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OΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΟΤ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΗ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

(ΑΠΟ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΟΤ ΚΑΘΗΓΗΣΗ) 
 

 

 

Οδηγίες Για Σην Αξιολόγηση Σης Νεοελληνικής Λογοτεχνίας το Ενιαίο Λύκειο 

 

Σο μάθημα της Λογοτεχνίας (Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Νεοελληνική Λογοτεχνία), σύμφωνα 

με το Π.Δ. 86/2001, άρθρο 15, εξετάζεται ως εξής: 

Η εξέταση στη Νεοελληνική Λογοτεχνία αναφέρεται σε πεζό ή ποιητικό κείμενο που περιέχεται στη 

διδαχθείσα ύλη της αντίστοιχης τάξης, το οποίο δίνεται στους μαθητές σε φωτοτυπία, μαζί με τις αναγκαίες 

σημασιολογικές ή άλλες διευκρινίσεις. Σο κείμενο συνοδεύεται από πέντε ερωτήσεις που αναφέρονται: 

α) στον συγγραφέα του έργου και σε γραμματολογικά στοιχεία που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από το 

κείμενο (1 ερώτηση), 

β) στη δομή του κειμένου, στην επαλήθευση ή διάψευση μιας κρίσης με βάση το κείμενο, σε παρατηρήσεις επί 

των εκφραστικών μέσων και τρόπων του κειμένου (υφολογική διερεύνηση, αφηγηματικές λειτουργίες, 

επιλογές του δημιουργού σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης) (2 ερωτήσεις), 

γ) σε σχολιασμό ή στη σύντομη ανάπτυξη, σε 1-2 παραγράφους, ορισμένων χωρίων του κειμένου (1 ερώτηση), 

δ) σε σχολιασμό αδίδακτου λογοτεχνικού κειμένου το οποίο δίνεται στους μαθητές επίσης σε φωτοτυπία και 

είναι ίσης, κατά προσέγγιση, δυσκολίας με το διδαγμένο (1 ερώτηση). 

Η ερώτηση α βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες, οι δύο ερωτήσεις της β περίπτωσης με είκοσι (20) 

μονάδες η καθεμία, η ερώτηση γ με είκοσι πέντε (25) μονάδες και η ερώτηση δ με είκοσι (20) μονάδες. 

ε περίπτωση κατά την οποία μία (1) ερώτηση αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται 

γι’ αυτήν κατανέμεται ισότιμα στα υποερωτήματα, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται 

διαφορετικός συντελεστής βαρύτητας γι’ αυτά. 
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ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΦΗΓΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 

& 

ΥΡΗΙΜΟΙ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Γενικά στοιχεία αφηγηματολογίας (ΑΠΟ ΣΟ BIBΛΙΟ ΣΟΤ ΚΑΘΗΓΗΣΗ) 

  

Ο όρος «αφηγηματολογία» δηλώνει τον επιστημονικό κλάδο που αναπτύχθηκε από τα μέσα του 20ού αιώνα 

περίπου στο πλαίσιο των λογοτεχνικών σπουδών και, έχοντας ως αντικείμενο τη δομή ενός αφηγήματος καθώς 

και την ίδια την πράξη της αφήγησης, επιχειρεί να συγκροτήσει μια θεωρία του αφηγηματικού λόγου. Αφήγημα 

είναι το κείμενο, δηλαδή ο προφορικός ή γραπτός λόγος, που περιέχει μια ιστορία (τον μύθο, το αφηγηματικό 

περιεχόμενο, το σύνολο των γεγονότων που παρουσιάζονται) και η οποία οφείλει να μεταβιβαστεί από μια 

αφηγηματική πράξη, την αφήγηση (τον λόγο μέσω του οποίου παρουσιάζεται η ιστορία). Έτσι, η 

αφηγηματολογία επικεντρώνεται, πιο συγκεκριμένα, στους τύπους του αφηγητή, στις αφηγηματικές τεχνικές, 

στην πλοκή κ.ά. και προτείνει μοντέλα ανάλυσης της αφήγησης. Η σύγχρονη αφηγηματολογία οφείλει πολλά 

στις εργασίες των Ρώσων φορμαλιστών και των Γάλλων δομιστών, ιδιαίτερα στον Γάλλο θεωρητικό Ζεράρ 

Ζενέτ. 

 

 

 
Εισαγωγικά 

 

τη λογοτεχνία, με τον όρο αισθητική ανάλυση αποκαλούμε τη μελέτη του ύφους και της μορφής ενός 

κειμένου, δηλαδή την επισήμανση όλων των εκφραστικών τρόπων και μέσων που χρησιμοποιεί ο λογοτέχνης 

για να μεταδώσει τις ιδέες και τα συναισθήματα του. 

Λογοτεχνικό ύφος ονομάζουμε τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ένας λογοτέχνης «ντύνει» τις σκέψεις του, 

τους ιδιαίτερους εκφραστικούς τρόπους και τα εκφραστικά μέσα που υιοθετεί (σχήματα λόγου, λεξιλόγιο, 

αφηγηματικές τεχνικές), τη γλώσσα, τις γραμματικο-συντακτικές επιλογές, το μέτρο, τη στιχουργική, το 

λογοτεχνικό ρεύμα που ακολουθεί. Σο ύφος μπορεί να χαρακτηριστεί ως λιτό, επιτηδευμένο, πομπώδες, φυσικό, 

ανιαρό, παραστατικό κτλ. 

Η τεχνική του συγγραφέα σχετίζεται με τις επιλογές του ως προς τους αφηγηματικούς τρόπους, την οπτική 

γωνία της αφήγησης, το ύφος (γλώσσα, λεξιλόγιο, σχήματα λόγου κτλ.), το θέμα, τα πρόσωπα, τη δομή, την 

κλιμάκωση της δράσης, το χώρο, το χρόνο κτλ. 

Σα σχήματα λόγου εντάσσονται στη διερεύνηση των εκφραστικών τρόπων και μέσων του συγγραφέα και 

ονομάζονται οι «ιδιορρυθμίες» του λόγου που επιλέγει ο λογοτέχνης για να κάνει πιο ζωντανό και παραστατικό 

το λόγο του, για να κερδίσει περισσότερο το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Σα σχήματα λόγου καλλιεργήθηκαν 

στην αρχαιότητα από τους σοφιστές (περίφημα ήταν τα «γοργίεια σχήματα») και χρησιμοποιήθηκαν τόσο στην 

ποίηση όσο και στην πεζογραφία. Οι αρχαίοι ρήτορες έκαναν διάκριση ανάμεσα στα «σχήματα λέξεως» και τα 

«σχήματα διανοίας». 

τα «σχήματα λέξεως» ή λεκτικά σχήματα περιλαμβάνονται σχήματα λόγου σχετικά με τη θέση των λέξεων 

και σχετικά με τη γραμματική συμφωνία των λέξεων. 

τα «σχήματα διανοίας» ή νοηματικά σχήματα περιλαμβάνονται σχήματα λόγου σχετικά με την πληρότητα 

του λόγου και σχετικά με τη σημασία λέξεων ή φράσεων. 
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ΕΚΦΡΑΣΙΚΑ ΜΕΑ – ΥΗΜΑΣΑ ΛΟΓΟΤ  

 

ΠΡΟΟΦΗ: Σα εκφραστικά μέσα είναι μια γενική κατηγορία με 

πολλές υποκατηγορίες. 

 Σα σχήματα λόγου είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο: "παιχνίδια" με τις 

λέξεις π.χ. παρομοίωση, μεταφορά, επαναφορά, κλιμακωτό σχήμα, 

πρωθύστερο σχήμα, υπαλλαγή κ.τ.λ. Είναι δηλαδή μια 

υποκατηγορία.  

Εκφραστικό μέσο είναι π.χ. μία οπτική εικόνα, η οποία όμως δεν είναι 

σχήμα λόγου. Εκφραστικό μέσο μπορεί να θεωρηθεί ακόμη και η 

περιγραφή, η λυρική γλώσσα ή η στιχομυθία για παράδειγμα, από τη 

στιγμή που με τον τρόπο αυτό ο συγγραφέας θέλει να εκφράσει κάτι... 

- Ο δραματικός ενεστώτας δεν είναι σίγουρα σχήμα λόγου. Η 

αντίφαση, αν δεν είναι λεκτική αντίθεση ή τέλος πάντων δε 

στηρίζεται τόσο στο λόγο, αλλά είναι π.χ. αντίθεση εικόνων ή 

αντίθεση σε βασικά μοτίβα ή θέματα ενός κειμένου, τότε θεωρείται 

βασικά εκφραστικό μέσο. 

 

 

χετικά με τη θέση των λέξεων 

 

 

1. Τπερβατό: όταν μια λέξη ή φράση παρεμβάλλεται ανάμεσα σε δύο όρους που έχουν μεταξύ τους στενή 

λογική και συντακτική σχέση. 

-Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. 

-Πίνω το ωριοστάλαχτο της πλάκας το φαρμάκι. 

2. Πρωθύστερο: μια λέξη ή έννοια μπαίνει δεύτερη, ενώ λογικά και χρονικά προηγείται. 

-Εγδύθη ο νιος και άλλαξε κι έβγαλε το ζουνάρι. 

-Μάη μου, Μάη δροσερέ, κι Απρίλη λουλουδάτε. 

3. Αναστροφή: όταν ανατρέπεται η φυσική σειρά των λέξεων ή των προτάσεων σκόπιμα για να αποκτήσει ο 

λόγος μεγαλύτερη ζωντάνια και εκφραστικότητα. 

-Και των μαλλιών / της τ' ωραίο πλήθος / πάνω στο στήθος λάμπει ξανθό. 

4. Φιαστό: όταν παρατίθενται δύο ζεύγη εννοιών και η τρίτη έννοια αντιστοιχεί στη δεύτερη και η τέταρτη στην 

πρώτη (σε σχήμα Φ). 

-Αφήνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. 

(αφήνει) η μάνα το παιδί 

το παιδί τη μάνα 

-Το Σούλι κι αν προσκύνησε, κι αν Τούρκεψεν η Κιάφα. 

5. Κύκλος: όταν μια πρόταση ή μια περίοδος αρχίζει και τελειώνει με την ίδια λέξη. 

-Σταθήτε αντρειά σαν Έλληνες και σαν Γραικοί σταθήτε. 

-Μοναχή το δρόμο επήρες, εξανάλθες μοναχή. 

6. Παρήχηση: όταν ένας συγκεκριμένος φθόγγος (προπαντός σύμφωνο) επαναλαμβάνεται σε μια φράση. 

-Ο σιγαλός αιγιαλός εγέλα γάλα όλος επανάληψη του γ και του λ. 
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-Ανάκουστος κελαϊδισμός και λιποθυμισμένος επανάληψη του σ. 

7. Παρονομασία ή ετυμολογικό σχήμα: όταν λέξεις ομόηχες, πολλές φορές συγγενείς ετυμολογικά, μπαίνουν 

η μια κοντά στην άλλη. 

-Σκλάβος ραγιάδων έπεσες και ζεις ραγιάς ραγιάδων. 

-Να 'μουν κλέφτης να τα κλέψω / κουρσευτής να τα κουρσέψω. 

8. Ομοιοτέλευτο ή ομοιοκατάληκτο: όταν στο τέλος συνεχόμενων προτάσεων ή περιόδων υπάρχουν λέξεις με 

την ίδια κατάληξη. 

-Τον πύργο πύργο πάει και γυροβολάει. 

9. Ασύνδετο: όταν όροι πρότασης ή προτάσεις μπαίνουν η μία μετά την άλλη χωρίς σύνδεσμο. 

-Δυσκολοχώριστα, πουλιά, αγόρια, ανθοί, κοράσια, / τα λόγια στα φιλιά απαλά, τα στόματα κεράσια. 

10. Πολυσύνδετο: όταν αλλεπάλληλες λέξεις ή προτάσεις συνδέονται με το και ή το δε. 

-Κι η προσευχή κι ο πειρασμός κι η δύναμη κι η αστένια. 

11. Επαναστροφή: Μια λέξη ή φράση επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά αμέσως μετά την πρώτη, καθώς ο 

λόγος συνεχίζεται παρατακτικά. 

12. Επιδιόρθωση: Αμέσως μετά από μια λέξη ή φράση ακολουθεί μια άλλη σχετική έκφραση, που αποτελεί 

τροποποίηση και ακριβέστερη διατύπωση της πρώτης (τη διορθώνει). 

13. Επιφορά ή αντιστροφή: Μια λέξη ή φράση επαναλαμβάνεται στο τέλος δύο ή περισσότερων διαδοχικών 

προτάσεων. Δύο ή περισσότερες διαδοχικές προτάσεις, δηλαδή, τελειώνουν με την ίδια λέξη ή φράση. 

 

   

 

χετικά με τη γραμματική συμφωνία των λέξεων 

 

1. Κατά το νοούμενο: όταν η σύνταξη ακολουθεί το νόημα και όχι το γραμματικό τύπο της λέξης. 

-Ο κόσμος χτίζουν εκκλησιές, χτίζουν και μοναστήρια. 

2. ύμφυρση: όταν δύο συντάξεις αναμειγνύονται, γιατί στο μυαλό του συγγραφέα έρχονται ταυτόχρονα δύο 

διαφορετικές εκφράσεις, αλλά με το ίδιο νόημα. 

-Ο Γιώργος και ο Πέτρος παίζουν (αντί: ο Γιώργος παίζει με τον Πέτρο), 

-Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε. 

3. Ανακόλουθο: όταν υπάρχει συντακτική ασυμφωνία όρων που προηγούνται με όρους που ακολουθούν. το 

σχήμα αυτό παραβιάζεται η συντακτική συνέπεια μιας πρότασης λόγω ταχύτητας του λόγου, ψυχικής ταραχής 

ή και σκοπιμότητας του ομιλητή ή συγγραφέα.  

π.χ. «Ο Διάκος (αντί του Διάκου) σαν τ’ αγροίκησε πολύ του κακοφάνη», 

«Εγώ δε με μέλει (αντί: εμένα δε με μέλει) 

«Να μου το πάρεις, ύπνε μου, τρεις βίγλες θα του βάλω, / τρεις βίγλες, τρεις βιγλάτορες, κι οι τρεις 

αντρειωμένοι»(αντί: και τους τρεις αντρειωμένους). 

4. Καθολικό και μερικό (καθ' όλον και μέρος): όταν ένας όρος μιας πρότασης, ο οποίος φανερώνει διαιρεμένο 

σύνολο, αντί να τεθεί σε γενική διαιρετική ή ως εμπρόθετος προσδιορισμός με: από + αιτιατική, εκφέρεται 

ομοιόπτωτα προς τον όρο που φανερώνει μέρος του συνόλου. 

-Τρία κομμάτια σύννεφα στον Όλυμπο, στη ράχη (αντί στον Όλυμπο, πρέπει να τεθεί στου Όλυμπου ). 

-Οι μαύροι μου όσοι το άκουσαν, όλοι βουβοί απομείναν ( αντί οι μαύροι, πρέπει να τεθεί από τους μαύρους). 

5. Έλξη: όταν ένας όρος μιας πρότασης «έλκεται» (επηρεάζεται) από όρο άλλης πρότασης και δε συμφωνεί με 

την πρόταση στην οποία ανήκει. 

-Ήθελα να 'μουν τσέλιγκας, να 'μουν και παλικάρι (αντί: να είμαι. Έλκεται από το ρ. ήθελα και μπαίνει κι αυτό 

στην οριστική παρατατικού). 

6. Τπαλλαγή: όταν ο επιθετικός προσδιορισμός μιας γενικής κτητικής πηγαίνει ως επιθετικός προσδιορισμός 

στο όνομα που προσδιορίζει η γενική. 

-Τ' αντρειωμένα κόκαλα ξεθάψτε του γονιού σας (αντί: ξεθάφτε τα κόκαλα τα' αντρειωμένου γονιού σας). 
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7 Πρόληψη: όταν το υποκείμενο της δευτερεύουσας πρότασης μπαίνει προληπτικά ως αντικείμενο της κύριας, 

ενώ κανονικά αντικείμενο έπρεπε να είναι η δευτερεύουσα πρόταση. 

-Ποιος είδε τον αμάραντο σε τι γκρεμό φυτρώνει (αντί: Ποιος είδε σε τι γκρεμό φυτρώνει ο αμάραντος). 

-Σας γνωρίζω ποιοι είστε (αντί: Γνωρίζω ποιοι είστε εσείς). 
 

χετικά με την πληρότητα του λόγου 

 

Α. Έλλειψη ή βραχυλογία: όταν μερικές φορές, χάρη συντομίας, παραλείπονται μια ή περισσότερες λέξεις από 

μια φράση, που μπορούν να εννοηθούν από τα συμφραζόμενα. 

-Κι αν είν' η αγάπη μάγισσα / μάνα η λατρεία κοντά της. / Ο φόβος και το θάμασμα / τα δίδυμα παιδιά της. 

-Τι νέα; 

Σο σχήμα της έλλειψης ή βραχυλογίας παρουσιάζεται και με τις μορφές: 

1. χήμα από κοινού: όταν μια λέξη ή πρόταση που παραλείπεται εννοείται από τα προηγούμενα όπως 

ακριβώς συναντάται εκεί, χωρίς να μεταβληθεί. 

-Ο Παύλος είναι ψηλός, ο Γιάννης δεν είναι (ενν. ψηλός). 

-Ήθελα να διαβάσω, αλλά δεν πρόλαβα (ενν. να διαβάσω). 

2. χήμα εξ αναλόγου: όταν μια λέξη ή πρόταση που παραλείπεται εννοείται από τα προηγούμενα, αλλά 

κάπως αλλαγμένη (σε πτώση, αριθμό κτλ.), για να ταιριάζει στα νέα εκφραστικά πλαίσια. 

-Την επόμενη μέρα δεν τηλεφώνησα, όπως είχα σκοπό (ενν. να τηλεφωνήσω). 

3. χήμα εξ αντιθέτου: το ίδιο συμβαίνει και στο σχήμα αυτό, αλλά εδώ δε λαμβάνεται η αναλογία, αλλά η 

αντίθεση. 

-Στο έμπα μπήκε σαν αϊτός, στο ξέβγα σαν πετρίτης (ενν. βγήκε). 

