηζκνί ηνπ Ππζαγφξα θη έλαο θαζεγεηήο 

καζεκαηηθψλ. Θα θαηαθέξεη λα απνθαιχςεη ηελ αιήζεηα; 

 Ζ ηαηλία ίζσο είλαη ην θαιχηεξν ειιεληθφ ζξίιεξ ηεο λέαο γεληάο. Πινθή, 

ζθελνζεζία, κπζηήξην, εξκελείεο, θάζηηλγθ, εθέ θαη soundtrack, ζπλδένληαη αξκνληθά θαη 

θέξλνπλ ζηηο νζφλεο καο έλα κνλαδηθφ ζέακα πνπ δελ έρεη λα δειέςεη ηίπνηα απφ μέλεο 

παξαγσγέο. Απνζχξζεθε φκσο απφ ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο εμαηηίαο ηεο αηπρνχο 

ζχλδεζεο ηεο ηαηλίαο κε ηηο δνινθνληθέο επηζέζεηο ελαληίνλ νδεγψλ ηαμί ζηηο αξρέο ηνπ 

2017. Ο ίδηνο ν σηήξεο Σζαθνχιηαο αλέβαζε ηελ ηαηλία ηνπ ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ζην 

YouTube, γηα φζνπο δελ πξφιαβαλ λα ηε δνπλ ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο.   

Κξηηήξηα επηινγήο ηεο ηαηλίαο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαηλία επηιέρζεθε γηα λα κειεηεζνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ ηα εμήο ζέκαηα: 

-  Ζ έιιεηςε σο κνξθή επηηάρπλζεο ζηελ αθήγεζε. 

-  Ζ πνιπκνλαδηθή αθήγεζε. 

-  Ζ δχλακε ηεο θηιίαο. 

-  Ζ αγάπε ηνπ παηδηνχ πξνο ηνλ γνληφ.  

-  Οη έλλνηεο ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο αδηθίαο θαη ηεο απηνδηθίαο ζε κία θνηλσλία.  

-  Ζ έλλνηα ηεο ζπγρψξεζεο. 

-  Ζ έλλνηα ηεο ζξεζθείαο θαη ηνπ ζείνπ.  

-  Ζ αμία ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηα ξεηά ηνπ Ππζαγφξα.  

 

Α. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή θαη ηελ εζηίαζε  

Με βάζε ηελ ηαηλία «Έηεξνο εγψ» επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 

                                                             
35 Ο ςφνδεςμοσ τθσ ταινίασ είναι ενεργόσ 

https://www.youtube.com/watch?v=y3zho2aV2bs
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10002536
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10004124
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1126752
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10004468
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10004469
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10004469
https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10004470
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Πξηλ από ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ηαηλίαο 

Με βάζε ηνλ ηίηιν ηεο ηαηλίαο, ηηο παξαθάησ εηθφλεο θαη ην εμήο ηξέηιεξ Σξέηιεξ ηεο ηαηλίαο 

"Έηεξνο εγψ"
36

 πξνζπαζήζηε λα θαληαζηείηε ηελ ππφζεζε ηεο ηαηλίαο θαη λα ηελ αθεγεζείηε 

ζε ηξίην πξφζσπν σο εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο.  

 

 

Καηά ηελ παξαθνινύζεζε θαη κεηά ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ηαηλίαο 

1. ην ζεκείν 1.32 - 3.20 παξαθνινπζνχκε πψο γηνξηάδεη ηα γελέζιηά ηεο ε Κιεηψ κε ηνπο 

θίινπο ηεο ζε έλα θιακπ. Τπνζέζηε φηη έλαο ζακψλαο παξαθνινπζεί ηα δχν δεπγάξηα θαη 

αθεγείηαη ζηελ θνπέια ηνπ πνπ έξρεηαη αξγφηεξα ηνλ ενξηαζκφ ησλ γελεζιίσλ, ζε ηξίην 

πξφζσπν σο νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο (παξαηεξεηήο) κε εμσηεξηθή εζηίαζε.  

