
O Σαρλό και το αθάνατο νερό       Ντίνος Δημόπουλος 

 

Αφού διαβάσετε το κείμενο στις σελίδες  103-108  του βιβλίου Κείμενα 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  να απαντήσετε στις παρακάτω ασκήσεις στο 
τετράδιό σας : 
 
 
1.Πού και πότε εκτυλίσσεται η υπόθεση; 
 
2.Ποια είναι τα κύρια πρόσωπα του αποσπάσματος; Να σημειώσετε δύο 

χαρακτηριστικά για το καθένα πρόσωπο (ένα εξωτερικό και ένα του 

χαρακτήρα του) . 

 
3.Να βρείτε στο κείμενο συνήθειες και σκηνές του παρελθόντος που δεν 

υπάρχουν  πλέον. 

 
4.Ποιο ήταν το θέμα της ταινίας  που παρακολούθησαν τα παιδιά και πώς 

επηρέασε τον Πέτρο; 

 

5. Με στοιχεία που θα βρείτε στο κείμενο να γράψετε τα συναισθήματα του 

Πέτρου πριν και μετά την παρακολούθηση της ταινίας. 

 

6. Να δικαιολογήσετε τον τίτλο του κειμένου. 
 
 
7.Να συμπληρώσετε τον πίνακα με ένα σχήμα λόγου από το κείμενο: 
 

Εικόνες : 
Οπτική-οσφρητική 

 

Μεταφορές  

Παρομοίωση  

προσωποποίηση  

 
 
 



8.Ποιος αφηγείται την ιστορία;(Να αναφέρετε σε ποιο πρόσωπο και χρόνο 
γίνεται η αφήγηση).Να βρείτε ένα απόσπασμα στο οποίο υπάρχει αφήγηση 

και ένα στο οποίο υπάρχει περιγραφή.  

 
9.<<Τ’ αθάνατο νερό, λέω, εσύ, που αγαπάς τα παιδιά, δε θα μπορούσες 

να μας έφερνες την άλλη φορά που θα ’ρθεις στην Άρτα κάνα σκουτελάκι 

μ’ αθάνατο νερό… Ξέρεις, για …>>.Συνεχίστε το κείμενο με μια δική σας 

επιθυμία ανάλογη με αυτή του ήρωα.(50 περ. λέξεις) 

 

10.Πώς διασκέδαζαν οι άνθρωποι παλιότερα,σύμφωνα με το κείμενο; 

- Ποιους τρόπους διασκέδασης επιλέγουν σήμερα οι νέοι;Υπάρχουν κοινά 

στοιχεία;Γιατί; 

 

11.Να διαβάσετε και τις σημειώσεις για το ρόλο των αφηγηματικών 

τεχνικών: 

Διάλογος 
  
Προσδίδει στην αφήγηση δραματικότητα, φυσικότητα και ζωντάνια. 

Στα διαλογικά σημεία η ιστορία κυλά γρηγορότερα, ζωηρότερα και 
αποδίδεται πιο εκφραστικά, πιο παραστατικά ο συναισθηματικός κόσμος 
των ηρώων. 
 
Περιγραφή 
 
Σκιαγραφεί τα πρόσωπα, στήνει το σκηνικό της δράσης και γενικά φωτίζει την 
αφήγηση με διάφορες άμεσες ή έμμεσες πληροφορίες. 
Συντελεί στη μετάβαση από το ένα αφηγηματικό μέρος στο άλλο. 
Προκαλεί αγωνία και αναμονή στον αναγνώστη με την επιβράδυνση της δράσης. 
Προσφέρει αισθητική απόλαυση στον αναγνώστη. 
Η περιγραφή αποτελεί στατικό στοιχείο του κειμένου σε διάκριση /αντίθεση με την 
αφήγηση που θεωρείται δυναμικό στοιχείο. Στην περιγραφή βασικό ρόλο κατέχει το 
επίθετο, ενώ στην αφήγηση το ρήμα.  
Όταν σε ένα κείμενο υπάρχει περιγραφή, στο σημείο εκείνο γίνεται μία           

παύση της ιστορίας, προκειμένου ο αναγνώστης να παρατηρήσει το χώρο          

που περιβάλλει τους ήρωες. Η ροή της ιστορίας προσωρινά διακόπτεται και           

στο σημείο εκείνο υπάρχει χρονική επιβράδυνση, αφού ο χρόνος που          

χρειάζεται ο αφηγητής για να πει όσα θέλει είναι μεγαλύτερος από τον            

πραγματικό (χρειάζονται λίγα δευτερόλεπτα για να παρατηρήσει μια        

εικόνα, όμως γράφει πολλές παραγράφους γι’ αυτήν). 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/392/2602,10168/#


 

 

Αφήγηση σε α πρόσωπο 

 

Έχει τη δύναμη της προσωπικής μαρτυρίας, εξασφαλίζει αμεσότητα,        

πειστικότητα και αληθοφάνεια στην αφήγηση, της προσδίδει εμπιστευτικό,        

εξομολογητικό χαρακτήρα.  

Αφήγηση σε γ πρόσωπο 

 

Αποδίδεται συνήθως με αυτήν η απόλυτη παντογνωσία ή η σχετική γνώση            

του αφηγητή. Δημιουργεί την αίσθηση της αντικειμενικότητας, της        

αποστασιοποίησης από τα δρώμενα.(αλλά δίνει και τη δυνατότητα στο δέκτη          

να αντιληφθεί και να ερμηνεύσει τα γεγονότα μέσα από την δική του σκοπιά ….  


