
 

 

Α1. 

 

Η ζεαηξηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηεγήκαηνο απηνύ ζπλίζηαηαη ζηε δόκεζή ηνπ 

ζε ζθελέο πνπ έρνπλ ηθαλή απηνηέιεηα, ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ρώξνπ, ζηελ 

παξαζηαηηθή ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθώλ πξνζώπσλ ηεο ηζηνξίαο θαη θπζηθά 

ζηελ ύπαξμε δηαιόγσλ. 

 

Ο Βηδπελφο παξνπζηάδνληαο ηα γεγνλφηα πνπ απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηεο 

αθήγεζήο ηνπ ηα δηαθξίλεη ζε επηκέξνπο ελφηεηεο – ζθελέο, δεκηνπξγψληαο δνκηθά 

ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο ζεαηξηθήο παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ. Υπάξρεη γηα παξάδεηγκα ε 

ελφηεηα πνπ αθνξά ε ζθελή ηεο πξψηεο πηνζεζίαο, ε ζχγθξνπζε ηεο κεηέξαο κε ην 

Γησξγή θαηά ηε δεχηεξε πηνζεζία,  πνπ επηηξέπνπλ ελ ηέιεη ηε ζεαηξηθή απφδνζε ηνπ 

δηεγήκαηνο. Οη ελφηεηεο απηέο, κάιηζηα, ελαιιάζζνληαη κε γξήγνξν ζρεηηθά ξπζκφ, 

ψζηε λα κε δίλεηαη ε αίζζεζε ζηαηηθφηεηαο ηφζν ησλ πξνζψπσλ φζν θαη ηεο 

εμέιημεο ηεο ηζηνξίαο. 

 

 Δπηπιένλ, ν ζπγγξαθέαο θξνληίδεη λα πξνζδηνξίδεη θάζε θνξά ην ρψξν 

φπνπ ηεινχληαη ηα αθεγνχκελα γεγνλφηα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ν αλαγλψζηεο λα 

δεκηνπξγήζεη ζην κπαιφ ηνπ ηηο αλάινγεο εηθφλεο. Ο Βηδπελφο, βέβαηα, δελ 

αλαιψλεηαη ζε εθηελείο πεξηγξαθέο ηνπ ρψξνπ, καο δίλεη φκσο, έζησ θαη κε ιηηφ 

ηξφπν, ηα βαζηθά ζηνηρεία ψζηε λα γλσξίδνπκε πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε πεξίπησζε νη 

ήξσεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ. 

 

 Τέινο, ν ζπγγξαθέαο δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

πξνζψπσλ ηνπ δηεγήκαηνο, πξνζθέξνληαο ζηνλ αλαγλψζηε ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη 

ζε βάζνο ηε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Δλψ, παξάιιεια, 

εκπινπηίδεη ζπρλά ηελ αθήγεζή ηνπ κε αλαθνξέο ζηηο εθθξάζεηο θαη ηηο ρεηξνλνκίεο 

ησλ πξνζψπσλ, ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ κηα πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ εξψσλ θαη καο παξαπέκπνπλ παξάιιεια ζε κηα 

ζεαηξηθφηεηα ζηελ παξνπζίαζή ηνπο. Οη δηάινγνη, κάιηζηα, πνπ εληάζζεη ζηελ 

αθήγεζή ηνπ εληζρχνπλ ηελ αίζζεζε ηεο ζεαηξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θεηκέλνπ.  

 

Β1. 

 

 Η γιψζζα ηεο πεδνγξαθίαο ηελ επνρή ηνπ Βηδπελνχ είλαη ε 

θαζαξεχνπζα (ε ιφγηα). Έηζη, θαη ν ίδηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα γξάθεη ζ’ απηήλ. 

Όκσο ε θαζαξεύνπζα ε δηθή ηνπ είλαη ραιαξή θαη αλνηρηή ζε πνιιέο ιέμεηο θαη 

ηύπνπο ηεο ιατθήο γιώζζαο, είλαη κηα «εθιατθεπκέλε θαζαξεχνπζα», αλ ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ηέηνηνο φξνο. Δμάιινπ, ζηα δηαινγηθά κέξε 

ρξεζηκνπνηεί, κηα απιή δεκνηηθή, ζπρλά εκπινπηηζκέλε κε ζξαθηθέο ηδησκαηηθέο 

ιέμεηο (ήηαλ ν πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε δεκνηηθή ζηε δηεγεκαηνγξαθία), γηαηί δε 

ζα ήηαλ θαζφινπ αιεζνθαλέο λα παξνπζηάδνληαη νη ήξσεο ζε έλα εζνγξαθηθφ 

δηήγεκα, ηνπ νπνίνπ ε ηζηνξία δηαδξακαηίδεηαη ζηελ ειιεληθή χπαηζξν, λα κηινχλ 

θαζαξεχνπζα. 