2. Ζ νθία, ε λνζνθφκα, εκθαλίδεηαη ζε πνιιά ζεκεία ηεο ηαηλίαο θαη είλαη ζρεδφλ 

μεθάζαξα ηα αηζζήκαηα πνπ ηξέθεη γηα ηνλ Γεκήηξε. Τπνζέζηε φηη ηε ζθελή πνπ θάζεηαη 

ζηελ απιή ηνπ λνζνθνκείνπ κε ηνλ Γεκήηξε (1.21.53 – 1.23.59) ηελ αθεγείηαη ε νθία 

ζε κία θίιε ηεο ζε πξψην πξφζσπν σο απηνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε εζσηεξηθή εζηίαζε.   

                                                             
36 Ο ςφνδεςμοσ του τρζιλερ είναι ενεργόσ 

https://www.youtube.com/watch?v=1HEJmhVaCas
https://www.youtube.com/watch?v=1HEJmhVaCas


141 
 

3. Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηαηλίαο λα ηελ αθεγεζείηε κε ιεπηνκέξεηεο σο 

εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε κεδεληθή εζηίαζε.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα αθεγνχληαη ην πεξηερφκελν ηεο ηαηλίαο κε βάζε ηνλ ηίηιν, ηηο αθίζεο θαη 

ην ηξέηιεξ.   

-  Να κπνξνχλ λα αθεγείηαη ν θαζέλαο ζθελέο κίαο ηαηλίαο ή θαη ην πεξηερφκελν νιφθιεξεο 

ηεο ηαηλίαο είηε σο νκνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε εμσηεξηθή εζηίαζε, είηε σο 

απηνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε εζσηεξηθή εζηίαζε είηε σο εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε 

κεδεληθή εζηίαζε. 

Β. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο 

Με βάζε ηελ ηαηλία «Έηεξνο εγψ» επεμεξγαζηείηε δεκηνπξγηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Πξνο ην ηέινο ηεο ηαηλίαο (1.29.08) παξαθνινπζνχκε ηνλ δηάινγν ηνπ Γεκήηξε κε ηελ  

Κιεηψ πνπ ιέλε ηα εμήο: «.Γεκήηξεο: Ζ ζοβπώνεζδ πέναζε πμηέ από ημ ιοαθό ζμο; Κιεηψ: 

Ζ ζοβπώνεζδ είκαζ δμοθεζά ημο Θεμύ. Μόκμ εηείκμξ ιπμνεί κα ημοξ ζοβπςνέζεζ. Γεκήηξεο:  

     Τπάνπεζ εεόξ; Κιεηψ: Δζύ ηζ θεξ; Γεκήηξεο: Γεκ λένς. Γεκ οπήνπε όηακ ζημηώεδηε δ θίθδ 

ζμο ηαζ οπάνπεζ ηώνα κα ζε αμδεήζεζ κα ζημηώζεζξ ακενώπμοξ; Γεκ οπάνπεζ όηακ πνέπεζ 

κα πάνεζ απμθάζεζξ ηαζ οπάνπεζ κα ηνίκεζ εηείκμοξ πμο ηζξ παίνκμοκ ακηί βζα αοηόκ; 

Φμαάιαζ ηόζμ πμθύ πμο έπς πάζεζ ηδκ πίζηδ ιμο». Με αθνξκή απηφλ ηνλ δηάινγν, λα 

γξάςεηε έλαλ δηάινγν αλάκεζα ζε έλαλ βαζηά ζξεζθεπφκελν θαη ζε έλαλ άζεν ζρεηηθά κε 

ηελ χπαξμε ή φρη ηνπ ζενχ. Να θαίλνληαη μεθάζαξα νη απφςεηο ηνπ θαζελφο θαη πψο ηηο 

ζηεξίδεη.  

2. ην ηέινο ηεο ηαηλίαο ν Γεκήηξεο, κε πφλν ςπρήο, παίξλεη ηελ απφθαζε λα ππνγξάςεη γηα 

λα απνζπλδεζεί απφ ηα κεραλήκαηα ν παηέξαο ηνπ πνπ είλαη θιηληθά λεθξφο. Καηαγξάςηε 

ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν ηελ εζσηεξηθή ζχγθξνπζε πνπ βίσζε κέρξη λα θαηαιήμεη λα 

πάξεη απηήλ ηελ απφθαζε.  