4. Ζεύγμα: όταν δύο ομοειδείς προσδιορισμοί (συνήθως αντικείμενα) αποδίδονται σε ένα ρήμα, ενώ λογικά ο 

ένας δεν του ταιριάζει αλλά ταιριάζει σε ένα άλλο ρήμα που εννοείται. 

-Ακούει ντουφέκια και βροντούν, σπαθιά λαμποκοπάνε. (Ακούει ντουφέκια -βλέπει σπαθιά.) 

-Τρώνε παχιά πρόβατα και κρασί εξαίσιο. (Σρώνε πρόβατα - πίνουν κρασί.) 

5. Αποσιώπηση: όταν ο ομιλητής ή ο γράφων διακόπτει την ομαλή ροή του λόγου, αποφεύγοντας να πει κάτι 

μιας και  δε θέλει να μας πει περισσότερα λόγω συναισθηματικής φόρτισης ή για να υπαινιχθεί κάτι, και στη 

θέση των φράσεων που παραλείπονται μπαίνουν αποσιωπητικά. 

-Περνά από το δάσος το υγρό που τραγουδάει ο γκιόνης / και σαν εσέ πεντάμορφη... 

-Αγάπη μου, θυμώνεις,< 

6. Αποστροφή: Σο σχήμα λόγου κατά το οποίο ο ομιλητής διακόπτει τη ροή του λόγου του και στρέφεται προς 

συγκεκριμένο πρόσωπο, σε προσωποποιημένο αντικείμενο ή σε αφηρημένη ιδέα. 

 

 

Β. Πλεονασμός: ένα νόημα εκφράζεται με περισσότερες λέξεις από όσες χρειάζονται. 

-Να μην το ξανακάνεις πάλι. 

το σχήμα αυτό ανήκουν και τα εξής: 

1. Εκ παραλλήλου: όταν μια έννοια εκφράζεται συγχρόνως και καταφατικά και αρνητικά. 

-Είναι καλός, όχι παλιάνθρωπος. 

2. Περίφραση: όταν μια έννοια εκφράζεται με δύο ή περισσότερες λέξεις αντί μιας. 

-Το άστρο της ημέρας (αντί: ο ήλιος). 

-Κάνω χαρά ( αντί: χαίρομαι). 

3. Ένα με δύο (εν δια δυοίν): όταν μια έννοια εκφράζεται με δύο λέξεις που συνδέονται με το «και», ενώ 

σύμφωνα με το νόημα η β' έπρεπε να προσδιορίζει την πρώτη. 

-Γυναίκες, πού είν' οι άντροι σας κι οι καπεταναραίοι; αντί για: οι άντροι σας, οι καπεταναραίοι. 

-Αστροπελέκι και φωτιά να πέσει στις αυλές σου. 
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4. Επανάληψη: όταν η ίδια λέξη ή έκφραση επαναλαμβάνεται αυτούσια ή ελαφρά αλλαγμένη, για να δώσει στο 

λόγο δύναμη και χάρη και έμφαση στο συναίσθημα. 

-Του τα 'πα σταράτα, μα πολύ σταράτα, πίστεψε με. 

-Εκεί καίγονται κόκαλα, κόκαλα ανδρειωμένων. 

5. Αναδίπλωση: όταν η τελευταία λέξη ή φράση μιας πρότασης επαναλαμβάνεται στην αρχή της επόμενης. 

-Αν πέσουνε στον ποταμό, ο ποταμός θα στύψει, 

-ήμουν έξω, ήμουν έξω από το χρόνο. 

6. Επαναφορά: όταν δύο ή περισσότερες προτάσεις αρχίζουν με την ίδια λέξη. 

-Ακούω κούφια τα τουφέκια, / ακούω σμίξιμο σπαθιών, / ακούω ξύλα, ακούω πελέκια, / ακούω τρίξιμο δοντιών. 

-Πάψε κόρη τον αργαλειό, πάψε και το τραγούδι. 

7. Τποφορά και ανθυποφορά: όταν η ερώτηση (υποφορά) ακολουθείται από απάντηση (ανθυποφορά). Σο 

σχήμα παρουσιάζεται με τις εξής μορφές: 

α) Προηγείται ερώτηση, ακολουθεί πιθανή εξήγηση με τη μορφή ερώτησης, και έπειτα αναιρείται η πιθανή 

εξήγηση και δηλώνεται το τι πραγματικά συμβαίνει. 

Τι έχουν της Μάνης τα βουνά και στέκουν βουρκωμένα; 

Μην ο βοριάς τα βάρεσε, μην η νοτιά τα πήρε; 

-Μήδ' ο βοριάς τα βάρεσε, μηδ' η νοτιά τα πήρε. 

Παλεύει ο Καπετάν πασάς με τον Κολοκοτρώνη. 

β) Η απάντηση ακολουθεί αμέσως την ερώτηση. 

Κυράδες, τι λογιάζετε, κυράδες, τι τηράτε; 

-Εμείς είμαστε κλέφτισες, γυναίκες των Λαζαίων. 

8. Άρση και θέση: όταν πρώτα λέγεται τι δεν είναι κάτι ή τι δε συμβαίνει και αμέσως μετά τι είναι ή τι 

συμβαίνει. 1 

-Εγώ δεν είμαι Τούρκος ουδέ Κόνιαρος, / είμαι καλογεράκι απ' ασκηταριό. 

9. Αναφώνηση: είναι μια λέξη ή φράση επιφωνηματική, που φανερώνει τη συναισθηματική κατάσταση αυτού 

που μιλάει ή γράφει. 

-Συμφορά! σε θυμούμαι εκαθόσουν στο πλευρό μου με πρόσωπο αχνό. 

-Μάνα μου, σκιάζομαι πολύ! 

10. Προδιόρθωση ή προθεραπεία: Πριν ανακοινωθεί κάτι δυσάρεστο ή απροσδόκητο, προτάσσεται κάποια 

φράση, που προετοιμάζει ψυχικά τον αναγνώστη (για να μετριαστεί η δυσάρεστη εντύπωση ή για να προληφθεί 

ενδεχόμενη αντίδρασή του. Έτσι διορθώνεται μια κατάσταση εκ των προτέρων). 

 
 

χετικά με τη σημασία λέξεων ή φράσεων 

 

1. Μεταφορά: όταν μεταφέρεται μια λέξη από την κύρια σημασία της σε άλλη σημασία από μια ιδιότητα που 

βρίσκει όμοια αυτός που μιλάει ή γράφει κάνοντας μια νοηματική σύγκριση ανάμεσα σε δύο πρόσωπα ή 

πράγματα (αφηρημένες έννοιες, πράξεις κτλ.) 

-το βάρος των ετών 

-ο χειμώνας της ζωής 

-τα γελαστά λιβάδια 

-τα πρόσχαρα ακρογιάλια. 

2. Κατεξοχήν: όταν η σημασία μιας λέξης «στενεύει», περιορίζεται και εκφράζει κάτι συγκεκριμένο.2 

-η Πόλη (ενν. μόνο η Κωνσταντινούπολη) 

                                                
1 Πρώτα λέγεται τι δεν είναι κάτι (ή τι δε συμβαίνει) και αμέσως μετά τι είναι (ή τι συμβαίνει) – πρώτα αίρεται κάτι και στη 

συνέχεια τίθεται. 
2 Η σημασία μιας λέξης στενεύει και ενώ αυτή φανέρωνε αρχικά σύνολο ομοειδών όντων, καταλήγει να φανερώνει ένα μόνο 

από αυτά, ξεχωρίζοντάς το εξαιρετικά. 
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-ο ποιητής (ενν. μόνο ο Όμηρος) 

-ο κυβερνήτης ( ενν. μόνο ο Καποδίστριας) 

3. υνεκδοχή: όταν μια λέξη δε σημαίνει κυριολεκτικά εκείνο που κατά πρώτο λόγο φαίνεται, αλλά κάτι άλλο 

σχετικό. Οι κυριότερες περιπτώσεις της συνεκδοχής είναι: 

α) το μέρος αντί για το όλο: 

-Κάθε βρύση και φλάμπουρο, κάθε κλαδί και κλέφτης (αντί: κάθε δέντρο). 

β) το ένα αντί για τα πολλά: 

-Τούρκος το τριγυρίζει χρόνους δώδεκα (αντί: Σούρκοι). 

γ) η ύλη αντί για εκείνο που έχει κατασκευαστεί από την ύλη: 

-Να τρώει η σκουριά το σίδερο κι η γης τον ανδρειωμένο (αντί: τα σιδερένια όπλα) 

δ) το όργανο αντί για την ενέργεια που παράγεται από αυτό: 

-Πάρε το μάτι του αϊτού και τα' αλαφιού το πόδι (αντί: την εξυπνάδα και την ταχύτητα) 

ε) Σο εικονιζόμενο πρόσωπο αντί για την εικόνα του: 

-Φλωριά ρίχνουν στην Παναγιά, φλωριά ρίχνουν στους άγιους (αντί: στην εικόνα της Παναγιάς και στις εικόνες 

των αγίων). 

4. Μετωνυμία: 3 όταν το όνομα του δημιουργού χρησιμοποιείται αντί για το δημιούργημα, αυτό που περιέχει 

κάτι αντί για το περιεχόμενο κτλ. τη μετωνυμία χρησιμοποιείται: 

α) η αιτία αντί για το αποτέλεσμα και κατ' ακολουθία ο δημιουργός αντί για το δημιούργημα, ο συγγραφέας 

αντί για το έργο, ο εφευρέτης αντί για την εφεύρεση κτλ. 

-ο Ήφαιστος (αντί: η φωτιά) 

-ο Όμηρος (αντί: η Ιλιάδα και Οδύσσεια) 

-ο Μαρκόνι (αντί: ο ασύρματος τηλέγραφος) 

β) το αποτέλεσμα αντί για την αιτία: 

-Η αδικία τιμωρείται ( αντί: ο άδικος). 

γ) το περιεχόμενο αντί γι' αυτό που περιέχει κάτι και αντίστροφα: 

-Οι Κορίνθιοι καταστράφηκαν από το σεισμό (αντί: η Κόρινθος). 

-Η Αθήνα γλεντάει (αντί: οι Αθηναίοι). 

δ) το αφηρημένο αντί για το συγκεκριμένο και αντίστροφα: 

-το δίκαιο (αντί: οι δικαστές). 

-Οι καλλιτέχνες προάγουν τη ζωή (αντί: η καλλιτεχνία). 

5. Λιτότητα: όταν μια λέξη εκφράζεται από την αντίθετη της συνοδευόμενη από άρνηση. 

-Σήμερα ξόδεψα όχι λίγα (αντί: πάρα πολλά). 

-Όχι αδύνατος (αντί: παχύς), 

6. Ειρωνεία: όταν αστειεύεται ή χλευάζει κάποιος χρησιμοποιώντας σκόπιμα λέξεις η φράσεις που έχουν 

διαφορετική σημασία απ' ό,τι έχει στο νου του. Η ειρωνεία στην ποιητική έκφρασή επιτυγχάνεται με διάφορους 

τρόπους και δεν είναι εύκολο να δοθεί ένας απλώς ορισμός αυτού του πολυδύναμου εκφραστικού μέσου. Η 

αίσθηση της ειρωνείας δημιουργείται με την αντίθεση που εμφανίζεται ανάμεσα στα λεγόμενα ή στα σχέδια 

των προσώπων και στην τελική έκβαση των γεγονότων. Τπάρχει επίσης η τραγική ειρωνεία, στην οποία οι 

αναγνώστες γνωρίζουν την εξέλιξη που θα έχουν τα πρόσωπα του λογοτεχνικού έργου και κατανοούν πότε οι 

ήρωες κινούνται προς την καταστροφή. Παράλληλα, οι λογοτέχνες καταφεύγουν συχνά και στη λεκτική 

ειρωνεία, όπως την αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινή μας ομιλία, σχολιάζοντας εμπαικτικά πράξεις ή 

σκέψεις των προσώπων που παρουσιάζονται στα έργα τους.  

-Τι ωραία συμπεριφορά! (αντί: άσχημη συμπεριφορά). 

                                                
3 Οι λέξεις δε χρησιμοποιούνται με την αρχική τους σημασία, αλλά με διαφορετική, που έχει βέβαια κάποια σχέση με την 

αρχική. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται το όνομα του δημιουργού αντί για τη λέξη που δηλώνει το δημιούργημά του. Σο 

όνομα του εφευρέτη αντί για τη λέξη που δηλώνει την εφεύρεση. Η λέξη που δηλώνει αυτό που περιέχει κάτι αντί για τη 

λέξη που δηλώνει το περιεχόμενο και αντίστροφα. 



Υροντιστήριο Μ.Ε. 

Υιλολογικό & Οικονομικό 

Ιωαννίδης Άρης 

Ντανοπούλου – Ιωαννίδου Όλγα 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 

ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 

10 

7. Ευφημισμός: όταν μια λέξη ή φράση με καλή σημασία χρησιμοποιείται για την ονομασία κακού ή 

δυσάρεστου πράγματος. 

-γλυκάδι ( αντί: ξίδι) 

-Εύξεινος ( =φιλόξενος) Πόντος *αντί Άξενος (=αφιλόξενος) Πόντος+. 

8. Τπερβολή: όταν μια κατάσταση μεγαλοποιείται για να προκαλέσει μεγαλύτερη εντύπωση. 

-Στο έμπα χίλιους έκοψε, στο έβγα δυο χιλιάδες. 

-Ο βοριάς ξύριζε και σπανούς. 

(σημείωση: Αντίφραση: Αντί να χρησιμοποιηθεί κανονικά μια λέξη ή φράση, χρησιμοποιείται στη θέση της μια 

άλλη, με παρόμοια ή αντίθετη σημασία. Είδη της αντίφρασης είναι η ειρωνεία, ο ευφημισμός και η λιτότητα.) 

9. Αλληγορία: είναι μια μεταφορική φράση που κρύβει διαφορετικό νόημα από αυτό που δηλώνουν οι λέξεις 

της. Διαφέρει από τη μεταφορά γιατί δεν περιορίζεται σε μια λέξη, αλλά αποτελεί συνεχές όλο.4 

-Τ' άσπρισε τα γένια του ο Αϊ-Νικόλας (αντί: χιόνισε του Αγίου Νικολάου). 

10. Αντονομασία: όταν αντί για τα προσηγορικά ονόματα βάζουμε κύρια και αντί για τα κύρια προσηγορικά ή 

αντί για κύρια και προσηγορικά άλλες σχετικές λέξεις. 

α) Κύρια, αντί για προσηγορικά: 

-Μαικήνας (αντί: προστάτης των γραμμάτων) 

-Κροίσος (αντί: παρά πολύ πλούσιος) 

-Ούννοι (αντί: επιδρομείς) 

β) Προσηγορικά, αντί για κύρια: 

-Ο πορθητής (αντί: Μωάμεθ) 

-Ο εθνικός ποιητής (αντί: ολωμός) 

-Ο γέρος του Μωριά (αντί: Κολοκοτρώνης) 

11. Παρομοίωση: όταν συγκρίνουμε δύο πρόσωπα ή πράγματα ή φαινόμενα που έχουν ομοιότητα μεταξύ τους, 

προκειμένου να τονιστεί η ιδιότητα του ενός. Η παρομοίωση αρχίζει με τις λέξεις σαν, καθώς, όπως και με το 

σαν να, όταν έχουμε υποθετική παρομοίωση. 

-Μια θάλασσα μέσα μου σα λίμνη γλυκόστρωτη / και σαν ωκεανός ανοιχτή και μεγάλη. 

12. Έμφαση: όταν τοποθετούμε ορισμένες λέξεις, στις οποίες πέφτει το μεγαλύτερο βάρος του λόγου, σε τέτοια 

θέση, ώστε η προσοχή του αναγνώστη να εστιάζεται σ' αυτές. 

-Ω, κακό που με βρήκε μεγάλο! / Το παιδί μου, γιατρέ, το παιδί μου! 

13. Αντίθεση: όταν παρατίθενται και συσχετίζονται δύο έννοιες που έχουν ολότελα διαφορετική σημασία, για 

να δημιουργήσουν εντύπωση π.χ. τις Εστιάδες τις σεμνές μα κολασμένες. 

-Είναι από μαύρη πέτρα κι είναι απ' όνειρο κι έχει λοστρόμο αθώο, ναύτη πονηρά 

Η αντίθεση ενδέχεται να εκφράζεται μόνο με δύο λέξεις αλλά και με δύο φράσεις ακόμα και με δύο μεγάλα 

τμήματα λόγου. 

14. Οξύμωρο: όταν συνεκφέρονται δύο έννοιες αντιφατικές, οι οποίες στην πραγματικότητα είναι 

ασυμβίβαστες και ασυνδύαστες, ώστε η μία ν' αποκλείει την άλλη. 

-Σπεύδε βραδέως. 

-Δώρον άδωρον. 

                                                
4 Αλληγορία: Η αλληγορία είναι ένας μεταφορικός εκφραστικός τρόπος, ο οποίος κρύβει νοήματα διαφορετικά από εκείνα 

που φανερώνουν οι χρησιμοποιούμενες συγκεκριμένες λέξεις. Με την τεχνική αυτή, επομένως, επιδιώκεται και 

επιτυγχάνεται η απόκρυψη του πραγματικού νοήματος. υνεπώς, οπουδήποτε λειτουργεί η έννοια της αλληγορίας, 

χρειάζεται και απαιτείται μια ειδική ανάγνωση για την αποκωδικοποίηση και την κατανόηση του πραγματικού νοήματος. 

Αυτή η ειδική ανάγνωση προϋποθέτει την ικανότητα να διαβάζουμε ένα αλληγορικό κείμενο «κάτω από τις λέξεις», για να 

αποκαλύψουμε τα κρυμμένα ή, έστω, τα δυσδιάκριτα νοήματα. το χώρο της λογοτεχνίας η αλληγορία είναι μια ιδιαίτερα 

συχνή τεχνική. υγκεκριμένα, ο πεζογράφος ή ο ποιητής, για να προσδώσει στα νοήματά του μεγαλύτερη υποβλητικότητα 

και για να καταστήσει περισσότερο αισθητά και, επομένως, ζωντανά, καταφεύγει συχνά στην τεχνική και στους τρόπους 

της αλληγορίας. 
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15. Κλιμακωτό: Αυξάνει βαθμιαία (κλιμακωτά) η ένταση στην παρουσίαση μιας σειράς από ενέργειες ή 

καταστάσεις (παρουσιάζεται μια σειρά από καταστάσεις ή ενέργειες, από τις οποίες η καθεμιά είναι πιο έντονη 

από την προηγούμενή της. 