 Σηα αθεγεκαηηθά κέξε θπξηαξρνχλ ιφγηνη θαη αξραηνπξεπείο ηχπνη 

(θαζαξεύνπζα): (π.ρ. αη νηθνλνκηθαί καο δπζρέξηαη εθνξπθψζεζαλ) θαη αθεξεκέλεο 

έλλνηεο Φξεζηκνπνηεί, δειαδή, κηα γιψζζα ινγηθή θαη αλαιπηηθή.  

 

 Σηνπο δηαιόγνπο όκσο θαη ζηνπο κνλνιόγνπο, φπνπ κηινχλ απινί 

ιατθνί άλζξσπνη, ε γιψζζα είλαη ιατθή, κε ηελ παξάιιειε ρξήζε ηδησκαηηθώλ 



 

 

ιέμεσλ, ηχπσλ θαη ηξόπσλ ζύληαμεο (π.ρ. Όρη !  Γελ είλαη μέλν ην παηδί … θαη είλαη 

αδεξθή ζαο!). Ωζηφζν, βάδεη πνχ θαη πνχ θάπνηεο ιόγηεο θαηαιήμεηο ή 

«θαιισπίδεη» ηηο ιέμεηο ηεο δεκνηηθήο. 

 

 (Έληνλε είλαη επίζεο ε παξνπζία ιέμεσλ κε έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή 

θόξηηζε ζηα ζεκεία θπξίσο ηεο αθήγεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ησλ πξνζψπσλ (εδψ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ Γησξγή). Φαξαθηεξηζηηθή είλαη 

επίζεο ε ρξήζε ιέμεσλ κε εζηθή ρξνηά, ζηα ζεκεία φπνπ αμηνινγνχληαη εζηθά νη 

πξάμεηο ησλ πξνζψπσλ  Τέινο, απφ ηελ αθήγεζε δε ιείπνπλ θαη ζενινγηθνί θαη 

ςπρνινγηθνί πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ επξεία παηδεία ηνπ αθεγεηή, αλ θαη δελ είλαη 

ηδηαίηεξα έληνλε ε ρξήζε ηνπο ζηα ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα.) 

 

 Τε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηε ζπλαηζζεκαηηθή γιψζζα ηνπ παηδηνχ 

θαη ζηε ινγηθή θαη αλαιπηηθή γιψζζα ηνπ ψξηκνπ αθεγεηή θαη γεληθφηεξα ην 

γεγνλφο φηη νη ραξαθηήξεο κηινύλ πάληα κηα γιώζζα αλάινγε κε ηελ ειηθία ηνπο 

ή ηε κόξθσζή ηνπο θαζφξηζε βαζηθά ην θξηηήξην ηεο αιεζνθάλεηαο. 

 

 Έρεη ηέινο ππνζηεξηρζεί πσο ηα θξηηήξηα πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο 

γισζζηθέο πνηθηιίεο ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ ζην θείκελν είλαη επξχηεξα θνηλσληθά 

θαη πνιηηηζκηθά. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη νη δπν γισζζηθνί θώδηθεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Βηδπελφ, ηεο θαζαξεχνπζαο θαη ηεο δεκνηηθήο, 

ιεηηνπξγνχλ φρη κφλν σο ξεαιηζηηθά ζήκαηα, αιιά θπξίσο σο δείθηεο πνιηηηζκηθώλ 

θαη θνηλσληθώλ δηαθνξώλ. Καζαξεχνπζα κηιά ν πεπαηδεπκέλνο θαη νηθνλνκηθά 

απνθαηαζηεκέλνο αθεγεηήο. Απελαληίαο ε δεκνηηθή είλαη ν θψδηθαο ησλ θησρψλ θαη 

ακφξθσησλ, ησλ ζπγγελψλ ηνπ αθεγεηή... Με γεσγξαθηθά θξηηήξηα, ζα 

ηνπνζεηνχζακε γεληθά ηελ θαζαξεχνπζα ηνπ Βηδπελνχ ζηα αζηηθά θέληξα θαη ζηελ 

επξσπατθή Γχζε, ελψ ηε δεκνηηθή ηνπ ζηελ χπαηζξν ηεο ειιελνηνπξθηθήο 

Αλαηνιήο. 