3. ην 48
ν
 ιεπηφ ηεο ηαηλίαο ν Πξχηαλεο ζηε ζπδήηεζε πνπ έρεη κε ηνλ Γεκήηξε 

πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηελ έλλνηα ηνπ δηθαίνπ ιέγνληαο ηελ εμήο θξάζε: «Ζ έκκμζα ημο 

δζηαίμο ζε έκακ ηόζιμ ηαηά αάζδ ηόζμ άδζημ». Δπίζεο, ζην ζεκείν 1.06.32 ν Πξχηαλεο 

πάιη ππνζηεξίδεη ην εμήο: « Δίκαζ ζαθώξ πνμηζιόηενμ κα γεζξ ζε ιία άδζηδ ημζκςκία, πανά 

ζημ πάμξ ηδξ αοημδζηίαξ». Τπνζέζηε φηη ζπδεηάλε γηα ηα ζέκαηα απηά έλαο δηθεγφξνο κε 

έλαλ αληηεμνπζηαζηή. Ο δηθεγφξνο ππνζηεξίδεη ηε δηθαηνζχλε θαη ην θξάηνο δηθαίνπ, ελψ 
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ν αληηεμνπζηαζηήο ππνζηεξίδεη νπζηαζηηθά ηελ αξρή « Ο ζθνπφο αγηάδεη ηα κέζα». 

Φξνληίζηε κέζα απφ ηνλ δηάινγν λα θαίλνληαη νη απφςεηο πνπ ππνζηεξίδεη ν θαζέλαο. 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

-  Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ έλαλ δηάινγν αλάκεζα ζε δχν αλζξψπνπο πνπ δηαθσλνχλ 

γηα θνηλσληθά, εζηθά, πνιηηηθά ή ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα.  

-  Να κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ ηνλ εζσηεξηθφ κνλφινγν ελφο αλζξψπνπ πνπ πξέπεη λα 

πάξεη κία πνιχ δχζθνιε απφθαζε.  

-   Να αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο ζξεζθείαο θαη ηνπ ζείνπ.  

-   Να αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο ζπγρψξεζεο.  

-    Να αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο θηιίαο. 

-    Να αληηιακβάλνληαη ηε δχλακε ηεο αγάπεο ηνπ παηδηνχ πξνο ηνλ γνληφ.  

-  Να αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο αδηθίαο θαη ηεο απηνδηθίαο ζε κία 

θνηλσλία.  

Γ. Γξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν  

1. ην πξψην ιεπηφ ηεο ηαηλίαο έρνπκε ηα γελέζιηα ηεο Γαλάεο ην 1987 θαη ζην δεχηεξν 

ιεπηφ κεηαθεξφκαζηε ζην 2007 πνπ παξαθνινπζνχκε ηα γελέζιηα ηεο Κιεηψο. Τπάξρεη, 

δειαδή, επηηάρπλζε ηνπ ρξφλνπ, κε έιιεηςε είθνζη ρξφλσλ απφ ηε δσή ησλ δχν 

θνξηηζηψλ. Αθεγεζείηε ηε δσή ησλ δχν θνξηηζηψλ ηα είθνζη απηά ρξφληα εζηηάδνληαο ζηε 

ζρέζε θαη ζην δέζηκν πνπ αλαπηχρζεθε κεηαμχ ηνπο φια απηά ηα ρξφληα. Ζ αθήγεζε λα 

γίλεη ζε ηξίην πξφζσπν απφ εηεξνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε κεδεληθή εζηίαζε.   

2. Σν πεξηζηαηηθφ ηνπ αηπρήκαηνο κε ηελ Κιεηψ θαη ηνλ Μάλζν ην παξαθνινπζνχκε ζε ηξία 

ζεκεία ηεο ηαηλίαο. Αξρηθά φηαλ γίλεηαη (3.50), ζηε ζπλέρεηα, φηαλ ην αθεγείηαη ν 

αζηπλνκηθφο ζηνλ Γεκήηξε (57.00) θαη ζην ηέινο, φηαλ ην αθεγείηαη ν Μάλζνο ζηνλ 

Γεκήηξε (1.06.24). Τπάξρεη επαλαιεπηηθή αθήγεζε, δειαδή ην ίδην γεγνλφο 

παξνπζηάδεηαη απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Αθεγεζείηε ην ίδην γεγνλφο θαη 

απφ κία άιιε νπηηθή γσλία, ηνπ ζπλνδεγνχ ηνπ νρήκαηνο πνπ ρηχπεζε ηα δχν λέα παηδηά.  