-Ακούω κούφια τα τουφέκια / ακούω σμίξιμο σπαθιών / ακούω ξύλα, ακούω πελέκια / ακούω τρίξιμο δοντιών. 

16. Προσωποποίηση: όταν αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες σε ζώα, σε αντικείμενα ή αφηρημένες έννοιες. 

-Ο Όλυμπος και ο Κίσαβος, τα δυο βουνά μαλώνουν. 

 

Σα συνηθέστερα σχήματα λόγου 

 

Από τα παραπάνω σχήματα λόγου, τα ακόλουθα εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και έχουν ιδιαίτερη 

λειτουργία σε ένα αφηγηματικό κείμενο: 

 

Κύκλος / Κυκλικό σχήμα 

Κατά το σχήμα του κύκλου μια φράση αρχίζει και τελειώνει με την ίδια λέξη, είναι δυνατό όμως και ένα 

ολόκληρο αφήγημα να αρχίζει και να τελειώνει με την ίδια φράση. ε αυτή την περίπτωση μιλάμε για κυκλική 

δομή του αφηγήματος. 

 

Αποσιώπηση 

Κατά την αποσιώπηση παραλείπουμε μια λέξη ή συνήθως μια ολόκληρη φράση από φόβο, οργή, αγανάκτηση, 

ντροπή κτλ. Η αποσιώπηση συχνά φανερώνει ζωηρή συγκίνηση και αποβλέπει στον προβληματισμό του 

αναγνώστη ή στη δημιουργία εντυπώσεων. 

 

Επανάληψη 

ε ένα κείμενο μπορούμε να εντοπίσουμε λέξεις ή φράσεις που επανέρχονται αυτούσιες ή ελαφρά 

παραλλαγμένες, για να δώσουν έμφαση σε μια έννοια ή κατάσταση. 

 

Μεταφορά 

τη λογοτεχνία, μια λέξη μπορεί να χρησιμοποιείται κυριολεκτικά ή μεταφορικά, δηλαδή η σημασία της 

διευρύνεται και μεταφέρεται σε μια άλλη έννοια. Η μεταφορά μοιάζει με την παρομοίωση, απουσιάζει όμως το 

«σαν» ή το «όπως». Η μεταφορική χρήση των λέξεων προσδίδει πλούτο, βάθος και δύναμη στο λόγο, ζωντάνια 

και εκφραστικότητα. 

 

Παρομοίωση 

Είναι ο παραλληλισμός ή η σύγκριση δύο προσώπων, πραγμάτων ή αφηρημένων εννοιών, που γίνεται για να 

φωτιστεί η σημασία του πρώτου συγκρινόμενου στοιχείου μέσω της αντιπαραβολής του με κάτι πιο 

συγκεκριμένο και σαφές. υχνά ο σκοπός της παρομοίωσης είναι συνθετότερος: χρησιμοποιείται για να 

προβληθούν οι βαθύτερες σχέσεις μεταξύ των πραγμάτων ή για να αποκαλυφθεί μια νέα διάσταση ανάμεσα σε 

δύο συγκρινόμενες καταστάσεις. Η παρομοίωση μοιάζει με τη μεταφορά, αλλά, κατά τον Αριστοτέλη, είναι 

αισθητικά αμεσότερη και ελκυστικότερη και έχει μεγαλύτερη πυκνότητα. 

 

Προσωποποίηση 

Η προσωποποίηση χαρίζει ζωντάνια και κίνηση σε άψυχα αντικείμενα ή αφηρημένες έννοιες και κάνει το λόγο 

ζωντανό, παραστατικό και πρωτότυπο. 

 

Τπερβολή 

Με την υπερβολή μεγεθύνεται μια κατάσταση ή μεγαλοποιείται ένα συναίσθημα. τόχος της υπερβολής είναι 

να προβληθεί εντονότερα μια κατάσταση, να αποκτήσει έμφαση και ζωντάνια το κείμενο και να 

δημιουργηθούν ισχυρές εντυπώσεις. 
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Αντίθεση 

Με την αντίθεση συσχετίζονται ή συνδυάζονται δύο έννοιες, πράγματα ή καταστάσεις ανόμοιες, με στόχο την 

έκφραση ζωηρών συναισθημάτων. Η αντίθεση είναι ένα αριστοτεχνικό μέσο για την αντιπαραβολή δύο λέξεων 

ή φαινομένων, τα οποία μέσα από την αντιδιαστολή τους φωτίζουν τις αντίπαλες δυνάμεις που συχνά 

συνυφαίνονται και εναρμονίζονται στην ανθρώπινη ζωή. Επίσης, με την αντίθεση ο συγγραφέας κάνει 

αισθητές τις ακραίες και δραματικές καταστάσεις που διέπουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Η αντίθεση μπορεί να 

εκφράζεται είτε με δύο λέξεις ή δύο φράσεις είτε και με δύο μεγάλα τμήματα του λόγου (προτάσεις, περιόδους 

παραγράφους). 

 

Ειρωνεία 

Η ειρωνεία ως σχήμα λόγου είναι η συνειδητή χρήση μιας διφορούμενης γλώσσας από τον ομιλητή, όταν 

δηλαδή ο αφηγητής εννοεί κάτι διαφορετικό από αυτό που εκφράζουν οι λέξεις. Η έννοια της ειρωνείας 

χρησιμοποιείται συχνά με κάποια σημασιολογική κλιμάκωση: χαριεντισμός, αστεϊσμός, ειρωνεία, σαρκασμός, 

χλευασμός. Με τον όρο «ειρωνεία» μπορεί να εννοείται και η τραγική ειρωνεία, όταν ο ήρωας αγνοεί μια 

πραγματικότητα ή μια αλήθεια που γνωρίζουν οι αναγνώστες. 

την πεζογραφία συναντάμε και την «ειρωνεία της τύχης», όταν η αιφνίδια μεταβολή μιας κατάστασης 

ανατρέπει την πορεία ενός ανθρώπου. Η ειρωνεία προσδίδει συχνά μια κωμική νότα στο λόγο, συνήθως όμως 

αποκαλύπτει την απογοήτευση και την αγανάκτηση ενός ανθρώπου για μια συγκεκριμένη πραγματικότητα. 
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ΑΦΗΓΗΜΑΣΙΚΕ ΣΕΥΝΙΚΕ 

 

Αφηγηματικές τεχνικές – Αφηγηματικοί τρόποι 

 

     Καιό είλαη λα γλωξίδνπκε όηη ζηε ζεωξία ηεο ινγνηερλίαο νη αθεγεκαηηθνί ηξόπνη είλαη δηαθορεηηθοί 

από ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο. Η δηάθξηζή ηνπο όκωο πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζθνπηκόηεηα ηεο 

αλαδήηεζήο ηνπο. 

Αθεγεκαηηθοί ηρόποη ολοκάδοληαη ηα ζσζηαηηθά ζηοητεία ποσ ζσλαποηειούλ κηαλ αθήγεζε. Π.τ. 

έθζεζε (θαζαρή αθήγεζε), δηάιογος, περηγραθή, ζτόιηο εζωηερηθός κολόιογος, ειεύζερο πιάγηο 

ύθος. 

Οη αθεγεκαηηθές ηετληθές ζτεηίδοληαη: 

α) κε ηνλ αθεγεηή, ηελ ππόζηαζή ηνπ κέζα ζην θείκελν, ηηο ζρέζεηο αθεγεηή-πξνζώπωλ, ηελ νπηηθή γωλία 

ηνπ, 

β) ηε δνκή ηεο αθήγεζεο, ην ρξόλν, ην ρώξν, 

γ) ηε ξεκαηηθή άξζξωζε ηεο αθήγεζεο, ηηο ζπκβάζεηο ηεο. 

χεδιαγραμματική παρουσίαση :  

Αφηγηματικές τεχνικές είναι οι ακόλουθες: 

- Ο αθεγεηήο5 

                                                

5 Ο αφηγητής μπορεί να είναι πρόσωπο της αφήγησης, με πρωταγωνιστικό ή δευτερεύοντα ρόλο, ή μπορεί να είναι αμέτοχος 

στα γεγονότα. Αν συμμετέχει στην ιστορία (είτε ως βασικός ήρωας είτε ως απλός παρατηρητής ή αυτόπτης μάρτυρας), τον 

ονομάζουμε «ομοδιηγητικό αφηγητή». ’ αυτή την περίπτωση ο αφηγητής αφηγείται σε πρώτο ρηματικό πρόσωπο 

(πρωτοπρόσωπη αφήγηση).Διακρίνονται δύο παραλλαγές του ομοδιηγητικού αφηγητή: ο αφηγητής-παρατηρητής/θεατής, 

δηλαδή ο αφηγητής που είναι παρατηρητής/μάρτυρας των συμβάντων της αφήγησης, και ο αφηγητής-πρωταγωνιστής, 

δηλαδή ο αφηγητής που συμμετέχει στην αφήγηση ως βασικός ήρωας. Όταν μάλιστα αφηγείται σε πρώτο ρηματικό την 

προσωπική του ιστορία, ονομάζεται ιδιαίτερα «αυτοδιηγητικός αφηγητής».Αν ο αφηγητής δεν συμμετέχει καθόλου στην 

ιστορία που διηγείται ονομάζεται «ετεροδιηγητικός αφηγητής». την περίπτωση αυτή ο συγγραφέας αναθέτει την 

αφήγηση σε πρόσωπο ξένο προς την ιστορία, την οποία παρουσιάζει σε τρίτο πρόσωπο (τριτοπρόσωπη αφήγηση). 

Ονομάζεται, ιδιαίτερα, «παντογνώστης αφηγητής» (ή «αφηγητής-Θεός») αυτός που βρίσκεται παντού και πάντοτε και 

γνωρίζει τα πάντα, ακόμα και τις πιο απόκρυφες σκέψεις των προσώπων της αφήγησης (Παντογνώστης αφηγητής: Είναι 

ο αφηγητής που γνωρίζει τα πάντα, εποπτεύει τα πάντα, αλλά δεν μετέχει στη δράση, δεν είναι δηλαδή ένα από τα 

πρόσωπα της ιστορίας. τον παντογνώστη αφηγητή αντιστοιχεί η αφήγηση χωρίς εστίαση (μηδενική), δεδομένου ότι αυτός 

δεν παρακολουθεί την αφήγηση από μια οπτική γωνία, αλλά είναι πανταχού παρών σαν ένας μικρός θεός.) 
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- Τν είδνο ηεο αθήγεζεο (δειαδή, νη αθεγεκαηηθνί ηξόπνη) 

- Η νπηηθή γωλία 

- Η εζηίαζε
6
 

- Ο ρξόλνο ηεο αθήγεζεο
7
 

- Ο ξπζκόο ηεο αθήγεζεο 

 

Αφηγηματικοί τρόποι είναι οι ακόλουθοι: 

- Αθήγεζε (έθζεζε: θαζαξή αθήγεζε)
8
 

                                                

6 Με τον όρο «εστίαση» αναφερόμαστε στην απόσταση που παίρνει ο αφηγητής από τα πρόσωπα της αφήγησης. Ο Ζενέτ 

προτείνει τους ακόλουθους τρεις τύπους εστίασης της τριτοπρόσωπης αφήγησης: 

• Αφήγηση χωρίς εστίαση (ή μηδενική εστίαση): ο αφηγητής γνωρίζει περισσότερα από τα πρόσωπα. Αντιστοιχεί στην 

αφήγηση με παντογνώστη αφηγητή. 

• Αφήγηση με εσωτερική εστίαση: η αφήγηση παρακολουθεί ένα από τα 

πρόσωπα ή ο αφηγητής ξέρει τόσα, όσα και το πρόσωπο από τη σκοπιά του οποίου αφηγείται. 

• Αφήγηση με εξωτερική εστίαση: ο αφηγητής ξέρει λιγότερα από τα πρόσωπα. την περίπτωση αυτή ο ήρωας δρα, χωρίς 

ο αναγνώστης να μπορεί να μάθει τις σκέψεις του (π.χ. αστυνομικά μυθιστορήματα). 

 

7 Σρεις χρονικές τοποθετήσεις της αφήγησης χρονικά, σε σχέση με την ιστορία, είναι πιθανές: το παρελθόν, το 

παρόν και το μέλλον. Με βάση αυτά τα χρονικά επίπεδα, η αφήγηση μπορεί να είναι τεσσάρων ειδών: 

• Η μεταγενέστερη αφήγηση. Είναι η πιο συχνή. Διηγούμαστε την ιστορία αφού έχει εξ ολοκλήρου συντελεστεί. 

• Η προγενέστερη αφήγηση, που προηγείται της έναρξης της ιστορίας. 

• Η ταυτόχρονη αφήγηση, της οποίας η εκφώνηση είναι σύγχρονη της ιστορίας. 

• Η παρέμβλητη αφήγηση, όπου ο αφηγητής διηγείται μαζί με τα γεγονότα που συντελέστηκαν και τις σκέψεις που 

του έρχονται κατά τη στιγμή της γραφής. 

 
8 Αφήγηση είναι μια πράξη επικοινωνίας με την οποία παρουσιάζεται προφορικά, ή γραπτά μια σειρά πραγματικών ή 

πλασματικών (επινοημένων) γεγονότων. Επομένως κάθε αφήγηση, ως πράξη επικοινωνίας. προϋποθέτει τουλάχιστον, δύο 

πρόσωπα: ένα πομπό -τον αφηγητή- και κάποιον στον οποίο απευθύνεται ο αφηγητής -τον αποδέκτη- της αφήγησης. Ο 
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- Δηάινγνο 

- Πεξηγξαθή 

- Σρόιηα 

- Ειεύζεξνο Πιάγηνο Λόγνο 

- Εζωηεξηθόο κνλόινγνο 

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΦΗΓΗΜΑΣΙΚΩΝ ΣΕΥΝΙΚΩΝ:  

Εισαγωγικά: 

 Η πεζογραφία θεωρείται συνήθως πιο κατανοητή από την ποίηση. Η γλώσσα της δεν είναι τόσο συμβολική και 

το  νόημά της είναι πιο προσιτό, ιδίως σε πρώτη ανάγνωση. Ψστόσο, για να προσεγγίσουμε τη βαθύτερη σχέση 

του αφηγήματος και να «ξεκλειδώσουμε» το κείμενο, χρειάζεται να γνωρίζουμε κάποια στοιχεία από τη θεωρία 

της αφήγησης σχετικά με το μύθο (την ιστορία), τα πρόσωπα, τη γλώσσα και όλα τα «υλικά» με τα οποία ο 

συγγραφέας «κατασκευάζει» την πραγματικότητα του κειμένου. Για να κατανοήσουμε το κείμενο, πρέπει να το 

«αναλύσουμε», δηλαδή να επεξεργαστούμε τη μορφή και το περιεχόμενό του και να εμβαθύνουμε στα νοήματά 

του. Η  αφηγηματολογία, η επιστήμη που μελετά την αφηγηματική λειτουργία, μας προσφέρει ό,τι απαιτείται 

για να «ερμηνεύσουμε» ένα κείμενο που περιέχει αφήγηση (την έκθεση μιας ιστορίας). Πιο απλά, η 

αφηγηματολογία προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε τρεις ερωτήσεις: 

 Ποιος αφηγείται;  

 Σι αφηγείται; 

 Πώς αφηγείται; 

Η αναζήτηση των απαντήσεων σε αυτά τα ερωτήματα οδηγεί ουσιαστικά στην ανεύρεση των αφηγηματικών 

τεχνικών ενός κειμένου. υγκεκριμένα, οι αφηγηματικές τεχνικές έχουν σχέση με το ποιος αφηγείται, από ποια 

οπτική γωνία «βλέπει» (κυριολεκτικά και μεταφορικά) τα γεγονότα, τι αφηγείται και πώς αφηγείται, δηλαδή 

ποιους αφηγηματικούς τρόπους χρησιμοποιεί ( π.χ. εναλλαγή αφήγησης / περιγραφής / διαλόγου κτλ.). την 

ερώτηση «πώς αφηγείται», εκτός από τις αφηγηματικές λειτουργίες, διερευνούμε το κείμενο και υφολογικά, 

σχολιάζουμε δηλαδή τη γλώσσα, τον τόνο και τα εκφραστικά μέσα, ή τους ιδιαίτερους εκφραστικούς τρόπους 

που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας. Σέλος, αναζητούμε κι άλλες τεχνικές αφήγησης, που σχετίζονται με το χώρο 

(π.χ. την τεχνική της αντίθεσης κλειστού / ανοιχτού χώρου), με το χρόνο της αφήγησης και τους τρόπους 

συντόμευσης ή επιμήκυνσης του (π.χ. παράλειψη, επιβράδυνση) κτλ.  

 

Ποιος αφηγείται:  

 

Ο αφηγητής:9 Όταν διαβάζουμε ένα λογοτεχνικό έργο βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα κείμενο που το έχει 

γράψει κάποιος συγγραφέας. Σο κείμενο αυτό περιέχει μια ιστορία. Κάποιος αφηγείται (εκθέτει, παρουσιάζει) 

                                                                                                                                       
αφηγητής φροντίζει να δώσει στον αποδέκτη τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τόπο, το χρόνο, τα πρόσωπα και τα 

πιθανά αίτια ενός συμβάντος. Η έκταση της αφήγησης ποικίλλει μπορεί η αφήγηση να είναι πολύ εκτεταμένη ή να 

περιορίζεται σε μια μόνο φράση. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η ρήση του Καίσαρα "νeni, vιdi, vici" («ήρθα, είδα, 

νίκησα») που θεωρείται η συντομότερη αφήγηση.  