 

Β2. 

α)  

Η αθεγεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ είλαη ε δηάξθεηα, δειαδή ε ζρέζε 

αλάκεζα ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ γεγνλφησλ ζηελ ηζηνξία, θαη ζηελ έθηαζε πνπ 

θαηαιακβάλεη ε αθήγεζή ηνπο κέζα ζην θείκελν. Σε φ,ηη αθνξά ηε δηάξθεηα 

δηαθξίλνπκε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αθεγεκαηηθνχ ξπζκνχ (ή ηαρχηεηαο): ηε ζθελή, 

ηελ έιιεηςε, ηελ πεξίιεςε ή ζχλνςε θαη ηελ παχζε. 

(Η ζθελή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηζνρξνλία αλάκεζα ζηελ ηζηνξία θαη ηελ 

αθήγεζε (ΦΑ=ΦΙ). Ο Φξφλνο ηεο Αθήγεζεο ζπκπίπηεη κε ην Φξφλν ηεο Ιζηνξίαο, 

φηαλ έρνπκε δηάινγν κεηαμχ πξνζψπσλ θαη φηαλ έρνπκε εζσηεξηθφ κνλφινγν.) 

(Η έιιεηςε ζπληζηά κνξθή αληζνρξνλίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή επηηάρπλζε: έλα ηκήκα ηεο ηζηνξίαο πνπ νπσζδήπνηε έρεη θάπνηα 

δηάξθεηα, απνζησπάηαη εληειψο απφ ηελ αθήγεζε (ΦΑ=0 <ΦΙ=λ). Η έιιεηςε κπνξεί 

λα είλαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν εκθαλήο ή θαη ππνζεηηθή.) 

Η πεξίιεςε ή ζύλνςε απνηειεί κνξθή αληζνρξνλίαο πνπ θαη απηή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ξπζκνχο επηηάρπλζεο, ιηγφηεξνπ γνξγνχο φκσο απφ απηνχο ηεο 

έιιεηςεο. Δλδέρεηαη γηα παξάδεηγκα λα ζπλνςηζηεί κέζα ζε ιίγεο θξάζεηο ε δσή ελφο 

αλζξψπνπ (ΦΑ < ΦΙ). Πεξίιεςε έρνπκε φηαλ ν αθεγεηήο, πνπ απνπζηάδεη ζην 

εμσηεξηθφ, απνδίδεη κε 4 ξήκαηα ηελ πνξεία ηνπ πξψηνπ πηνζεηεκέλνπ θνξηηζηνχ. 

«Πξίλ δε θαηνξζψζσ λα επηζηξέςσ, ην μέλνλ θνξάζηνλ επμήζε, αλεηξάθε, 

επξνηθίζζε θαη ππαλδξεχζε, σο εάλ ήηνλ αιεζψο κέινο ηεο νηθνγέλεηάο καο.» . Ο 



 

 

Βηδπελφο επηιέγεη λα ζπλνςίζεη ηελ πεξίνδν απηή, γηαηί δελ παξνπζηάδεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο ηνπ θη έηζη επηηπγράλεη λα 

επηηαρχλεη ηελ δξάζε. 

β) 

Η κεηέξα ζε κηα έζραηε πξνζπάζεηα λα πείζεη ην Γησξγή λα θξαηήζνπλ ηε 

δεχηεξε ζεηή θφξε δηαηππψλεη ζπιινγηζηηθά ζρήκαηα, πνπ ζηέθνληαη κεηέσξα θαη 

δελ ζηεξίδνληαη ζηε ινγηθή. Έηζη γηα λα κεηαπείζεη ην Γησξγή λα αιιάμεη ηε ζηάζε 

ηνπ, επηζηξαηεχεη δχν επηρεηξήκαηα : «δε θηαίεη ην Καηεξηληψ γηα ηελ θαθή 

εμσηεξηθή ηεο εκθάληζε θαη ην ρακειφ κνξθσηηθφ ηεο επίπεδν, γηαηί έηζη ηελ έπιαζε 

ν Θεφο», θαη «αλ ήηαλ πξαγκαηηθή ηνπ αδεξθή, ζα ηελ απνδερφηαλ ν Γησξγήο σο 

έρεη». 