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Με ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλακέλεηαη νη επηκνξθνχκελνη θαη νη 

επηκνξθνχκελεο: 

- Να αληηιακβάλνληαη ηελ έιιεηςε σο κνξθή επηηάρπλζεο ηνπ ρξφλνπ θαη λα κπνξνχλ λα 

αθεγνχληαη ηα γεγνλφηα πνπ δελ αλαθέξνληαη.  

- Να αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ δίλεη ε επαλαιεπηηθή αθήγεζε ζε έλα γεγνλφο.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Α. πκπεξάζκαηα γηα ην ζεσξεηηθό κέξνο 

Ζ αθήγεζε είλαη ηφζν παιηά φζν θαη ε αλζξψπηλε ηζηνξία θαη απαληάηαη παληνχ. Αθήγεζε 

ζπλαληάκε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή, ζηε ινγνηερλία, ζην ηξαγνχδη, ζηελ ηζηνξία, ζηε 

δηαθήκηζε, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θ.ιπ. θαη γηα απηφ ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

άξρηζαλ νη πξνβιεκαηηζκνί γχξσ απφ ηε θχζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ. Οη ζεσξεηηθνί ηεο 

ινγνηερλίαο έθξηλαλ φηη ήηαλ ζεκαληηθφ λα κειεηεζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο αθήγεζεο θαη έηζη 

δεκηνπξγήζεθε ε επηζηήκε ηεο Αθεγεκαηνινγίαο, πνπ έζεζε ηηο βάζεηο γηα κία δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ. Δζηίαζε ζηελ θαηαλφεζε θαη απνθσδηθνπνίεζε ησλ 

αθεγεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο κε ηξφπν πνπ λα 

ζπλαξζξψλνληαη φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία θαη νη επηινγέο ζε έλα εληαίν ζχλνιν. Απηφο 

φκσο πνπ έδσζε ηελ πην ζπζηεκαηηθή ζεσξία γηα ηελ αθήγεζε θαη ζε απηήλ ζηεξίδνληαη 

φινη ζηελ αλάιπζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ αθφκε θαη 

ζήκεξα είλαη ν Gérard Genette. Ζ ηππνινγία ηνπ απνηειεί έλα πνιχηηκν βνήζεκα γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο αθεγεκαηηθήο ηερληθήο θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε αλάιπζε πνπ θάλεη ν 

Genette κε βάζε ηε θσλή, ηνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο θαη ηνλ ρξφλν ζηελ αθήγεζε θαη γηα 

απηφ είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ηεο.   

Ζ αθεγεκαηνινγία, ινηπφλ, είλαη απαξαίηεηε γηα ηε κειέηε θαη ηε δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο. Αξθεί φκσο ε δηδαζθαιία λα κε ζηακαηάεη ζηελ αλαδήηεζε ησλ αθεγεκαηηθψλ 

ηερληθψλ, αιιά λα δίλεη κία λέα πξννπηηθή. Σε λέα απηή πξννπηηθή κπνξεί λα ηε δψζεη ε 

δεκηνπξγηθή γξαθή κε δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη ηελ εκπέδσζε φισλ 

ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ κε έλαλ παηγληψδε ηξφπν.  

Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή, πνπ έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζηε Ρεηνξηθή ηνπ 5
νπ

 π.Υ. αηψλα, είλαη 

ην πξσηφηππν, ην εθθξαζηηθφ, ην αληηζπκβαηηθφ γξάςηκν, πνπ αλαπηχζζεη ηελ θξηηηθή θαη 

ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, θαιιηεξγεί ηε θαληαζία θαη ηε γιψζζα.  Ζ πξνζπάζεηα ησλ 

Ακεξηθαλψλ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα λα αληηκεησπίζνπλ ηε ινγνηερλία φρη σο αληηθείκελν 

εξκελείαο αιιά σο δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα νδήγεζε ζηελ εκθάληζε ηεο ζεκεξηλήο 