 
9 Η σχέση συγγραφέα - αφηγητή κατά Ζενέτ (G. Genette) 

Η γαλλική αφηγηματολογία επισήμανε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αφήγημα χωρίς αφηγητή. Ο αναγνώστης όμως μπορεί 

να μην αντιλαμβάνεται την ύπαρξη του αφηγητή και να έχει την εντύπωση μιας «διαφανούς» αφήγησης, της οποίας τα 
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μια υπόθεση (ή ένα μύθο), ο αφηγητής, και αυτός δεν είναι αναγκαστικά ο συγγραφέας, όπως πίστευαν 

παλιότερα. Σηηο αθεγήζεηο πξαγκαηηθώλ γεγνλόηωλ ζπλήζωο είλαη θαλεξό πνηνο αθεγείηαη. Σε κηα 

καξηπξηθή θαηάζεζε π.ρ. ν αθεγεηήο είλαη ην ίδην πξόζωπν πνπ θαηαζέηεη πξνθνξηθά ή γξαπηά ηε 

καξηπξία ηνπ. Σηελ πεξίπηωζε ηεο ινγνηερλίαο όκωο ηα πξάγκαηα είλαη πην ζύλζεηα. Ο αθεγεηήο θαη ν 

ζπγγξαθέαο είλαη δύν δηαθνξεηηθά πξόζωπα πνπ δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη. Ο ζπγγξαθέαο είλαη έλα 

πξαγκαηηθό πξόζωπν κε αιεζηλή δωή, ππάξρεη έμω από ην θείκελν. Αληίζεηα, ν αθεγεηήο είλαη έλα 

πξόζωπν ηνπ θεηκέλνπ πνπ ππάξρεη κόλν κέζα ζην πιαίζην ηνπ πιαζκαηηθνύ ιόγνπ πνπ δεκηνύξγεζε ν 

ζπγγξαθέαο, είλαη δειαδή έλα θαηαζθεύαζκα από ιέμεηο, πνπ δελ ππάξρεη ζηελ πξαγκαηηθή δωή.  Μόνο 

στην περίπτωση της αυτοβιογραφίας ή των απομνημονευμάτων, που είναι αληθινές (κι όχι πλαστές) ιστορίες, ο 

συγγραφέας ταυτίζεται με τον αφηγητή. Ο συγγραφέας συνήθως στις λογοτεχνικές αφηγήσεις 

αποστασιοποιείται από την ιστορία που γράφει κι αναθέτει σε κάποιον άλλο την αφήγησή της. ε αφηγήσεις 

μάλιστα που έχουν έντονο το αυτοβιογραφικό στοιχείο, ο συγγραφέας μπορεί να κρύψει την ταυτότητά του 

πίσω από ένα προσωπείο, να επινοήσει δηλαδή ένα πλαστό πρόσωπο (περσόνα) που θα «μιλάει» αντί γι’ αυτόν 

(τεχνική της πλαστοπροσωπίας). 

Γενικά σε κάθε ανάγνωση υπάρχουν τρεις συντελεστές:  

 Ο συγγραφέας, που υπάρχει έξω από το κείμενο, αλλά μπορεί να προσθέτει στην ιστορία του κι 

αυτοβιογραφικό υλικό,  

 Ο αφηγητής, που λειτουργεί μόνο μέσα στο πλαίσιο του κειμένου, ως πομπός και 

 Ο αναγνώστης , που είναι κάθε αποδέκτης της αφήγησης. 

 

Σύποι αφηγητή με κριτήριο τη συμμετοχή του στην ιστορία: Τπάρχουν δύο κυρίως περιπτώσεις 

σχετικά με τον αφηγητή:  

o Μπορεί να είναι πρόσωπο της αφήγησης, με πρωταγωνιστικό ή δευτερεύοντα ρόλο 

o Μπορεί να είναι αμέτοχος στα γεγονότα, αφανής αφηγητής.  

Κατά τη γαλλική αφηγηματολογία, όμως δεν υπάρχει αφήγημα χωρίς αφηγητή. Έστω, και αν δεν κάνει 

αισθητή την παρουσία του, υπάρχει αφηγητής, απλώς δεν το αντιλαμβανόμαστε. ύμφωνα, λοιπόν, με τα 

παραπάνω, κατά το Γάλλο αφηγηματολόγο G. Genette , με κριτήριο τη συμμετοχή του αφηγητή στην ιστορία, 

διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι αφηγητή:  

 Ο ομοδιηγητικός αφηγητής: Ο αφηγητής είναι ένα από τα πρόσωπα της αφήγησης και συμμετέχει στην 

ιστορία είτε ως βασικός ήρωας, ως πρωταγωνιστής, είτε ως απλός παρατηρητής ή αυτόπτης μάρτυρας. 

Διακρίνονται δύο παραλλαγές του ομοδιηγητικού αφηγητή: ανάλογα με το αν είναι παρατηρητής / 

μάρτυρας ή ήρωας του δικού του αφηγήματος. τη δεύτερη περίπτωση ο αφηγητής ονομάζεται 

αυτοδιηγητικός.  Η χρήση του πρώτου προσώπου (πρωτοπρόσωπη αφήγηση) δε σημαίνει κατ’  ανάγκη 

ομοδιηγητικό αφηγητή, προϋπόθεση γι’  αυτό είναι ο αφηγητής να είναι πρόσωπο της αφήγησης.  

 Ο ετεροδιηγητικός αφηγητής: Ο αφηγητής δε συμμετέχει καθόλου στην ιστορία που αφηγείται. την 

περίπτωση αυτή ο συγγραφέας αναθέτει την αφήγηση σε πρόσωπο ξένο προς την ιστορία, αφηγείται σε  

τρίτο πρόσωπο (τριτοπρόσωπη αφήγηση).  

Σύποι αφήγησης: 10Έτσι, ανάλογα με τον τύπο του αφηγητή, η αφήγηση ονομάζεται: 

                                                                                                                                       
γεγονότα γίνονται αισθητά ως «πραγματικά» (π.χ. στην ιστορική αφήγηση). Ακόμα και στην περίπτωση ενός αφηγήματος 

που συγκροτείται εξ ολοκλήρου από διαλόγους μεταξύ προσώπων και χωρίς κατηγορηματικές εκφράσεις (του τύπου 

«λέει»), υπάρχει αφηγητής, ο οποίος «παραθέτει» τους διαλόγους χωρίς να κάνει αισθητή την παρουσία του. την 

«αδιαφανή» αφήγηση ο αφηγητής προσδιορίζεται ρητά, γίνεται ένα «πρόσωπο» μέσα στο αφήγημα. 

 
10 Η αφήγηση διακρίνεται σε πραγματική και πλασματική. Πραγματική ονομάζεται η αφήγηση της οποίας το αντικείμενο 

ανήκει στο βιωματικό πεδίο του υποκειμένου της αφήγησης, ενώ πλασματική εκείνη της οποίας το αντικείμενο είναι 

εφεύρημα του υποκειμένου της αφήγησης. 

Κάθε αφήγημα συντίθεται από τρία στρώματα (Delcroix Μ.- F. Hallyn 

• Αφήγημα γεγονότων: γίνεται αναφορά σε ό,τι έπραξε ή σε ό,τι έπαθε ένα πρόσωπο. 
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 Ομοδιηγητική αφήγηση: όταν ο αφηγητής αφηγείται μια ιστορία στην οποία παίρνει μέρος. Αν είναι 

πρωταγωνιστής (κι επομένως αφηγείται τη δική του ιστορία), τότε, σε αυτή την περίπτωση, η αφήγηση 

ονομάζεται αυτοδιηγητική αφήγηση και  

 Ετεροδιηγητική αφήγηση: όταν ο αφηγητής δεν έχει απολύτως καμιά συμμετοχή στην ιστορία που 

αφηγείται.  

 

Αφηγηματικά επίπεδα: Όταν μέσα σε μια αφήγηση παρεμβάλλεται και μια δεύτερη ιστορία, τότε, κατά 

τον Genette, η αφήγηση «διασπάται» σε δύο επίπεδα: στο πρώτο επίπεδο, που περιέχει την κύρια αφήγηση, και 

στο δεύτερο επίπεδο, που περιέχει τη δευτερεύουσα (εγκιβωτισμένη) αφήγηση. Η κύρια αφήγηση τοποθετείται 

στο επίπεδο που ονομάζεται διηγητικό ή ενδοδιηγητικό, ενώ η δευτερεύουσα αφήγηση (η μετα-αφήγηση) 

τοποθετείται στο επίπεδο που ονομάζεται μεταδιηγητικό ή υποδιηγητικό. Αν υπάρχει πρόλογος ή εισαγωγική 

αφήγηση  στο έργο, τότε έχουμε κι ένα τρίτο επίπεδο, που ονομάζεται εξωδιηγητικό. Ο Genette, λοιπόν, 

διακρίνει τρία αφηγηματικά επίπεδα:  

 Σο εξωδιηγητικό επίπεδο: υγκροτείται από την αφήγηση γεγονότων που είναι εξωτερικά σε σχέση με το 

κείμενο, πρόλογοι, εισαγωγές κτλ., π.χ. η επίκληση του ποιητή στη Μούσα στην Οδύσσεια του Ομήρου.  

 Σο διηγητικό ή ενδοδιηγητικό επίπεδο: Περιλαμβάνει τα γεγονότα που ανήκουν στην κύρια αφήγηση, 

π.χ. οι περιπέτειες του Οδυσσέα από το νησί της Καλυψώς ως την Ιθάκη. 

 Σο μεταδιηγητικό ή υποδιηγητικό επίπεδο: Περιλαμβάνει τη δευτερεύουσα αφήγηση που εγκιβωτίζεται 

στην κύρια αφήγηση, π.χ. τα γεγονότα που αφηγείται ο Οδυσσέας στους Υαίακες (τα παλαιότερα γεγονότα 

από την Σροία μέχρι το νησί της Καλυψώς).  

 

Σύποι αφηγητή με κριτήριο τα αφηγηματικά επίπεδα: Με βάση το αφηγηματικό επίπεδο, κατά 

τον Genette, έχουμε τριών ειδών αφηγητές: 

 Εξωδιηγητικός: Είναι ο αφηγητής που επιφορτίζεται με την αφήγηση των γεγονότων που συνιστούν το 

κείμενο. Είναι ο αφηγητής α΄ βαθμού, που ονομάζεται έτσι (δηλαδή εξωδιηγητικός), επειδή «βγαίνει» από 

την ιστορία για να τη διηγηθεί, αφού πια αυτή έχει συντελεστεί. Αφηγείται δηλαδή γεγονότα και πράξεις 

ξένα προς το κύριο κείμενο της αφήγησης (εισαγωγικές αφηγήσεις, πρόλογοι<) 

 Ενδοδιηγητικός: Είναι ο αφηγητής που βρίσκεται μέσα στην ιστορία και διηγείται γεγονότα που συνιστούν 

μετα – αφήγηση. Είναι ο αφηγητής (β΄ βαθμού) κι ονομάζεται έτσι (δηλαδή ενδοδιηγητικός), επειδή είναι 

πάντοτε ένα από τα πρόσωπα της ιστορίας και αφηγείται γεγονότα που ανήκουν στην κύρια αφήγηση.  

 Μεταδιηγητικός: Είναι ο αφηγητής που βρίσκεται μέσα στη δευτερεύουσα ιστορία (στη μετα – αφήγηση) κι 

αφηγείται μια άλλη ιστορία, μια δευτερεύουσα αφήγηση (που ενσωματώνεται στην κύρια αφήγηση,  είναι 

αφήγηση μέσα στην αφήγηση).  

Με κριτήριο το αφηγηματικό επίπεδο στο οποίο ανήκουν, καθώς και τη συμμετοχή τους στην ιστορία 

προκύπτουν οι ακόλουθοι τύποι αφηγητή: 

 Εξωδιηγητικός – ετεροδιηγητικός αφηγητής: Είναι ο αφηγητής α΄ βαθμού (δηλαδή ανήκει στο πρώτο 

επίπεδο αφήγησης) που επιφορτίζεται με την αφήγηση σε τρίτο πρόσωπο μιας ιστορίας στην οποία δε 

μετέχει, π.χ. ο αφηγητής της Ιλιάδας και της Οδύσσειας (ο Όμηρος).  

                                                                                                                                       
• Αφήγημα λόγων: περιλαμβάνει: α) τον αφηγηματοποιημένο ή αφηγημένο λόγο, κατά τον οποίο τα λόγια του προσώπου 

ενσωματώνονται στην αφήγηση, β) τον αναφερόμενο ή αναπαριστώμενο λόγο, που περιλαμβάνει τον ευθύ λόγο ή διάλογο 

και γ) τον μετατιθέμενο λόγο, κατά τον οποίο ο λόγος του ήρωα ενσωματώνεται στον λόγο του αφηγητή. Κατά τον Ζενέτ, ο 

εσωτερικός μονόλογος είναι ευθύς, άμεσος λόγος. Προέκταση του μετατιθεμένου λόγου είναι ο ελεύθερος πλάγιος λόγος, 

με τον οποίο ο αφηγητής αποδίδει σε τρίτο πρόσωπο και σε χρόνο ιστορικό ενδόμυχες σκέψεις και συναισθήματα ενός 

προσώπου της αφήγησης. Σο τμήμα αυτό εύκολα μετατρέπεται σε ευθύ λόγο. 

• Αφήγημα σκέψεων: η σκέψη, κατά τον Ζενέτ, ισοδυναμεί με «σιωπηρό λόγο». 
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 Εξωδιηγητικός – ομοδιηγητικός αφηγητής: Είναι ο αφηγητής α΄ βαθμού που επιφορτίζεται με την 

αφήγηση της κύριας ιστορίας, η οποία αποτελεί και την προσωπική του ιστορία (αυτοδιηγητική αφήγηση), 

π.χ. ο αφηγητής στο Αμάρτημα της μητρός μου ( ο Γιωργής).  

 Ενδοδιηγητικός – ετεροδιηγητικός αφηγητής: Είναι ο αφηγητής β΄  βαθμού ( όταν υπάρχει και δεύτερο 

επίπεδο αφήγησης) που ανήκει στην κύρια ιστορία κι αφηγείται (σε μεταδιηγητικό επίπεδο) μια 

δευτερεύουσα ιστορία στην οποία δε μετέχει.  

 Ενδοδιηγητικός -  ομοδιηγητικός αφηγητής: Είναι ο αφηητής β΄ βαθμού που ανήκει στην κύρια ιστορία 

κι αφηγείται (σε μεταδιηγητικό επίπεδο) την προσωπική του ιστορία, π.χ. η μητέρα του Γιωργή στο 

Αμάρτημα της μητρός μου, που αφηγείται το αμάρτημά της.   

 

Η οπτική γωνία / Η εστίαση: ε μια αφήγηση δεν καταγράφονται όλα τα γεγονότα, αλλά μόνο όσα 

υποπίπτουν στην αντίληψη του προσώπου που αφηγείται, ανάλογα με τη γνώση των γεγονότων που έχει 

(άμεση ή έμμεση). Έτσι, επιλέγονται κάποιες λεπτομέρειες που έχουν σχέση και με το χαρακτήρα του 

προσώπου που αφηγείται, τον τρόπο που σκέφτεται, τη συναισθηματική του φόρτιση ή την αποστασιοποίησή 

του από τα συμβάντα. Η προοπτική / η σκοπιά (θέση) μέσα από την οποία βλέπει / αντιλαμβάνεται τα δρώμενα 

ο αφηγητής και η απόσταση που παίρνει από τα πρόσωπα και τα πράγαματα ονομάζεται οπτική γωνία της 

αφήγησης (φυσικά τη θέση αυτή την καθορίζει ο συγγραφέας, όπως εξάλλου καθορίζει και τον ίδιο τον 

αφηγητή, και επομένως, η οπτική γωνία στη λογοτεχνία αποτελεί βασικά μια αφηγηματική τεχνική).Η οπτική 

γωνία της αφήγησης μπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική: 

 Εσωτερική οπτική γωνία: όταν την ιστορία αφηγείται ο βασικός ήρωας ή ένα δευτερεύον πρόσωπο 

(αφηγείται μόνο όσα υποπίπτουν στην αντίληψή του. 

 Εξωτερική οπτική γωνία: όταν ο αφηγητής βρίσκεται έξω από την υπόθεση, αφηγείται σε τρίτο πρόσωπο.  

 

Σύποι αφηγητή με κριτήριο την οπτική γωνία: Ανάλογα με την οπτική γωνία του αφηγητή, 

προτείνεται η ακόλουθη κατηγοριοποίηση:  

 Αφηγητής – παντογνώστης: Ο αφηγητής βρίσκεται παντού και πάντοτε και γνωρίζει τα πάντα, ακόμα 

και τις πιο απόκρυφες σκέψεις των προσώπων της αφήγησης. Η αφήγηση σε αυτήν την περίπτωση γίνεται σε γ΄ 

ρηματικό πρόσωπο. (Αφηγητής Θεός: τριτοπρόσωπη αφήγηση με μηδενική εστίαση. Η αφήγηση γίνεται από 

έναν παντογνώστη αφηγητή, ο οποίος έχει πανοραμική θέαση του μυθιστορηματικού σύμπαντος και γι’ αυτό 

είναι ταυτόχρονα παρών και απών από αυτό. Γνωρίζει τα πάντα για τους ήρωες του έργου του, ακόμη και τα 

συναισθήματα και τις μύχιες σκέψεις τους. Είναι ο ετεροδιηγητικός αφηγητής που δεν συμμετέχει σε ό,τι 

αφηγείται Είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί, στην περίπτωση αυτή, η απόλυτη γνώση ισοδυναμεί με έλλειψη 

σκοπιάς: ο Θεός κοιτάζει τον κόσμο από παντού, όχι από ένα συγκεκριμένο σημείο, έτσι που η απόλυτη 

παρουσία του να αποτελεί ταυτόχρονα και απόλυτη απουσία. Είναι ο αφηγητής των μυθιστορημάτων του 

Μπαλζάκ και των ιστορικών μυθιστορημάτων. Αφηγητής > Πρόσωπα) 

 Αφηγητής – παρατηρητής (θεατής): Ο αφηγητής είναι ένα από τα πρόσωπα της ιστορίας (αυτόπτης 

μάρτυρας ή απλώς θεατής των γεγονότων) που συμμετέχει στη δράση (λίγο ή πολύ). Αφηγείται τα συμβάντα 

στο α΄ ρηματικό πρόσωπο. (Αφηγητής άνθρωπος: πρωτοπρόσωπη ή και τριτοπρόσωπη αφήγηση (πολύ σπάνια 

αφήγηση σε δεύτερο πρόσωπο) με εσωτερική εστίαση. Η αφήγηση γίνεται από την οπτική γωνία ενός 

προσώπου με γνώση περιορισμένη. Ο αφηγητής είναι τοποθετημένος στο αφηγηματικό σύμπαν είτε ως 

πρωταγωνιστής (αυτοδιηγητικός) είτε ως δευτερεύον πρόσωπο είτε ως απλός μάρτυρας-θεατής (ομοδιηγητικός). 