 

Ο Γησξγήο αληηθξνχεη ζηε ζπλέρεηα ηε κεηέξα ηνπ θη απηή κε ηε ζεηξά ηεο 

πξνζπαζεί λα πείζεη ην Γησξγή φηη ε Καηεξηληψ δελ είλαη μέλε, αιιά πξαγκαηηθή 

αδεξθή ηνπ, θαηά ηελ αλαδξνκηθή αθήγεζε πνπ παξαηίζεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

αθφινπζε ζπιινγηζηηθή πνξεία : 

Απνδεηθηέα ζέζε : «Γελ είλαη μέλν ην παηδί! Δίλαη δηθφ κνπ! 

Δπηρεηξήκαηα : α. ην πήξα ηξηψλ κελψλ πάλσ απφ ην ιείςαλν ηεο κάλαο ηνπ, 

β. ην βχδαηλα, έζησ ςεχηηθα, γ. ην ηχιημα ζηα ζπάξγαλά ζαο, δ. ην θνίκηζα ζηελ 

θνχληα ζαο 

Σπκπέξαζκα : «είλαη δηθφκνπ ην παηδί! Καη είλαη αδεξθή ζαο!» 

(Σχκθσλα κε ηα επηρεηξήκαηα α θαη β ην παηδί είλαη ηεο Γεζπνηληψο θαη 

ζχκθσλα κε ηα επηρεηξήκαηα γ θαη δ ην παηδί είλαη αδεξθή ηνπ Γησξγή). 

 

Τν ζπκπέξαζκα πνπ δηαηππψλεη ε κεηέξα δελ πξνθχπηεη, φπσο θαίλεηαη απφ 

ινγηθέο πξνθείκελεο θαη γη’ απηφ είλαη αζηήξηθην. Η κεηέξα επηζσξεχεη πιήζνο απφ 

επηρεηξήκαηα πνπ απνηεινχλ πξνθάζεηο θαη είλαη αλίζρπξα λα ην ζηεξίμνπλ, επεηδή 

ιείπεη ην κνλαδηθφ, απιφ ινγηθφ επηρείξεκα φηη γέλλεζε ε ίδηα ην παηδί.  

 

Ο ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ηελ αλαδξνκηθή αθήγεζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

ρσξίν γηα λα αλαδείμεη ην «πάζνο» ησλ ιφγσλ ηεο κεηέξαο. Η ζχγθξνπζε Γεζπνηληψο 

Γησξγή γηα ην Καηεξηληψ πξνθαιεί ην μέζπαζκα ηεο κάλαο πνπ , πξνθεηκέλνπ λα ηνλ 

πείζεη γηα ηελ αγάπε ηεο πξνο ην ζεηφ θνξίηζη, κάο δίλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα 

έθαλε κηα θπζηθή κεηέξα απέλαληη ζην παηδί ηεο. Η ελαληίσζε ηνπ Γησξγή γηα ην 

ζεηφ θνξίηζη πξνθαιεί ηελ αληίδξαζή ηεο θαη ηελ παξάζεζε φισλ ησλ επηρεηξεκάησλ 

πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ζηνξγή θαη ηελ ηξπθεξφηεηα κηαο κεηέξαο. Η θξνληίδα θαη ε 

αγάπε δελ είλαη απνθιεηζηηθά πξνεξρφκελεο κφλν απφ ηελ θπζηθή κάλα αιιά απφ 

θάζε γπλαίθα πνπ κεγαιψλεη έλα παηδί ζαλ «αίκα» ηεο. Η αληίδξαζή ηεο είλαη 

ζθνδξή ,γηαηί ππεξηνλίδεη κε ζπλαηζζεκαηηθά θαη φρη κε ινγηθά επηρεηξήκαηα ηελ 

αγάπε ηεο. Τν ζπλαίζζεκα ηεο Γεζπνηληψο ζπγθξνχεηαη κε ηελ ινγηθή ηνπ Γησξγή 

,πνπ αληηκεησπίδεη ην Καηεξηληψ ζαλ «μέλν ζψκα» ηεο νηθνγέλεηαο. Ωζηφζν, γηα ηελ 

Γεζπνηληψ, απηφ δεληζρχεη αθνχ ηελ αλέζξεςε θαη ηε θξφληηζε κε ηελ θαξδηά ηεο. 

 

Γ1. 