κνξθήο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο. ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε δεκηνπξγηθή γξαθή εηζάγεηαη 

αξρηθά ζηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ζηε ζπλέρεηα ζηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη αξγφηεξα 

ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηελ Διιάδα φκσο άξγεζε πνιχ ε 

εηζαγσγή ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Μφιηο ην 2008 εκθαλίζηεθε ζε κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, δελ ππάξρεη αθφκε ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε άξρηζε λα εηζάγεηαη αξρηθά ππνηππσδψο ην 2011 θαη πην ελεξγά ην 2017. 
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Μάιηζηα, ηα πξψηα ρξφληα ζηελ Διιάδα ε δεκηνπξγηθή γξαθή αθνξνχζε κφλν ηελ άηππε 

εθπαίδεπζε, δειαδή δηδαζθφηαλ κφλν ζε εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ηα νπνία ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, παξφιν πνπ κπήθε θαη ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, έρνπλ απμεζεί ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ.  

Έηζη, αζρνιεζήθακε ζε απηήλ ηελ εξγαζία κε ηελ αθεγεκαηνινγία θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζηε δεκηνπξγηθή γξαθή, γηαηί νη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο απνηεινχλ θνηλφ ηφπν 

ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη ζηελ ηππηθή θαη ζηελ άηππε εθπαίδεπζε. Ο δεκηνπξγηθφο 

ιφγνο εμεηάδεη ηηο ηερληθέο ηεο αθεγεκαηνινγίαο θαη ηηο αλάγεη ζε έλαλ ειθπζηηθφ κχζν. ηα 

εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο ε βαζηθή χιε ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη νη αθεγεκαηηθέο 

ηερληθέο θαη ε βαζηθή πξνυπφζεζε ε δεκηνπξγηθφηεηα. Ο δηδάζθσλ αμηνπνηεί ηελ 

αθεγεκαηνινγία σο δηδαθηηθφ εξγαιείν θαηάθηεζεο ηεο ινγνηερληθήο θφξκαο θαη σο κέζν 

ελίζρπζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, πξνηξέπνληαο ηνπο δηδαζθνκέλνπο λα γξάςνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο ηζηνξίεο.  

 

Β. πκπεξάζκαηα γηα ην δεκηνπξγηθό κέξνο, ηελ εθαξκνγή ηεο αθεγεκαηνινγίαο ηνπ 

Gérard Genette  ζε δξαζηεξηόηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο 

Γεκηνπξγήζεθε έλα πινχζην απνζεηήξην κε δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο κε 

εθαξκνγή ζηελ αθεγεκαηηθή ηππνινγία ηνπ Gérard Genette. Ο αθεγεηήο, ε εζηίαζε, νη 

αθεγεκαηηθνί ηξφπνη θαη ν ρξφλνο ζηελ αθήγεζε γίλνληαη θαιχηεξα αληηιεπηά θαη 

εκπεδψλνληαη κε πην επράξηζην ηξφπν, φηαλ εθαξκφδνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο αλαλεψλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηε δηδαζθαιία,  

ελεξγνπνηνχλ ηε ζθέςε θαη ηε θαληαζία ησλ παηδηψλ θαη απειεπζεξψλνπλ ηα δεκηνπξγηθά 

ηνπο ζηνηρεία, απνκαθξχλνληαο απφ παξαδνζηαθέο κεζφδνπο. Παξάιιεια, κε ηελ πινπνίεζε 

απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ νη λένη καζαίλνπλ λα εξκελεχνπλ θξηηηθά θαη λα θαηαλννχλ 

θαιχηεξα ηνλ θφζκν. Σέινο, εληζρχεηαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη δεκηνπξγείηαη έλα ζεηηθφ 

θιίκα ζηελ νκάδα.   

Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πινπνηήζεθαλ ζηε ινγνηερλία, ζην ηξαγνχδη ζηε δηαθήκηζε 

θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Φξνληίζακε λα ππάξρεη πιεζψξα θαη πνηθηιία ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ, ηξαγνπδηψλ, δηαθεκίζεσλ θαη ηαηληψλ θαη γηα λα γίλεη θαιχηεξα αληηιεπηή ε 

επξεία ρξήζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ζηνηρείσλ αιιά θαη γηα λα κπνξέζνπλ λα εκπεδσζνχλ 

θαιχηεξα. Δπηιέμακε, πέξα απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ρψξν ηεο ινγνηερλίαο, ην ηξαγνχδη, ηε 

δηαθήκηζε θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν, γηαηί ηα πνιπηξνπηθά θείκελα πνπ ζπλδπάδνπλ ιφγν, ήρν, 

εηθφλα θαη θίλεζε ίζσο είλαη ην κέζνλ κε ην νπνίν κπνξνχκε λα πξνζειθχζνπκε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ λέσλ, ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο. 
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Οη λένη ζήκεξα κεγαιψλνπλ ζε κία ςεθηαθή επνρή, ζε έλα ςεθηαθφ ζχκπαλ φπνπ 

θπξηαξρνχλ ε εηθφλα θαη νη λέεο ηερλνινγίεο θαη απνθηνχλ ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο, 

αμηνπνηνχλ εξγαιεία, αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη δηακνξθψλνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά 

ηνπο κε βάζε απηά. Έηζη, ε δηδαζθαιία κφλν κε ην παξαδνζηαθφ βηβιίν δελ κπνξεί λα 

θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Γηα απηφ, ε ςεθηαθή ηερλνινγία θαη ηα πνιπηξνπηθά 

θείκελα είλαη ε ιχζε γηα ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ αιιά 

θαη ησλ λέσλ γεληθφηεξα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ δχλακε ηεο εηθφλαο κπνξεί  λα 

πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ησλ λέσλ θαη λα ηνπο ζηξέςεη πξνο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

έθθξαζεο, γηαηί είλαη απηή πνπ θπξηαξρεί θαη ηελ έρνπλ ζπλεζίζεη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο 

δσήο ηνπο. Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη θαηαλφεζε ελφο πνιπηξνπηθνχ πιηθνχ θαζηζηά ηφζν 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ηνπο καζεηέο πην επέιηθηνπο ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο θαη 

έηζη ε εθπαίδεπζε γίλεηαη πην ζπζηεκαηηθή θαη δηεπθνιχλεηαη ε πξφζιεςε θαη ε 

απνθσδηθνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηελ παξαγσγή θεηκέλσλ 

γίλεηαη πην ελεξγεηηθή, φηαλ έρνπλ σο βάζε ηνλ ιφγν πνπ ζπλδπάδεηαη κε ήρν θαη εηθφλα.  

Χο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηα ινγνηερληθά θείκελα, πνπ είλαη ν παξαδνζηαθφο 

ρψξνο ηεο αθήγεζεο θαη βξίζνπλ απφ αθεγεκαηηθά ζηνηρεία, καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

δηδάμνπκε κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο ηα ζηνηρεία ηεο αθήγεζεο κε 

παηγληψδε ηξφπν. Έηζη, θαη ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο γίλεηαη πην 

επράξηζηε αιιά θαη ε εκπέδσζε ηεο ζεσξίαο γίλεηαη κε επθνιφηεξν θαη πην απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν. Δπηιέρζεθαλ ζχγρξνλα θείκελα πνπ άπηνληαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ λέσλ θαη 

δεκηνπξγήζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο πάληα ζε ζρέζε κε ηελ αθεγεκαηηθή ηππνινγία ηνπ 

Genette. 

Καηά αλάινγν ηξφπν δεκηνπξγήζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο κε βάζε 

ηελ αθεγεκαηνινγία ηνπ Genette ζε ηξαγνχδηα. Άιισζηε, ε αθήγεζε ζηα ηξαγνχδηα ππήξρε 

απφ πνιχ παιηά, απφ ηα έπε. Με ηε βνήζεηα ηνπ ιφγνπ θαη ηεο κνπζηθήο κεηέθεξαλ ηζηνξίεο 

απφ ηε κία γεληά ζηελ άιιε. Σα ηξαγνχδηα ηαμίδεπαλ θαη αθεγνχληαλ ηηο πεξηπέηεηεο θαη ηε 

δσή ησλ αλζξψπσλ. Δπηιέρζεθαλ ηξαγνχδηα κε θνηλσληθά ζέκαηα, γηα λα απνηειέζνπλ 

αθνξκή γηα ζπδήηεζε, γηαηί νη δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζε ηξαγνχδηα παξέρνπλ 

ηελ απαξαίηεηε αξσγή γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε φρη κφλν ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ 

ηνπο αιιά θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Μάιηζηα, σο πξνο ηα ηξαγνχδηα, κπνξνχκε λα πνχκε 

φηη είλαη απφ ηα πξψηα πνιπηξνπηθά θείκελα, γηαηί ζπλδπάδνπλ δχν θψδηθεο, ηνλ ιφγν θαη ηε 

κνπζηθή. 