ο λόγος βγαίνει από ανθρώπινο στόμα, τα μάτια που βλέπουν είναι μάτια ανθρώπου, ένας ή περισσότεροι 

αφηγητές διατηρούν την ανθρώπινη ιδιότητά τους. Παράδειγμα τα διηγήματα του Βιζυηνού, αρκετά του 

Παπαδιαμάντη, του Καρκαβίτσα κ.ά. Αφηγητής = Πρόσωπα) 

 Αφηγητής – πρωταγωνιστής: ε αυτήν την περίπτωση ο αφηγητής διηγείται τη δική του ιστορία σε α΄ 

ρηματικό πρόσωπο.  

 Αφηγητής κάμερα ή αφηγητής πράγμα: ο αφηγητής αποβάλλει τώρα την απόλυτη ή σχετική γνώση 

του, τον απόλυτο ή σχετικό έλεγχο του σύμπαντός του και βλέπει πια με ένα απλό και ουδέτερο βλέμμα, έχει 
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εστίαση εξωτερική. Δε σχολιάζει και δεν κρίνει. Είναι ένας φακός που καταγράφει ουδέτερες εικόνες στο παρόν 

(κυριαρχεί ο ενεστώτας) χωρίς αναδρομές στο παρελθόν ή αναφορές στο μέλλον. Παράδειγμα τα αστυνομικά 

μυθιστορήματα. Αφηγητής < Πρόσωπα 

Ανάλογα με την οπτική γωνία του αφηγητή, προτείνεται και η ακόλουθη κατηγοριοποίηση:  

 Δραματοποιημένος  αφηγητής: Αποτελεί ένα από τα πρόσωπα της ιστορίας, βασικό ή δευτερεύον. Η 

οπτική γωνία είναι εσωτερική και η αφήγησή του είναι πρωτοπρόσωπη. Η εμπειρία που μεταδίδει είναι 

προσωπική, περιορισμένη.  

 Αμέτοχος αφηγητής: Ο αφηγητής αυτός είναι ανεξάρτητος από τα πρόσωπα της αφήγησης, βρίσκεται έξω 

από την υπόθεση, είναι ταυτόχρονα παντού, περιγράφει και σχολιάζει τα πάντα, ακόμα και τις σκέψεις των 

προσώπων (αφηγητής – παντογνώστης, εξωτερική οπτική γωνία, τριτοπρόσωπη αφήγηση).  

Σέλος, ανάλογα με τη γνώση που διαθέτουν για τα γεγονότα, οι αφηγητές μπορούν να διακριθούν σε: 

 Προνομιακούς: όταν έχουν βαθιά γνώση των γεγονότων και  

 Περιορισμένους: όταν έχουν περιορισμένη γνώση.  

 

Σύποι αφήγησης με κριτήριο την εστίαση: Επειδή όμως στην αφήγηση είναι πιθανό να υπάρχει 

διαφορά ανάμεσα στο ποιος μιλάει και ποιος βλέπει, δηλαδή ένας αφηγητής μπορεί να διηγείται την ιστορία 

σύμφωνα με τη δική του προοπτική (πως βλέπει ο ίδιος τα πράγματα) ή σύμφωνα με την προοπτική ενός 

προσώπου της αφήγησης, ο όρος οπτική γωνία θεωρείται προβληματικός. Για να αποφεύγεται η σύγχυση, ο 

Genette προτείνει τον όρο εστίαση (ποιος εστιάζει και σε τι). Ανάλογα με την αφηγηματική σκοπιά ή την 

εστίαση διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι αφήγησης:  

 Αφήγηση χωρίς εστίαση ή με μηδενική εστίαση: Είναι η αφήγηση στην οποία ο αφηγητής γνωρίζει 

περισσότερα από τα πρόσωπα της ιστορίας του. Είναι η περίπτωση του παντογνώστη αφηγητή, ο οποίος 

βρίσκεται ταυτόχρονα παντού και γνωρίζει τα πάντα, ακόμα και τις πιο απόκρυφες σκέψεις των προσώπων 

της αφήγησης. Αυτή η απόλυτη γνώση των γεγονότων δείχνει ότι ο αφηγητής δε βλέπει τα πράγματα από 

μια συγκεκριμένη οπτική γωνία κι άρα δεν εστιάζει σε κάτι συγκεκριμένο, που ισοδυναμεί με έλλειψη 

οπτικής γωνίας (εστίαση μηδέν). Η αφήγηση σε αυτή την περίπτωση γίνεται σε γ΄ πρόσωπο (τριτοπρόσωπη 

αφήγηση).  

 Αφήγηση με εσωτερική εστίαση: Είναι η αφήγηση στην οποία ο αφηγητής γνωρίζει όσα και τα πρόσωπα 

της ιστορίας του. Η αφηγηματική σκοπιά είναι περιορισμένη κι ο αφηγητής, που ταυτίζεται με ένα πρόσωπο 

του έργου, ξέρει όσα του επιτρέπει η ανθρώπινη φύση του. Σα πλασματικά γεγονότα της αφήγησης 

παρουσιάζονται από την οπτική γωνία ενός μόνο προσώπου, που είναι μέρος του αφηγηματικού 

περιεχομένου, δηλαδή συμμετέχει στα συμβάντα της αφήγησης. Έτσι, ο αναγνώστης δε μαθαίνει όλα τα 

γεγονότα, αλλά μόνο όσα υποπίπτουν στην αντίληψη αυτού του προσώπου, και μάλιστα υποκειμενικά. ε 

αυτή την περίπτωση η αφήγηση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: α) σε γ΄ πρόσωπο ενικού (τριτοπρόσωπη 

αφήγηση) και β) σε α΄ ενικό πρόσωπο (πρωτοπρόσωπη αφήγηση). 11 

 Αφήγηση με εξωτερική εστίαση: Είναι η αφήγηση στην οποία ο αφηγητής γνωρίζει λιγότερα από τα 

πρόσωπα της ιστορίας του. την περίπτωση αυτή, βλέπουμε τη δράση του ήρωα, δεν μπορούμε όμως να 

μάθουμε τις σκέψεις του, όπως μια κάμερα που καταγράφει τις εξωτερικές κινήσεις ή το εξωτερικό 

περίβλημα προσώπων ή πραγμάτων, όχι όμως και τις εσωτερικές τους πλευρές. Η εστίαση αυτή 

χρησιμοποιείται κυρίως στα αστυνομικά μυθιστορήματα (μυστηρίου) ή στις ταινίες τρόμου.  

 

Σι αφηγείται ο αφηγητής 

                                                
11

 Πρέπει να τονιστεί πάντως ότι πολύ συχνά ο συγγραφέας αξιοποιεί στο ίδιο έργο και τις δύο δυνατότητες 

αφηγηματικής σκοπιάς (αφήγηση με μηδενική και με εσωτερική εστίαση) μεταβάλλοντας την οπτική γωνία και τον 

αφηγητή σε διάφορα μέρη της αφήγησης, ανάλογα με το τι θέλει να μεταδώσει κάθε φορά στον αναγνώστη. 
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Αφηγηματικό περιεχόμενο – αφηγηματική πράξη / αφηγηματικό υλικό: ε κάθε αφήγηση 

διακρίνουμε το αφηγηματικό περιεχόμενο (γεγονότα - πράξεις προσώπων που συνιστούν μια ιστορία) και την 

αφηγηματική πράξη (τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα γεγονότα από τον αφηγητή). Έτσι μπορούμε 

να έχουμε δύο αφηγήσεις με κοινό αφηγηματικό περιεχόμενο, στις οποίες όμως τα γεγονότα παρουσιάζονται 

με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Με άλλον τρόπο π.χ. έχει συνταχτεί η υπηρεσιακή 

έκθεση/ αναφορά ενός αστυνομικού για ένα φόνο και με άλλον τρόπο είναι γραμμένο το διήγημα που 

εμπνεύστηκε ένας συγγραφέας με αφορμή το ίδιο περιστατικό. Υυσικά κάθε αφήγηση χρησιμοποιεί και 

γλωσσική ποικιλία ανάλογη με τον αφηγητή και το κοινό (δέκτη / δέκτες) στο οποίο απευθύνεται. 

Αναλυτικότερα, κάθε αφήγημα συνίσταται από τα ακόλουθα στοιχεία:  

 Σο μύθο: Είναι η ιστορία, η υπόθεση ενός λογοτεχνικού έργου. υνήθως, ο συγγραφέας αντλεί την ιστορία 

του από προσωπικά βιώματα κι εμπειρίες ή από την ιστορική πραγματικότητα. Σα γεγονότα που τον 

εμπνέουν δεν καταγράφονται σαν «ιστορία», αλλά μετατρέπονται με τη δημιουργική φαντασία του σε 

μυθοπλαστικό υλικό. Έτσι, ονομάζουμε «μυθοπλασία» το «πλάσιμο» του μύθου, τη σύνθεση της ιστορίας. Η 

μυθοπλαστική αφήγηση δεν είναι πραγματική αφήγηση, μπορεί όμως να είναι αληθοφανής και να 

βρίσκεται σε αντιστοιχία με την πραγματικότητα, χάρη στις τεχνικές που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας. 

Άλλωστε, η σχέση μυθοπλασίας και πραγματικότητας είναι στενή: η πραγματικότητα επιδρά στη 

μυθοπλασία και η μυθοπλασία διαμορφώνει στάσεις κι αξίες στην πραγματικότητα.  

 Ση μορφή: Με τον όρο «μορφή» στη λογοτεχνία αναφερόμαστε στα «υλικά» με τα οποία έχει 

κατασκευαστεί το έργο: στη γλώσσα, στους εκφραστικούς τρόπους και στα εκφραστικά μέσα. Παλαιότερα, 

γινόταν διάκριση ανάμεσα στη μορφή ενός έργου και στο περιεχόμενό του, δηλαδή την ιστορία του, σήμερα 

όμως πιστεύεται ότι μορφή και περιεχόμενο είναι αλληλένδετα κι αποτελούν ένα ενιαίο κι αδιαίρετο 

σύνολο. Δεν είναι δυνατό να κατανοήσει κανείς λ.χ. το περιεχόμενο της πεζογραφίας του Παπαδιαμάντη 

ανεξάρτητα από τη γλώσσα και την ηθογραφική της διάσταση. Η μορφή επιδρά στο περιεχόμενο και το 

περιεχόμενο καθορίζει τη μορφή, λειτουργούν, δηλαδή, ως αδιάσπαστη ενότητα.  
 Ση δομή: Είναι η αρχιτεκτονική σύνθεση του κειμένου, η οργάνωση των μερών του, ώστε να αποτελούν ένα 

καλοχτισμένο σύνολο, ο τρόπος με τον οποίο ο συγγραφέας «δένει» τα επιμέρους στοιχεία και η 

αφηγηματική τεχνική που επιλέγει για να μεταδώσει τα γεγονότα της αφήγησης, δηλαδή η οπτική γωνία 

από την οποία αφηγείται την ιστορία.  

 Σην πλοκή: Είναι η εξέλιξη της δράσης και η κλιμάκωση των γεγονότων, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο 

προωθείται ο μύθος. Η πλοκή δεν πρέπει να συγχέεται με τη δομή. Η δομή είναι το εξωτερικό «χτίσιμο» του 

κειμένου, ενώ η πλοκή είναι η εσωτερική εξέλιξη του μύθου, δηλαδή τα στοιχεία περιπέτειας, η κλιμάκωση, 

η κορύφωση και η λύση του έργου. 

 

Αφηγηματικά είδη, το ύφος και ο σκοπός τους. 

Είναι γνωστό ότι υπάρχουν διάφορα είδη αφήγησης που αποβλέπουν το καθένα σε ένα διαφορετικό σκοπό. Η 

λογοτεχνική και η ιστορική αφήγηση εξυπηρετούν η καθεμιά τους γενικότερους στόχους της λογοτεχνίας και 

της ιστορίας αντίστοιχα, ενώ υπάρχουν ορισμένα είδη αφηγήσεων που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες της 

ζωής, όπως είναι Π.χ. η δημοσιογραφική είδηση. το ημερολόγιο, το (αυτο)βιογραφικό σημείωμα, η υπηρεσιακή 

αναφορά, η μαρτυρική κατάθεση κτλ. 

Σα αφηγηματικά είδη. μπορούν να ενταχθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: στις αφηγήσεις πραγματικών 

γεγονότων και στις αφηγήσεις πλασματικών γεγονότων. 

 

 

Σα πρόσωπα της αφήγησης: Σα πρόσωπα της αφήγησης, δηλαδή οι «ήρωες» ή τα «δρώντα πρόσωπα» ή 

οι χαρακτήρες, είναι πλασματικά δημιουργήματα του συγγραφέα, παρά την αληθοφάνεια που μπορεί να 

παρουσιάζουν. Ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους στην πλοκή, διακρίνονται σε «κύριους» και «δευτερεύοντες» 

χαρακτήρες, «πρωταγωνιστές και δευτεραγωνιστές». Ανάλογα με τα γνωρίσματά τους, αν δηλαδή είναι απλοί ή 
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πολύπλοκοι, διακρίνονται σε «επίπεδους» και «σφαιρικούς». Σέλος, ανάλογα με την εξέλιξή τους στο έργο, αν 

μένουν σταθεροί ή μεταβάλλονται, διακρίνονται σε «στατικούς» και «δυναμικούς». Οι στατικοί χαρακτήρες, 

ιδιαίτερα, αποκαλούνται «τύποι», επειδή αποτυπώνουν μια συγκεκριμένη ιδιότητα (π.χ. του προληπτικού). 

Γενικά, η παρουσίαση των χαρακτήρων μπορεί να είναι άμεση, όταν ο συγγραφέας περιγράφει ο ίδιος τους 

χαρακτήρες του, η έμμεση, όταν η ηθογράφηση γίνεται μέσα από τους μηχανισμούς της πλοκής, ανάλογα με τη 

συμπεριφορά των προσώπων.  

 

Πώς  αφηγείται; 

Αφηγηματικοί τρόποι:    Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα γεγονότα από τον αφηγητή 

ονομάζεται αφηγηματική πράξη. Σο υλικό της αφήγησης, η ιστορία (το αφηγηματικό υλικό) παρουσιάζεται με 

τους αφηγηματικούς τρόπους. Οι αφηγηματικοί τρόποι δηλαδή είναι τα στοιχεία που συνθέτουν την αφήγηση 

και οι τεχνικές με τις οποίες ο συγγραφέας – αφηγητής εκθέτει την ιστορία του. Ουσιαστικά οι αφηγηματικοί 

τρόποι είναι μέρος των αφηγηματικών τεχνικών  κι απαντούν στο ερώτημα «πώς αφηγείται» κάποιος. Άρα, ο 

όρος «αφηγηματικές τεχνικές» είναι ευρύτερος και σ’  αυτόν υπάγονται και οι τρόποι με τους οποίους αφηγείται 

κάποιος. Οι κυριότεροι αφηγηματικοί τρόποι είναι:  

 Η αφήγηση (ή έκθεση): είναι η παρουσίαση γεγονότων και πράξεων, την οποία ο Πλάτων και ο 

Αριστοτέλης διέκριναν σε «διήγηση» (τριτοπρόσωπη αφήγηση με παντογνώστη αφηγητή, που 

αφηγελελιται μια ιστορία με τη δική του φωνή) και «μίμηση»12 (πρωτοπρόσωπη ή και τριτοπρόσωπη 

αφήγηση με αφηγητή που συμμετέχει στην αφήγηση, ο οποίος δανείζεται τη φωνή άλλων προσώπων) και 

σε «μεικτό τρόπο» (συνδυασμός διήγησης και μίμησης). την αφήγηση, ο αφηγητής διηγείται ο ίδιος τα 

γεγονότα ή μεταφέρει σε πλάγιο λόγω τι είπαν οι ήρωες.  

 Ο διάλογος: Είναι το μέρος της αφήγησης στο οποίο τα πρόσωπα συνομιλούν σε ευθύ λόγο και σε α΄ 

πρόσωπο. Ο διάλογος είναι βασικό στοιχείο της θεατρικής τεχνικής και η χρήση του προσδίδει ζωντάνια κι 

εκφραστική δύναμη στο έργο, ενώ επιτυγχάνεται η αναπαράσταση των γεγονότων (δραματικότητα, 

πράγμα που το συναντάμε και στο μονόλογο).  

 Η περιγραφή: Είναι η αναπαράσταση προσώπων, τόπων, αντικειμένων, φαινομένων. Η περιγραφή 

συνήθως παρεμβάλλεται μέσα στην αφήγηση, με στόχο την αισθητική αναπαράσταση του χώρου ή την 

                                                

12 Ένας αφηγητής οργανώνει το υλικό του, εκπληρώνει δηλαδή την αποστολή του, με τους εξής τρόπους:  1. Κρατάει ο ίδιος 

το λόγο, έτσι που να αφηγείται ο ίδιος τα γεγονότα και μεταδίδει με πλάγιο ύφος τα λεγόμενα των ηρώων του (telling).  

Διήγηση     2. Ένα πλαστό πρόσωπο αφηγείται, κατά κανόνα σε πρώτο πρόσωπο, αλλά κάποιες φορές και σε τρίτο. 