Τν απφζπαζκα πξνέξρεηαη απφ ηελ πξάμε πηνζεζίαο ηνπ πξψηνπ ζεηνχ 

θνξηηζηνχ πνπ καο δίλεηαη ρσξίο γξαθεηνθξαηηθέο ηππηθφηεηεο κε θαζνξηζκέλν 

ζξεζθεπηηθφ ηειεηνπξγηθφ (ζαλ ηεξνηειεζηία) θαη «πνιηηηθφ» ιατθφ. Πξφθεηηαη γηα 

κία απιή , ζπγθινληζηηθή πεξηγξαθή φπνπ κάο δίλεηαη ε ζθελή ηεο δνθηκαζίαο κε 

παξφληεο ηνπο θπζηθνχο γνλείο ηνπ θνξηηζηνχ θαη ηελ Γεζπνηληψ. Ο πξσηφγεξνο 

δεηνχζε ηελ δηαβεβαίσζε φηη θαλείο δελ ζα δηεθδηθήζεη ην παηδί απφ ηελ λέα ηνπ 



 

 

κεηέξα. Ο παηέξαο κάο δίλεηαη κε κία απιή αιιά ζπγθινληζηηθά ζπγθηλεηηθή 

πεξηγξαθή , κε έλα βνπβφ πφλν ελψ ε θπζηθή κεηέξα παξνπζηάδεηαη ζπαξαθηηθά 

«ξεκαγκέλε». Σηνλ αληίπνδα έρνπκε ηελ αγσλία θαη ηνλ θφβν ηεο Γεζπνηληψο γηα 

ηελ αίζηα έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο. Η ελδερφκελε καηαίσζε ηεο πηνζεζίαο ζα ζήκαηλε 

ηελ δηθή ηεο θαηάξξεπζε ,αθνχ ην θνξίηζη ζα ιεηηνπξγήζεη σο ππνθαηάζηαην ησλ 

δχν θνξηηζηψλ πνπ έραζε, ζα ηθαλνπνηήζεη ηελ ιαρηάξα ηεο γηα θνξίηζη θαη ζα 

θαηαπλίμεη ηηο ηχςεηο ηεο. Η αγαζνεξγία ηεο πηνζεζίαο ζα ιεηηνπξγήζεη επίζεο σο 

αληίβαξν θαη εμηιέσζε γηα ηελ ακαξηία. Η δπζηπρία ησλ θπζηθψλ γνλέσλ ζα γίλεη 

«επηπρία» ηεο Γεζπνηληψο, αθνχ έζησ θαη παξνδηθά ζα θηλήζεη γηα ιίγν ηελ 

ηαξαγκέλε ηεο ζπλείδεζε.  

Η  ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ππεξεηεί ηνπο  ζθνπνχο ηεο εζνγξαθηθήο 

δηεγεκαηνγξαθίαο ηνπ Βηδπελνχ, ν νπνίνο θαηαθέξλεη λα εμειίμεη ηελ απιή, ξερή, 

επηθαλεηαθή θαη παξαδνζηαθή ιανγξαθία θαη αξηζηνηερληθή ςπρνγξαθία ησλ εξψσλ 

ηνπ. 

 

Γ.1.: 

 

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ 

=>  

α) Τα θείκελα αλαθέξνληαη ζε πηνζεζίεο παηδηψλ θαη κάιηζηα θνξηηζηψλ. 

β Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ραξαθηήξσλ παξνπζηάδεηαη αξλεηηθή. 

γ) Τα ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηα παηδηά θαη ζηελ δηαηήξεζή ηνπο είλαη ζεηηθά παξά 

ηηο αληίμνεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.  

 

 ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

=>  

α) Σηνλ Βηδπελφ αλαθέξεηαη ε πηνζεζία δχν θνξηηζηψλ , πξψηα ελφο κεγάινπ 

θνξηηζηνχ θαη αξγφηεξα ελφο λεπίνπ ελψ ζηνλ Κνλδπιάθε καο δίλεηαη ε χπαξμε ελφο 

λεπίνπ ηνπ νπνίνπ ην φλνκα είλαη Ταζνχια. 

β) Σηνλ Βηδπελφ , ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαηέρεη ε Γεζπνηληψ πνπ ζα επηδηψμεη 

ηηο πηνζεζίεο ελψ ζηνλ Κνλδπιάθε ν ήξσαο είλαη άληξαο θαη ε πηνζεζία πξνέθπςε 

ηπραία 

 