Αληίζηνηρα, δεκηνπξγήζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο κε βάζε ηελ 

αθεγεκαηνινγία ηνπ Genette θαη ζε έλα άιιν είδνο πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ, ηηο δηαθεκίζεηο. 
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Τπάξρνπλ πνιιά είδε δηαθεκίζεσλ, φπσο νη έληππεο, νη ξαδηνθσληθέο, νη ηειενπηηθέο, νη 

δηαδηθηπαθέο. Δκείο επηιέμακε λα αζρνιεζνχκε κε ηηο ηειενπηηθέο θαη ηηο δηαδηθηπαθέο 

δηαθεκίζεηο, δειαδή ηηο βηληενδηαθεκίζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ ηνλ ιφγν, ηνλ ήρν, ηελ εηθφλα 

θαη ηελ θίλεζε. Ζ αθήγεζε είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν ησλ δηαθεκίζεσλ θαη γηα απηφ νη 

αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο βνεζάλε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ θαη ηνπ ζηφρνπ 

ησλ δηαθεκίζεσλ. Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο γίλνληαη επθνιφηεξα αληηιεπηέο νη ηζηνξίεο 

ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα πξνζειθχζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Οη λένη, έρνληαο 

σο βάζε έλα ζχγρξνλν είδνο πνπ απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο θαη ην 

παξαθνινπζνχλ ζπρλά ζηελ ηειεφξαζε θαη ην δηαδίθηπν, δνπιεχνπλ πην επράξηζηα θαη 

δεκηνπξγνχλ πην απνηειεζκαηηθά. Δπίζεο, θαηαλννχλ ηηο δηαθεκίζεηο ζε βάζνο θαη έηζη 

δεκηνπξγνχληαη ζζελαξέο αληηζηάζεηο ζηα κελχκαηά ηνπο.  

Σέινο, είλαη γεγνλφο φηη νη ηαηλίεο εηζέξρνληαη ζηε δσή ησλ παηδηψλ, φηαλ είλαη 

αθφκε πνιχ κηθξά θαη γηα απηφ ε δηδαζθαιία ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζε ηαηλίεο είλαη ίζσο ν πην ζίγνπξνο ηξφπνο γηα λα 

θξαηεζεί ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνλ παηδηψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο.  Ζ 

αθήγεζε ηζηνξηψλ θαζηέξσζε ηνλ θηλεκαηνγξάθν σο ιατθφ ζέακα θαη πιένλ ν 

θηλεκαηνγξάθνο κπνξεί λα απνηειέζεη ην δφισκα ζηελ εθπαίδεπζε, είηε ηελ ηππηθή είηε ηελ 

άηππε, γηα λα καζαίλνπλ ηα παηδηά ηερληθέο θαη γηα λα γξάθνπλ δεκηνπξγηθά. Οη ηαηλίεο 

επηιέρζεθαλ κε βάζε ην ζέκα ηνπο. Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο νη λένη θαη νη λέεο 

θαη εκπεδψλνπλ θαιχηεξα ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαη καζαίλνπλ λα γξάθνπλ δεκηνπξγηθά 

αιιά θαη εκβαζχλνπλ ζηηο αμίεο θαη ζηα κελχκαηα πνπ κεηαδίδεη ε θάζε ηαηλία.  

 

 

 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

Σν ηαμίδη καο απηφ ηειεηψλεη εδψ ή ίζσο ηψξα λα αξρίδεη. Ζ δηδαζθαιία ησλ αθεγεκαηηθψλ 

ηερληθψλ κέζα απφ πνηθηιία πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ θαη κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο 

απνηειεί πιένλ κνλφδξνκν.  
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