Μίμηση      3. Μεικτός τρόπος: υπάρχει ένας αφηγητής, αλλά η αφήγησή του διακόπτεται με την παρεμβολή άλλων 

προσώπων που διαλέγονται σε ευθύ λόγο Μίμηση   4. Δίνει το λόγο στους ήρωές του, πριμοδοτεί δηλαδή το διάλογο και, 

κατά κάποιο τρόπο, όπως στο θέατρο, “δείχνει” τα γεγονότα, αντί να τα αφηγείται ο ίδιος (showing). Μίμηση 

Αυτή η αντίθεση λέγω / δείχνω δεν είναι παρά η γνωστή από την αρχαιότητα και ρητά διατυπωμένη από τον Πλάτωνα 

και τον Αριστοτέλη αντίθεση των όρων διήγησις / μίμησις. Κατά τον Πλάτωνα, τα ποιητικά είδη χωρίζονται ανάλογα με το 

μιμητικό ή διηγηματικό τους χαρακτήρα: η δραματική ποίηση χαρακτηρίζεται από την εξαφάνιση του αφηγητή, η λυρική 

από την αποκλειστική παρουσία του, ενώ η επική αποτελεί συνδυασμό “αμφοτέρων”, δηλαδή εναλλαγής διήγησης και 

μίμησης.Επομένως, ένα αφηγηματικό κείμενο συνιστά εναλλαγή αυτών των δυο τρόπων. Μίμηση χωρίς παρεμβολή 

διήγησης υπάρχει μόνο στα θεατρικά έργα. 
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προβολή των στοιχείων εκείνων που αιτιολογούν τη δράση των προσώπων. Η περιγραφή δεν εξελίσσεται 

ούτε μεταβάλλεται, αλλά παραμένει στατική, σε αντίθεση με την αφήγηση. υχνά, όμως τα όρια της 

αφήγησης και της περιγραφής δεν είναι ευδιάκριτα.  

 Σο σχόλιο: Είναι η παρεμβολή σχολίων, σκέψεων, γνωμών από τον αφηγητή, έξω από τη ροή της 

αφήγησης, που στοιχειοθετεί, όπως και η περιγραφή, μια επιβράδυνσή της.  

 Ο ελεύθερος πλάγιος λόγος / ύφος: Τπάρχουν δύο κύριοι τρόποι για να μεταδοθεί ο λόγος ενός προσώπου: 

ο ευθύς και ο πλάγιος λόγος ενός προσώπου: ο ευθύς και ο πλάγιος λόγος. την πρώτη περίπτωση ο λόγος 

μεταφέρεται αυτολεξεί μέσα σε εισαγωγικά ή μετά από παύλα και στη δεύτερη ενσωματώνεται στο λόγο 

του αφηγητή σε τρίτο πρόσωπο και με εξάρτηση από κάποιο λεκτικό ρήμα. Τπάρχει όμως και μια τρίτη, 

ενδιάμεση δυνατότητα, το ελεύθερο πλάγιο ύφος, με το οποίο ο αφηγητής αποδίδει σε τρίτο πρόσωπο και σε 

ιστορικό χρόνο ενδόμυχες σκέψεις και μη εξωτερικευμένα συναισθήματα ενός από τα πρόσωπα της 

αφήγησης. Σο τμήμα αυτό φαίνεται να ανήκει στην καθαρή αφήγηση, στην ουσία όμως εύκολα 

μετατρέπεται σε ευθύ λόγο.  

 Ο εσωτερικός μονόλογος: Είναι η απόδοση των σκέψεων, των συναισθημάτων, των αναμνήσεων και των 

συνειρμών του ήρωα, συνήθως σε πρώτο πρόσωπο και χρόνο ενεστώτα, χωρίς την παρέμβαση κάποιου 

αφηγητή. Ο εσωτερικός μονόλογος μοιάζει με τον ευθύ λόγω, απουσιάζουν όμως τα εισαγωγικά, οι παύλες 

και τα λεκτικά ρήματα. Ο εσωτερικός μονόλογος αξιοποιήθηκε συστηματικά κατά τον 20ό αιώνα για την 

απόδοση των στοιχείων του υποσυνειδήτου των προσώπων της αφήγησης και της «ροής της συνείδησης».  

Περιγραφή και αφήγηση  

α) Διάκριση της περιγραφής από την αφήγηση.  

Είδαμε ότι η περιγραφή απεικονίζει με το λόγο τα βασικό γνωρίσματα ενός αντικειμένου. Σο αντικείμενο 

αυτό παρουσιάζεται στατικό μέσα στο χώρο ενώ ο χρόνος φαίνεται να έχει «παγώσει». Αυτό συμβαίνει ακόμη 

και στην περίπτωση ενός κινούμενου αντικειμένου, οπότε η περιγραφή απεικονίζει το αντικείμενο που 

κινείται και όχι την ενέργεια της κίνησης με τα αίτια και τις συνέπειές της. 

Αντίθετα στην αφήγηση ένα πρόσωπο / πράγμα / ομάδα / θεσμός / ιδέα παρουσιάζεται δυναμικό, καθώς 

ενεργεί, κινείται ή μεταβάλλεται μέσα στο χρόνο. Επομένως η αφήγηση σχετίζεται με την εξέλιξη των 

γεγονότων και αναφέρεται στις αιτίες και τα αποτελέσματα τους. 

υμπερασματικό, μπορούμε να πούμε ότι η περιγραφή ανήκει στα στατικό στοιχεία ενός κειμένου, ενώ η 

αφήγηση στα δυναμικό, αφού η πρώτη μας δίνει πληροφορίες σχετικά με το «είναι» και η δεύτερη με το 

«γίγνεσθαι» των πραγμάτων. 

β) Η περιγραφή μέσα στην αφήγηση.  

Η αφήγηση και η περιγραφή συνδέονται στενά. Μπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο κείμενο ή ακόμα και στην 

ίδια περίοδο, π.χ. «Φίμηξε μέσα στην κοιλάδα (αφήγηση)/ «ασυγκράτητο τέρας οργισμένο από... σύγκορμο» 

(περιγραφή). Όταν ο συγγραφέας παρεμβάλλει μια περιγραφή σε ένα αφηγηματικό κείμενο επιδιώκει 

ορισμένους από τους παρακάτω στόχους: 

* Να σκιαγραφήσει τα πρόσωπα, να στήσει το σκηνικό της δράσης και γενικά να φωτίσει την αφήγηση με 

διάφορες άμεσες ή έμμεσες πληροφορίες. 

* Να πετύχει τη μετάβαση από το ένα αφηγηματικό μέρος στο άλλο. 

* Να προκαλέσει αγωνιά και αναμονή (suspens) στον αναγνώστη με την επιβράδυνση της δράσης, αφού με 

την περιγραφή φαίνεται ότι σταματάει ο αφηγηματικός χρόνος. 

* Να προσφέρει αισθητική απόλαυση στον αναγνώστη. 

   

 

Ο αφηγηματικός χρόνος 
α) Ο χρόνος του πομπού, του δέκτη, των γεγονότων (του αφηγητή).  

Εξωκειμενικός χρόνος: Βασικό στοιχείο της αφήγησης είναι ο χρόνος. Με βάση το δεδομένο ότι η αφήγηση 

είναι μια πράξη επικοινωνίας, στην οποία ο πομπός είναι το πρόσωπο που αφηγείται (ομιλητής ή συγγραφέας) 
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και δέκτης το πρόσωπο που δέχεται την αφήγηση (ακροατής ή αναγνώστης), μπορούμε να διακρίνουμε τους 

εξής χρόνους:  

 το χρόνο του πομπού (δηλαδή την εποχή κατά την οποία ζει ο πομπός, και ειδικότερα τη χρονική στιγμή 

κατά την οποία στέλνει το μήνυμά του), 

 το χρόνο του αφηγητή13 ( συνήθως ταυτίζεται με το χρόνο των γεγονότων της αφήγησης),  

  το χρόνο του δέκτη (δηλαδή την εποχή κατά την οποία ζει ο δέκτης, και ιδιαίτερα τη χρονική στιγμή κατά 

την οποία δέχεται το μήνυμα) 

  και το χρόνο των γεγονότων (την εποχή / χρονική στιγμή κατά την οποία διαδραματίζονται τα γεγονότα 

της αφήγησης). Για παράδειγμα θεωρείται ότι στα ομηρικά έπη ο χρόνος του πομπού είναι ο 8ος αι. π.Φ., και 

ο χρόνος των γεγονότων ο 12ος αι. π.Φ. ο χρόνος του δέκτη βέβαια μπορεί να είναι οποιαδήποτε εποχή, 

β) Ο χρόνος της ιστορίας και ο χρόνος της αφήγησης 

Εσωτερικός / εσωκειμενικός χρόνος:  Εκτός από τους χρόνους που είδαμε προηγουμένως, και οι οποίοι 

μπορούν να θεωρηθούν εξωτερικοί / εξωκειμενικοί σε σχέση με την αφήγηση, πρέπει να αναφερθούμε και σε 

δύο εσωτερικούς / εσωκειμενικούς χρόνους, το χρόνο της ιστορίας και το χρόνο της αφήγησης.  

 Φρόνο της ιστορίας ονομάζουμε το φυσικό  χρόνο μέσα στον οποίο εκτυλίσσονται τα γεγονότα που 

συνιστούν την ιστορία (story) της αφήγησης. Με το χρόνο αυτό εννοούμε τη φυσική διαδοχή των γεγονότων. 

Ο χρόνος της ιστορίας παρουσιάζεται στην αφήγηση με διάφορους τρόπους και έτσι προκύπτει ο χρόνος της 

αφήγησης. 

  Ο χρόνος της αφήγησης (αφηγημένος χρόνος) γενικά δε συμπίπτει με το χρόνο της Ιστορίας. Σα 

γεγονότα παρουσιάζονται στην αφήγηση συνήθως με διαφορετική χρονική σειρά, διάρκεια και συχνότητα 

απ' ό,τι διαδραματίζονται στην ιστορία.  

Αν συγκρίνουμε το χρόνο της αφήγησης με το χρόνο της ιστορίας ως προς τη χρονική σειρά, παρατηρούμε ότι, 

ενώ τα γεγονότα διαδέχονται το ένα το άλλο σε μια χρονική ακολουθία, ο αφηγητής συχνά παραβιάζει τη 

χρονική σειρά, και προκύπτουν έτσι οι λεγόμενες αναχρονίες. Δηλαδή, άλλοτε κάνει: 

 αναδρομικές αφηγήσεις (flash back)/ αναδρομές ή αναλήψεις (κατά Genette)14 : που αναφέρονται σε 

γεγονότα προγενέστερα από το σημείο της ιστορίας στο οποίο βρισκόμαστε σε μια δεδομένη στιγμή. Η 

                                                
13 την περίπτωση της λογοτεχνίας, όπου εκτός από το συγγραφέα υπάρχει και το πλαστό πρόσωπο του αφηγητή, 

μπορούμε να διακρίνουμε έναν επιπλέον χρόνο: το χρόνο του αφηγητή. 
14 τα αφηγηματικά κείμενα (διήγημα, νουβέλα, μυθιστόρημα, ποίημα με αφηγηματικό χαρακτήρα), ο κλασικός τρόπος με 

τον οποίο εξιστορούνται τα διάφορα γεγονότα και περιστατικά, είναι η λεγόμενη ευθύγραμμη αφήγηση: τα εξιστορούμενα, 

δηλαδή, περιστατικά παρατάσσονται και παρουσιάζονται με τη σειρά που έγιναν. Η αφήγηση τα παρακολουθεί στη χρονική 

τους τάξη και αλληλουχία. (Από το Α προς το Β, από το Β προς το Γ και ούτω καθεξής.) Αυτός ο αφηγηματικός τρόπος είναι, 

βέβαια, ο πιο απλοϊκός αλλά παράλληλα είναι και ο πιο μονότονος. Δημιουργεί τη λεγόμενη αφηγηματική μονοτροπία: 

στερεί από την αφήγηση την ποικιλία, τις εναλλαγές στην αφηγηματική ένταση και τις περισσότερες φορές μειώνει το 

αναγνωστικό ενδιαφέρον. Γι’ αυτό στα αφηγηματικά κείμενα, τις περισσότερες φορές, δεν ακολουθείται η λεγόμενη 

ευθύγραμμη αφήγηση. Ο αφηγητής, είτε συμμετέχει ο ίδιος στη δράση είτε βρίσκεται είτε βρίσκεται έξω από αυτή, επιλέγει 

και εφαρμόζει και ποικίλες άλλες αφηγηματικές τεχνικές. Μία από αυτές τις τεχνικές είναι η ακόλουθη: κάποια στιγμή 

διακόπτεται η κανονική ροή της αφήγησης και ο αφηγητής, μετατοπιζόμενος από το «τώρα» στο «τότε» της ιστορίας που 

αφηγείται, ανάγεται σε γεγονότα χρονικά προγενέστερα και παλαιότερα. Αυτή η χρονική μετατόπιση της αφήγησης προς 

το παρελθόν ονομάζεται αναδρομή ή ανάληψη. Όπως γίνεται κατανοητό, με την αναδρομή, η αφήγηση «εγκαταλείπει» το 

συγκεκριμένο χρονικό σημείο στο οποίο βρίσκεται μια ορισμένη στιγμή, και ανάγεται σε προγενέστερες χρονικές στιγμές. 

Με την τεχνική της αναδρομής η αφήγηση παύει να είναι επίπεδη και ευθύγραμμη και αποκτά χρονικό βάθος. Παράλληλα, 

φωτίζονται γεγονότα και καταστάσεις που η αιτία τους ανάγεται στο παρελθόν και όχι στο «τώρα» του αφηγηματικού 

μύθου. υμβολικά και παραστατικά, την αναδρομή μπορούμε να την απεικονίσουμε με το ακόλουθο σχήμα: 

 

Α__________χ..............Β................. Α΄___________ 

 

Σο σημείο Α συμβολίζει την κανονική ροή της αφήγησης. το σημείο χ η ροή διακόπτεται και η αφήγηση, ανατρέχοντας στο 

παρελθόν, παρεμβάλλει την αναδρομή που συμβολίζεται με το σημείο Β. Μετά την ολοκλήρωση της αναδρομής, η αφήγηση 
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μετατόπιση αυτή του χρόνου της αφήγησης και η επιστροφή στο αρχικό χρονικό σημείο μπορεί να είναι 

σύντομη ή εκτεταμένη,  

  και άλλοτε κάνει πρόδρομες αφηγήσεις / προλήψεις:  που αφηγούνται / ανακαλούν εκ των προτέρων 

γεγονότα τα οποία θα διαδραματιστούν αργότερα, αναφέρεται δηλαδή σ’  ένα μελλοντικό σημείο της 

αφήγησης,  (π.χ. «Και τότε ξαφνικά παρουσιάστηκε μπροστά του ο άνθρωπος που τρία χρόνια αργότερα θα 

τον τραυμάτιζε θανάσιμα με το αυτοκίνητό του σε μια φοβερή μετωπική σύγκρουση»). 

 

Η χρονική σειρά: Άλλες τεχνικές με τις οποίες παραβιάζεται η ομαλή, φυσική χρονική σειρά: 

• Ιn medias res: η λατινική αυτή φράση σημαίνει «στο μέσο των πραγμάτων», δηλαδή στη μέση της υπόθεσης, 

και αποτελεί μια τεχνική της αφήγησης σύμφωνα με την οποία το νήμα της ιστορίας δεν ξετυλίγεται από την 

αρχή, αλλά ο αφηγητής αρχίζει την ιστορία από το κρισιμότερο σημείο της πλοκής και, έπειτα, με αναδρομή στο 

παρελθόν, παρουσιάζονται όσα προηγούνται του σημείου αυτού. Με την τεχνική αυτή διεγείρεται το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη και η αφήγηση δεν γίνεται κουραστική. Πιο αναλυτικά: Ο απλούστερος και ο πιο 

φυσικός τρόπος να αφηγηθεί κανείς μια ιστορία, είναι ο εξής: να διατάξει και να παρουσιάσει τα γεγονότα 

σύμφωνα με τη χρονική τους σειρά και τάξη. Μια τέτοια αφήγηση λέμε ότι έχει ως προς την πλοκή το 

χαρακτηριστικό της χρονικής αλληλουχίας. 

Όμως η αφήγηση που παρουσιάζει τα πράγματα με τη σειρά που έγιναν δεν εξασφαλίζει πάντα και το μέγιστο 

αναγνωστικό ενδιαφέρον. Γι’ αυτό, οι συγγραφείς αφηγηματικών κειμένων επινοούν ποικίλες αφηγηματικές 

τεχνικές, για να κρατήσουν αδιάπτωτο το ενδιαφέρον και την προσοχή του αναγνώστη. 

Μια τέτοια τεχνική είναι να αρχίζει ένα κείμενο in medias res. Αυτή η λατινική φράση μεταφραζόμενη κατά 

λέξη κυριολεκτικά σημαίνει: στο μέσο των πραγμάτων, στο μέσο της υπόθεσης, στο μέσο της πλοκής. Δεν 

πρέπει, όμως, με βάση την κυριολεκτική σημασία να σχηματίσουμε την εντύπωση ότι η αφήγηση αρχίζει από το 

μέσο της υπόθεσης. Η ακριβής σημασία του όρου είναι η εξής: η αφήγηση δεν παρακολουθεί τα γεγονότα του 

μύθου και δεν τα παρουσιάζει στη χρονική τους σειρά και αλληλουχία. Η αφήγηση αρχίζει από το «κέντρο» του 

μύθου, δηλαδή από το γεγονός που αποτελεί την «καρδιά» της πλοκής∙ από το πιο ουσιαστικό και το πιο καίριο 

περιστατικό. Όταν ένα αφηγηματικό κείμενο αρχίζει in medias res, δημιουργείται στον αναγνώστη ένα 

αφηγηματικό κενό, δηλαδή κάποια απορία και ορισμένα ερωτηματικά για τα γεγονότα που χρονικά 

προηγούνται και τα οποία ο αναγνώστης προς το παρόν αγνοεί. 

Σο αφηγηματικό κενό προκαλεί το ενδιαφέρον και διεγείρει την προσοχή του αναγνώστη, επειδή ακριβώς του 

δημιουργεί εύλογες απορίες. τη συνέχεια, βέβαια, οι απορίες και το «κενό» του αναγνώστη αίρονται, γιατί ο 

συγγραφέας βρίσκει την ευκαιρία, με αναδρομική αφήγηση, να αναφερθεί στα όσα προηγούνται χρονικά. Μ’ 

αυτή την αναδρομική αφήγηση αποκαθίσταται η ομαλή ροή και εξέλιξη του μύθου. το δημοτικό π.χ. τραγούδι 

Ο θάνατος του Διγενή, που έχει αφηγηματικό χαρακτήρα, η ποιητική αφήγηση αρχίζει in medias res∙ προβάλλει 

δηλαδή πρώτο το πιο καίριο γεγονός, που είναι το ψυχομαχητό του Διγενή. Ο αναγνώστης, βέβαια, απορεί: πώς 

είναι δυνατόν ένας Διγενής να ψυχομαχεί; Η απορία αυτή σταδιακά αίρεται με την αναδρομική αφήγηση του 

Διγενή, που αναφέρεται στα όσα προηγήθηκαν του ψυχομαχητού. 

Σο αντίθετο, ακριβώς, του in medias res δηλώνεται με τον επίσης λατινικό όρο ab ovo. Ο όρος αυτός, που 

οφείλεται στο Λατίνο ποιητή Οράτιο (τον καθιερώνει στο έργο του Ars Poetica *=Ποιητική+), κατά λέξη σημαίνει 

«από το αυγό». Ψς λογοτεχνικός όρος, όμως, δηλώνει μια συγκεκριμένη αφηγηματική τεχνική ή, απλούστερα, 

έναν τρόπο να αφηγηθεί κανείς μια ιστορία σε ένα εκτενές επικό κείμενο ή σε ένα μυθιστόρημα. υγκεκριμένα, 

                                                                                                                                       
επανέρχεται στην κανονική της ροή, που συμβολίζεται με το σημείο Α΄. Υυσικά, στη διάρκεια μιας αφήγησης, μπορεί να 

συμβεί και το αντίθετο: ο αφηγητής δηλαδή από το «τώρα» της ιστορίας να αναχθεί στο μέλλον και να εκθέσει τα πράγματα 

που πιστεύει ή γνωρίζει ή εικάζει ότι θα συμβούν μελλοντικά. Αυτή η αναγωγή στο μέλλον ονομάζεται προβολή ή πρόληψη. 

Η Οδύσσεια, που είναι ένα από τα πρώτα αφηγηματικά κείμενα στον κόσμο, στηρίζεται και στην τέχνη της αναδρομής: 

υγκεκριμένα, όταν ο Οδυσσέας θα φτάσει στον νησί των Υαιάκων και θα συναντηθεί με τον Αλκίνοο, θα του διηγηθεί τις 

θαλασσινές του περιπέτειες. την ουσία, αυτή η εξιστόρηση είναι μια αναδρομή. Η αφήγηση μετατοπίζεται από το «τώρα» 

της συζήτησης Οδυσσέα – Αλκίνοου και ανάγεται στο παρελθόν. Έτσι, ο αναγνώστης πληροφορείται γεγονότα και 

περιστατικά που τον μετακινούν χρονικά και τον ανάγουν στο παρελθόν του ήρωα και της αφηγηματικής πράξης. 
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ο όρος αυτός δηλώνει ότι η αφήγηση μιας ιστορίας ξεκινάει απ’ την αρχή και παρακολουθεί τα γεγονότα σε μια 

ευθύγραμμη, λεπτομερειακή και χρονική σειρά και τάξη. Αυτός ο γραμμικός και λεπτομερειακός τρόπος 

παρουσίασης των γεγονότων σε μια αφήγηση δημιουργεί τελικά αφηγηματικό κείμενο κουραστικό, ανιαρό και 

υπερβολικά εκτενές.  

• Εγκιβωτισμός: σε κάθε αφηγηματικό κείμενο υπάρχει μια κύρια αφήγηση που αποτελεί την αρχική ιστορία 

και υπάρχουν και μικρότερες, δευτερεύουσες αφηγήσεις μέσα στην κύρια αφήγηση που διακόπτουν την ομαλή 

ροή του χρόνου. Αυτή η «αφήγηση μέσα στην αφήγηση» ονομάζεται εγκιβωτισμένη αφήγηση ή εγκιβωτισμός. 

• Παρέκβαση/παρέμβλητη (εμβόλιμη) αφήγηση: είναι η προσωρινή διακοπή της φυσικής ροής των 

γεγονότων και η αναφορά σε άλλο θέμα που δεν σχετίζεται άμεσα με την υπόθεση του έργου. 

• Προϊδεασμός/προσήμανση: είναι η ψυχολογική προετοιμασία του αναγνώστη από τον αφηγητή για το τι 

πρόκειται να ακολουθήσει.  Ο προϊδεασμός εύκολα συγχέεται με την προοικονομία. Οι δυο όμως όροι δεν 

ταυτίζονται ούτε και συγγενεύουν. Ο προϊδεασμός δεν προετοιμάζει τον αναγνώστη για μελλοντικές σκηνές 

ούτε και προ-ρυθμίζει επόμενες λεπτομέρειες και γεγονότα του λογοτεχνικού μύθου. Απλώς στη διάρκεια και 

στη ροή μιας αφήγησης συμβαίνει συχνά το εξής: ο αφηγητής μας δίνει μια γενική ιδέα, κάπως αόριστη βέβαια, 

για κάτι που πρόκειται να συμβεί μετά. 

Η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στην προοικονομία και τον προϊδεασμό είναι η εξής: η προοικονομία σχετίζεται 

πιο πολύ με την πλοκή του μύθου και των γεγονότων. Με την προοικονομία ένα μελλοντικό γεγονός του μύθου 

προετοιμάζεται κατάλληλα, για να το δεχθεί ο αναγνώστης ως κάτι το απόλυτα λογικό και φυσικό. Αντίθετα, 

με τον προϊδεασμό παίρνουμε μια μικρή υποψία, ένα είδος πρόγευσης και διαμορφώνουμε μια πρώτη γενική και 

αόριστη ιδέα για κάτι που θα συμβεί σε επόμενες στιγμές και στη μετέπειτα εξέλιξη του μύθου. 

• Προοικονομία: είναι ο τρόπος με τον οποίο ο συγγραφέας διευθετεί τα γεγονότα και δημιουργεί τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η εξέλιξη της πλοκής να είναι για τον αναγνώστη φυσική και λογική. 

Αναλυτικότερα, στην τραγωδία του Ευρυπίδη Ιφιγένεια η εν Σαύροις, υπάρχει η εξής σκηνή. Η Ιφιγένεια, η 

ηρωίδα της τραγωδίας, πρόκειται να αναχωρήσει για την Αυλίδα. Τποτίθεται ότι θα παντρευτεί τον Αχιλλέα. 

Σην ώρα του αποχαιρετισμού δε σήκωσε στα χέρια της το μικρό Ορέστη – πίστευε ότι θα γύριζε ξανά στο Άργος. 

Αυτή η φαινομενικά ασήμαντη λεπτομέρεια έχει ιδιαίτερη σημασία και ειδικό βάρος για όσα πρόκειται να 

συμβούν: προετοιμάζει το θεατή κατάλληλα για τη μελλοντική σκηνή της αναγνώρισης. υγκεκριμένα, όταν τα 

δυο αδέλφια θα ανταμώσουν στην Σαυρίδα, δε θα αναγνωρίζει ο ένας τον άλλο. Αυτό όμως το γεγονός δε μας 

ξαφνιάζει ούτε μας κάνει να απορούμε. Ο τραγικός ποιητής μας έχεις προετοιμάσει με την προαναφερόμενη 

σκηνή του αποχαιρετισμού. ’ αυτή τη σκηνή, ο Ορέστης ήταν ακόμη νήπιο. Και έτσι, είναι πολύ φυσικό τα δυο 

αδέρφια, όταν ανταμώνουν στην Σαυρίδα, να μη γνωρίζονται μεταξύ τους. 

Σο παράδειγμα αυτό μας διευκολύνει να καταλάβουμε την έννοια της προοικονομίας και τον τρόπο με τον 

οποίο λειτουργεί στα λογοτεχνικά κείμενα. υγκεκριμένα, μπορούμε να πούμε ότι η προοικονομία 

προετοιμάζει κατάλληλα το θεατή ή τον αναγνώστη για κάτι που πρόκειται να συμβεί ή να ακολουθήσει στη 

μελλοντική πορεία και εξέλιξη του μύθου. Ουσιαστικά, δηλαδή, η προοικονομία είναι ένας τρόπος να προ-

ρυθμίζονται και να διευθετούνται από τα πριν μελλοντικές σκηνές και γεγονότα που θα ακολουθήσουν μέσα 

στη διαρκή ροή μας αφήγησης. Αυτή η προ-ρύθμιση προετοιμάζει τον αναγνώστη να δεχτεί αργότερα κάτι και 

να το βιώσει ως απόλυτα φυσικό και λογικό. 

 

 

Η χρονική διάρκεια: υγκρίνοντας το χρόνο της αφήγησης με το χρόνο της ιστορίας, ως προς τη διάρκεια 

μπορούμε να διακρίνουμε βασικά τις εξής περιπτώσεις: 

α) Ο χ(ρόνος) της αφ(ήγησης) έχει μικρότερη διάρκεια από το χ(ρόνο) της ιστ(ορίας) (χ.αφ.<χ.ιστ.), όταν ο 

αφηγητής συμπυκνώνει το χρόνο  (συστολή του χρόνου) και παρουσιάζει συνοπτικά, ακόμα και σε μια φράση, 

ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι επιταχύνεται ο ρυθμός της αφήγησης. 

β) Ο χρόνος της αφήγησης έχει μεγαλύτερη διάρκεια από το χρόνο της ιστορίας (χ.αφ.>χ:ιστ.), όταν ο αφηγητής 

απλώνει / παρατείνει / επιμηκύνει  το χρόνο (διαστολή του χρόνου) και παρουσιάζει αναλυτικά, ορισμένες 
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φορές μάλιστα σε πολλές σελίδες, ένα γεγονός που διαρκεί ελάχιστες στιγμές. Με αυτό τον τρόπο 

επιβραδύνεται ο ρυθμός της αφήγησης. 

Εννοείται ότι η συμπύκνωση και το άπλωμα του χρόνου εξαρτάται από την ιεράρχηση των γεγονότων και 

επομένως από το σκοπό της αφήγησης. Ο αφηγητής παρουσιάζει τα λιγότερο σημαντικά γεγονότα συνοπτικά 

με τη συμπύκνωση του χρόνου, ενώ εστιάζει την προσοχή του αναγνώστη σε αυτά που θεωρεί περισσότερο 

σημαντικά με την παράταση της χρονικής διάρκειας. 

γ) Ο χρόνος της αφήγησης έχει την ίδια διάρκεια με το χρόνο της ιστορίας (χ.αφ = χ.ιστ.), οπότε έχουμε τη 

λεγόμενη «σκηνή», που συχνά είναι διαλογική 

Σέλος παρατηρούμε ότι ο χρόνος της αφήγησης μπορεί να διαφέρει από τον πραγματικό χρόνο και ως προς τη 

συχνότητα, π.χ. υπάρχει η περίπτωση ένα γεγονός που συνέβη μια φορά να παρουσιάζεται στην αφήγηση 

περισσότερες από μια φορές. την περίπτωση αυτή δεν έχουμε πανομοιότυπη επανάληψη' παρουσιάζεται 

επανειλημμένα το ίδιο γεγονός, αφηγημένο όμως κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο, ύφος, προοπτική. 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι τεχνικές με τις οποίες ο συγγραφέας συντομεύει το χρόνο της αφήγησης είναι:  

• Επιτάχυνση: παρουσιάζει σύντομα γεγονότα που έχουν μεγάλη διάρκεια. 

• Παράλειψη: κάποια γεγονότα δεν τα αναφέρει καθόλου, επειδή δεν σχετίζονται με την ιστορία. 

• Περίληψη: παρουσιάζει συνοπτικά τα ενδιάμεσα γεγονότα. 

•Έλλειψη ή αφηγηματικό κενό: ο αφηγητής παραλείπει ένα τμήμα της ιστορίας ή κάποια γεγονότα που 

εννοούνται εύκολα ή δεν συμβάλλουν ουσιαστικά στην πλοκή.  

Η τεχνική με την οποία ο συγγραφέας διευρύνει τον χρόνο της αφήγησης είναι: 

• Η επιβράδυνση: γεγονότα που έχουν μικρή διάρκεια στην πραγματικότητα παρουσιάζονται εκτεταμένα 

στην αφήγηση. 

 

Η χρονική συχνότητα: Η αφηγηματική συχνότητα καθορίζεται από τη σχέση της εμφάνισης ενός γεγονότος 

στην ιστορία και της έκθεσής του μέσα στην αφήγηση. Δηλαδή, τη χρονική συχνότητα την καθορίζουν τα 

«πανομοιότυπα συμβάντα», οι επαναλήψεις γεγονότων που επανεμφανίζονται έστω και με διαφορετικό κάθε 

φορά  τρόπο διατύπωσης. Άλλες φορές παρατηρούμε μια φράση ή ένα βασικό θέμα να επαναλαμβάνεται 

στερεότυπα, κατά διαστήματα, στο έργο. Σότε μιλάμε για ένα μοτίβο  (ή γερμανικά: leitmotiv), το οποίο έχει 

κάποια συγκεκριμένη λειτουργία μέσα στην αφήγηση. Μπορεί δηλαδή να κλιμακώνει τη δράση ή να 

περιγράφει μια ψυχική κατάσταση κ.ά. Έτσι:   

 μοναδική αφήγηση είναι η αφήγηση αυτού που έγινε μία φορά, 

  επαναληπτική είναι η επανάληψη X φορές αυτού που έγινε μια φορά, 

  θαμιστική είναι αφήγηση μία φορά αυτού που έγινε X φορές και  

 πολυμοναδική είναι η αφήγηση X φορές αυτού που έγινε X φορές. 

τοιχεία πλοκής –Δραματικά απρόοπτα: Κάποιο γεγονότα συμβαίνουν ξαφνικά, χωρίς να το περιμένει ο 

θεατής και αλλάζουν την πορεία του μύθου. 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΡΗΙΜΟΙ ΟΡΟΙ (ΑΠΟ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΟΤ ΚΑΘΗΓΗΣΗ) 

 

Καταρχάς, με τους όρους λογοτεχνικό γένος και λογοτεχνικό είδος αναφερόμαστε στην ταξινόμηση των 

λογοτεχνικών έργων σε κατηγορίες, ανάλογα με τη μορφή και το περιεχόμενο τους. Έτσι, η αρχαία ελληνική 

ποίηση υποδιαιρείται, π.χ., σε επική, λυρική και δραματική, η σύγχρονη πεζογραφία σε διήγημα, νουβέλα, 

μυθιστόρημα κτλ. Οι όροι «γένος / είδος» κατά μερικούς μελετητές ταυτίζονται, ενώ κατά άλλους ο πρώτος 

δηλώνει την ευρύτερη, γενική κατηγορία και ο δεύτερος την επιμέρους υποδιαίρεση. Πρέπει όμως να γίνει 

σαφές ότι είναι πολύ δύσκολη η ολοκληρωμένη τυποποίηση και η συγχρονική ή διαχρονική ταξινόμηση των 

λογοτεχνικών έργων. 

 

Λογοτεχνική γενιά / περίοδος / κίνημα / ρεύμα / σχολή 

Η λογοτεχνική γενιά είναι μια ομάδα συγγραφέων που έχουν περίπου την ίδια ηλικία και παρουσιάζουν κοινά 

θεματικά και μορφικά χαρακτηριστικά, κοινές αντιλήψεις και οράματα, χωρίς αυτό να αποκλείει την 

ιδιαιτερότητα του καθενός. Ο όρος αυτός αμφισβητείται από πολλούς μελετητές, επειδή κατακερματίζει το 

χρόνο σε δεκαετίες, με όρια που είναι συχνά ασαφή και συγκεχυμένα. Είναι πιθανό λ.χ. ένας ποιητής της Γενιάς 

του '30 (όπως ο Ελύτης), που εμφανίστηκε στα γράμματα περίπου κατά τη δεκαετία 1930-1940, να παράγει έργο 

σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, αλλά να μην εντάσσεται στις μεταπολεμικές γενιές ποιητών. Ή 

κάποιος άλλος λογοτέχνης να ανήκει χρονολογικά σε μια γενιά, το έργο του όμως θεματικά να τον εντάσσει σε 

άλλη (π.χ. ο Καζαντζάκης εμφανίστηκε στα γράμματα μετά τον πόλεμο, η γραφή και ο προβληματισμός του 

όμως τον εντάσσουν σε προηγούμενη γενιά). 

Γενικά, ο διαχωρισμός σε γενιές έχει περισσότερο πρακτική σκοπιμότητα και διευκολύνει το μελετητή της 

λογοτεχνίας, όπως επίσης χρήσιμη είναι και η διάκριση σε λογοτεχνικές περιόδους, κινήματα και σχολές. 

Περίοδος ονομάζεται το χρονικό διάστημα στο οποίο εντάσσεται μια λογοτεχνική παραγωγή, που καθορίζεται 

με κριτήρια εξωλογοτεχνικά, συνήθως ιστορικά ή πολιτικά, π.χ. η περίοδος μετά την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης. Κίνημα ονομάζεται το «προϊόν» μιας επαναστατικής ομάδας λογοτεχνών, οι οποίοι 

εγκαινιάζουν μια νέα περίοδο, π.χ. το κίνημα του υπερρεαλισμού. Φρησιμοποιούμε τον όρο λογοτεχνικό ρεύμα 

στην περίπτωση που η νέα τάση των λογοτεχνών δε φέρνει την επανάσταση στα λογοτεχνικά πράγματα, έχει 

όμως έντονο το στοιχείο της εκφραστικής και θεματικής ανανέωσης, όπως είναι ο ρεαλισμός, ο νατουραλισμός 

κτλ. υνήθως κάθε νέο λογοτεχνικό ρεύμα που δημιουργείται αντιτίθεται στο παλαιό, π.χ. ο παρνασσισμός 

γεννήθηκε ως αντίδραση στο ρομαντισμό. Είναι επίσης δυνατό τα ίδια λογοτεχνικά ρεύματα να μη συμπίπτουν 

χρονικά στις διάφορες χώρες, π.χ. ένα ρεύμα να ανθεί σε μια χώρα όταν έχει ήδη παρακμάσει σε μια άλλη. 

Σέλος, σχολή είναι μια ομάδα λογοτεχνών με κοινές αναζητήσεις και όμοιους εκφραστικούς τρόπους, οι οποίοι 

έχουν επικεφαλής τους μια εξέχουσα λογοτεχνική προσωπικότητα, που ανοίγει το δρόμο για τους άλλους, π.χ. 

η Επτανησιακή χολή με επικεφαλής το Δ. ολωμό κτλ. 

 

Αμφισημία (ή αμφιλογία) 

Με τον όρο «αμφισημία» (ή «αμφιλογία») χαρακτηρίζουμε το γλωσσικό φαινόμενο κατά το οποίο μια λέξη ή και 

μια ολόκληρη φράση χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκτά μια διφορούμενη σημασία, και τελικά, 

να γίνεται κατανοητή με δύο διαφορετικούς τρόπους. ε μια τέτοια περίπτωση που στο λόγο λειτουργεί το 

φαινόμενο της αμφισημίας, η λέξη ή η φράση μπορούν να διαβαστούν και να κατανοηθούν με δύο 

διαφορετικούς τρόπους. Σο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αμφισημίας είναι ότι και οι δύο τρόποι ανάγνωσης και 

κατανόησης θεωρούνται νοηματικά έγκυροι και αποδεκτοί. 
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Σο στοιχείο που παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον στην περίπτωση της αμφισημίας είναι ότι οι διάφορες 

σημασίες μιας αμφίσημης λέξης ή φράσης δε διαθέτουν κάποιο κοινό νοηματικό πυρήνα και ανάμεσά τους δεν 

υπάρχει κανενός είδους σχέση. Για το λόγο αυτό, είναι αδύνατον να εξηγήσει κανείς τη μια σημασία με τη 

βοήθεια της άλλης ή να θεωρήσει ότι και οι δύο προκύπτουν από κάποια αρχική θεμελιώδη έννοια∙ δεν 

πρόκειται, δηλαδή, για κάποιο είδος συνωνυμίας. υνεπώς, αν μια αμφίσημη έκφραση έχει δύο σημασίες, η 

χρήση της με την πρώτη ή τη δεύτερη αντιστοιχεί σε δύο εντελώς ξεχωριστές επιλογές, σαν να επρόκειτο για 

δύο διαφορετικές εκφράσεις. 

την καθημερινή χρήση της γλώσσας ή σε κείμενα όπου απαιτείται σαφήνεια και ακρίβεια (π.χ. στα 

επιστημονικά), η αμφισημία θεωρείται γενικά μειονέκτημα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα 

κατανόησης. Όταν, όμως, χρησιμοποιείται ηθελημένα και πετύχει το στόχο της, τότε είναι ένα αδιαμφισβήτητο 

προτέρημα (π.χ. στους αρχαίους χρησμούς ή στην κωμωδία, προκειμένου να δημιουργηθεί μια κωμική 

κατάσταση). Ειδικά στη λογοτεχνία, το γεγονός ότι μια λέξη ή φράση μπορεί να αναπαριστά την ίδια στιγμή και 

σε απόλυτη ισοδυναμία δύο τουλάχιστον διαφορετικά πράγματα είναι ένα από τα πλέον σημαντικά και θετικά 

στοιχεία. 

τη διάρκεια του 20ου αιώνα, υπήρξαν αρκετοί κριτικοί που τόνισαν την ιδιαίτερη σημασία του φαινομένου της 

αμφισημίας. Κάποιοι το θεώρησαν φυσικό χαρακτηριστικό της γλώσσας, το οποίο όμως εμφανίζεται με πολύ 

πιο έντονο τρόπο στη λογοτεχνία, και κυρίως στην ποίηση∙ κι αυτό, διότι η ποιητική γλώσσα είναι πολύ πιο 

πυκνή σε νοήματα. 

Ένας Άγγλος κριτικός, ο William Empson, ο οποίος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το ζήτημα της αμφισημίας, την 

όρισε ως εξής: «κάθε λεκτική απόχρωση, όσο λεπτή κι αν είναι, η οποία δίνει το έναυσμα για εναλλακτικές 

αντιδράσεις στο ίδιο απόσπασμα». τη συνέχεια, η χρησιμοποίησε για να περιγράψει τον πλούτο των 

συσχετισμών που συναντάμε στη μοντέρνα (νεοτερική) ποίηση. 

Ανάγνωση 

α. Αρχικά ανάγνωση είναι το απλό διάβασμα ενός κειμένου. 

β. τη γλώσσα της σύγχρονης κριτικής της λογοτεχνίας ανάγνωση είναι η πρώτη «αναγνώριση», η επισήμανση 

των στοιχείων που θα σχολιαστούν και θα ερμηνευτούν˙ δεν ταυτίζεται με την ερμηνεία, που είναι υστερόχρονη 

πράξη. Για πολλούς όμως είναι η ίδια η διαδικασία της προσέγγισης, της ερμηνείας ενός λογοτεχνικού κειμένου 

(ιδιαίτερα ενός ποιήματος της νεότερης ποίησης) – είναι μια φιλολογική ανάγνωση, που έχει στόχο την 

«αποκωδικοποίηση» του κειμένου, ιδιαίτερα του ποιητικού,, με την ερμηνεία της ποιητικής γλώσσας (των 

εκφραστικών μέσων και της λειτουργικότητάς τους: των συμβολισμών, των εικόνων κ.ά.). 

Για να συντελεστεί η ανάγνωση ως πράξη επικοινωνίας με ένα λογοτεχνικό έργο, είναι απαραίτητοι τρεις 

παράγοντες: 



Υροντιστήριο Μ.Ε. 

Υιλολογικό & Οικονομικό 

Ιωαννίδης Άρης 

Ντανοπούλου – Ιωαννίδου Όλγα 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 

ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 

29 

 

 ο πομπός (ο δημιουργός του λογοτεχνικού κειμένου), 

 το μήνυμα (το ίδιο το κείμενο) και 

 ο δέκτης (ο αναγνώστης). 

 

 Άλλες προσεγγίσεις στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο συγγραφέα, άλλες στο δέκτη και 

άλλες έχουν ως κέντρο της προσοχής τους το ίδιο το λογοτεχνικό κείμενο και το μήνυμά του (κειμενοκεντρική 

ανάγνωση – βλ. λ.). 

 

Αυτοαναφορικότητα 

Είναι μια αφηγηματική τεχνική σύμφωνα με την οποία ο συγγραφέας αναφέρεται σε πρώτο πρόσωπο σε 

πράγματα που αφορούν τον ίδιο. 

 

Αυτόματη γραφή 

 Είναι μια αφηγηματική τεχνική που πρώτοι χρησιμοποίησαν οι υπερρεαλιστές ποιητές, κατά την οποία ο 

δημιουργός καταγράφει χωρίς καμιά παρέμβαση της λογικής ό,τι του υπαγορεύει το υποσυνείδητό του. 

 

αφήγηση (λογοτεχνική). 

 Η γραπτή παρουσίαση της ιστορίας, δηλαδή μιας σειράς γεγονότων (του συνόλου γεγονότων) που συνιστούν 

την υπόθεση ενός αφηγηματικού κειμένου (το περιεχόμενο, το μύθο γύρω από τον οποίο πλέκεται αυτό)˙ αυτή η 

παρουσίαση γίνεται με κάποια ιδιαίτερα σειρά και τεχνική (βλ. και πλοκή). 

γραμμική – ομαλή χρονική σειρά.  

Ο αφηγητής παρουσιάζει τα γεγονότα από την αρχή μέχρι το τέλος της ιστορίας, με τη σειρά με την οποία 

διαδραματίστηκαν, χωρίς την παρεμβολή αναχρονιών, παρεκβάσεων κτλ. (βλ. αφήγηση 3α.). 

 

διήγημα.  

Πεζό λογοτεχνικό αφηγηματικό έργο με μικρή (σχετικά με το μυθιστόρημα) έκταση και με ολοκληρωμένη 

υπόθεση, η οποία είναι πλαστή ή εμπνευσμένη από την πραγματικότητα. το διήγημα υπάρχει ενότητα 

υπόθεσης, τόπου και χρόνου: η υπόθεση τοποθετείται σε συγκεκριμένο τόπο και περιορισμένα χρονικά πλαίσια, 

ενώ περιστρέφεται γύρω από έ ν α κύριο γεγονός, στο οποίο πρωταγωνιστεί έ ν α κεντρικό πρόσωπο, ο ήρωας 

του διηγήματος. Ενδέχεται όμως να υπάρχουν και δευτερεύοντα γεγονότα ή πρόσωπα. 

Σα είδη του διηγήματος είναι τα ίδια με εκείνα του μυθιστορήματος (βλ. λ.), μόνο που εδώ κυριαρχεί, ιδιαίτερα 

στη Γενιά του 1880, το ηθογραφικό διήγημα και από άποψη τεχνοτροπίας το ρεαλιστικό. Διηγήματα έγραψαν 

πάρα πολλοί λογοτέχνες: Γ. Βιζυηνός, Α. Εφταλιώτης, Α. Παπαδιαμάντης, Δ. Βουτυράς, Ι. Κονδυλάκης, Α. 
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Καρκαβίτσας, Γ. Βλαχογιάννης, Γ. Ξενόπουλος, . Μυριβήλης, Η. Βενέζης, Ά. Σερζάκης, Μ. Λουντέμης, Γ. 

Ιωάννου κ.ά. 

 

δίστιχο. 

 Μικρό ποίημα με δύο μόνο δεκαπεντασύλλαβους στίχους που ομοιοκαταληκτούν, με πλήρες νόημα και με 

περιεχόμενο κυρίως ερωτικό (αλλά και γνωμικό, σκωπτικό, επαινετικό κτλ.) ˙ είναι είδος των δημοτικών 

τραγουδιών, όμως δίστιχα έγραψαν και γνωστοί ποιητές, όπως ο Γ. Δροσίνης, ο Κ. Παλαμάς, ο Ι. Πολέμης κ.ά. 

Σα δίστιχα ονομάζονται και λιανοτράγουδα˙ δίστιχα είναι και οι κρητικές μαντινάδες. 

 

δραματικός ενεστώτας.  

τις αφηγήσεις, καθώς αναφερόμαστε σε γεγονότα του παρελθόντος, χρησιμοποιούμε ρήματα σε χρόνους 

παρελθοντικούς (κυρίως σε παρατατικό και αόριστο). Όταν όμως θέλει ο αφηγητής να παρουσιάσει τα 

γεγονότα πιο ζωηρά, σαν να συμβαίνουν τη στιγμή που τα αφηγείται, χρησιμοποιεί το λεγόμενο δραματικό 

ενεστώτα: 

- Η μικρή παίρνει ένα σπίρτο, και τώρα ονειρεύεται πως είναι κοντά σ’ ένα δέντρο 

χριστουγεννιάτικο. 

- Και κολλάει περίεργα τα μάτια του στου υπαλλήλου το πρόσωπο, αυτιάζεται τους κρότους 

που βγάζει ξερούς< 

 

Ο δραματικός ενεστώτας χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα παραμύθια. 

 

είδη (και γένη) του λογοτεχνικού λόγου.  

Σα κείμενα της προσωπικής λογοτεχνίας κατηγοριοποιούνται έτσι: 

Α. Γένη: ποίηση, πεζός λόγος, δράμα. 

Β. Είδη 

1. Ποιητικά έργα 

α. την π α λ α ι ό τα ε ρ η (παραδοσιακή) π ο ί η σ η (που έχει ως γνωρίσματα την καθαρότητα των νοημάτων, 

της έλλογη και λυρική διατύπωσή τους, τα αυστηρά μετρικά σχήματα, τις αυστηρές στιχουργικές και στροφικές 

μορφές) διακρίνουμε τα ακόλουθα είδη ποιημάτων: δίστιχο, επίγραμμα, ωδή, ύμνος, μπαλάντα, σονέτο, ποίημα 

αφηγηματικό, ποίημα αλληγορικό, ποίημα γνωμικό, λυρικό τραγούδι κ.ά. (ή επικό, λυρικό, δραματικό). 
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β. τη ν ε ό τ ε ρ η  π ο ί η σ η (της οποίας τα γνωρίσματα είναι ο ελεύθερος στίχος, η πεζολογική ποιητική 

μορφή, η συνειρμική εκδίπλωση νοημάτων και συναισθημάτων, η σκοτεινή διατύπωση, η ελλειπτικότητα, η 

πύκνωση (οικονομία) του λόγου) είναι δύσκολη η κατάταξη των ποιητικών έργων σε είδη. 

2. Αφηγηματικά έργα (πεζογραφήματα) 

α. Π α λ α ι ό τ ε ρ α  α φ η γ η μ α τ ι κ ά  ε ί δ η  

 διάκριση ανάλογα με το περιεχόμενο: αφήγημα ιστορικό, ηθογραφικό, αστικό, πολεμικό, 

εφηβικό, σατιρικό, περιπέτειας, φαντασίας, μυστηρίου κ.ά. 

 διάκριση ανάλογα με την έκταση: μυθιστόρημα, νουβέλα, διήγημα. 

β. σ ύ γ χ ρ ο ν α   α φ η γ η μ α τ ι κ ά  έ ρ γ α 

- έχουν χαρακτήρα κοινωνικό, ψυχολογικό, πολιτικό, φιλοσοφικό, συμβολικό – αλληγορικό. 

 

εικόνες. 

 Όταν βλέπουμε κάτι, αυτό εντυπώνεται στη συνείδησή μας και οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να το 

ξαναφέρουμε «μπροστά» μας, μα το ξαναπλάσουμε (από εντύπωση, που προσλαμβάνεται με το μηχανισμό της 

αντίληψης, γίνεται μέσα μας παράσταση). Αυτές τις παραστάσεις που έχει μέσα του ο λογοτέχνης, τις 

πραγματικές, ή κάποιες άλλες που τις δημιουργεί με τη φαντασία του, τις φανταστικές, προσπαθεί να τις 

αναπαραστήσει (να τις ξαναπλάσει) με λόγια, να δημιουργήσει δηλαδή «εικόνες» με λόγια, που εμείς οι 

αναγνώστες με τη σειρά μας θα τις φανταστούμε και θα είναι σαν να τις έχουμε μπροστά μας.  

 

Εκτός από αυτές τις εικόνες, που στηρίζονται στην όραση και τις ονομάζουμε οπτικές (και αυτές είναι οι 

κανονικές «εικόνες»), οι συγγραφείς περιγράφουν και ήχους παρουσιάζοντας ηχητικές εικόνες, κινήσεις με 

κινητικές εικόνες ή οσμές με οσφρητικές εικόνες. Πολλές εικόνες είναι μικτές. 

Από μιαν άλλη σκοπιά, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο δίνονται, οι εικόνες χαρακτηρίζονται ρεαλιστικές ή 

λυρικές. 

 

εκφραστικά μέσα.  

Σα γλωσσικά κυρίως μέσα (λεξιλόγιο, σύνταξη, σχήματα λόγου) που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, για να 

εξωτερικεύσει με όσο γίνεται πιο παραστατικό και ενδιαφέροντα τρόπο τις σκέψεις του (εκφραστικά μέσα 

χαρακτηρίζονται και πολλά στοιχεία τεχνικής, όπως η εικόνα, ο διάλογος κ.ά). 

 

έλλειψη.  
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«Ένα ανύπαρκτο τμήμα της αφήγησης που αντιστοιχεί σε μια διάρκεια της ιστορίας»: στην αφήγηση υπάρχει 

«αφηγηματικό κενό», δηλαδή ο αφηγητής παραλείπει ένα τμήμα της ιστορίας. 

 

ενότητα ενός (αφηγηματικού) λογοτεχνικού κειμένου ονομάζεται η εσωτερική οργάνωση των επιμέρους 

νοημάτων του προς τον κεντρικό νοηματικό πυρήνα, ώστε να κινούνται γύρω από αυτόν και να μην 

απομακρύνονται.Ένα έργο δεν το χαρακτηρίζει ενότητα, όταν έχει μεγάλες και πολλές παρεκβάσεις (όταν κάθε 

τόσο ασχολείται με άλλο θέμα, άσχετο από τον κεντρικό θεματικό πυρήνα). Βλ. και πλοκή. 

 

επίγραμμα.  

ύντομο ποίημα (με 2 – 4  και σπάνια με περισσότερους στίχους) ,με πυκνό και παραστατικό λόγο, γραμμένο με 

ιδιαίτερη τέχνη και με περιεχόμενο επαινετικό, πένθιμο, σκωπτικό κτλ. (επίγραμμα ηρωικό, επιτύμβιο, σατιρικό, 

επιδεικτικό, ερωτικό). 

 

κειμενοκεντρική ανάγνωση – ερμηνεία. 

Η προσέγγιση του λογοτεχνικού έργου με την εστίαση της προσοχής στο ίδιο το κείμενο. Εξετάζονται: 

- στοιχεία περιεχομένου (το «τι» του λογοτεχνικού έργου) ˙ 

- στοιχεία μορφής (το «πώς» του λογοτεχνικού έργου). 

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται μεθοδικά 

 το λογοτεχνικό γένος και είδος στο οποίο ανήκει το κείμενο κ.ά. 

 το θέμα (ο μύθος, τα σύμβολα κ.ά.) 

 η γλώσσα και το ύφος (λεξιλόγιο, σχήματα λόγου, το ύφος και οι ιδιότητές του κ.ά) 

 

κλιμάκωση.  

Κατά την εξέλιξη της υπόθεσης ενός λογοτεχνικού αφηγηματικού έργου μια σειρά από ενέργειες των 

προσώπων, από καταστάσεις ή γεγονότα παρουσιάζονται με βαθμιαία ένταση («κλιμακωτά») με αποτέλεσμα 

να αυξάνει και η ένταση το ενδιαφέροντος του αναγνώστη. 

 

λυρισμός. 

Η εξωτερίκευση του εσωτερικού κόσμου του λογοτέχνη, ιδιαίτερα του ποιητή (των σκέψεων και των απόψεών 

του, των βιωμάτων και των συναισθημάτων του), με τη χρήση μάλιστα πλούσιων και εντυπωσιακών 

εκφραστικών μέσων (εικόνων, σχημάτων λόγου κ.ά.). Σα λυρικά στοιχεία μεταρσιώνουν συχνά τον αναγνώστη 

σε σφαίρες ιδεαλιστικές. 
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Παρέκβαση/ παρέμβλητη (εμβόλιμη) αφήγηση 

Είναι η προσωρινή διακοπή της φυσικής ροής των γεγονότων και η αναφορά σε άλλο θέμα που δε σχετίζεται 

άμεσα με την υπόθεση του έργου. 

 

Ροή συνείδησης 

Είναι μια τεχνική, που χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ο Γουίλιαμ Σζέιμς, με την οποία ο συγγραφέας επιδιώκει 

να δώσει στον αναγνώστη την εντύπωση της συνεχούς ροής σκέψεων, αισθημάτων, διαθέσεων και 

αναμνήσεων, όπως έρχονται αναμεμειγμένα στη  συνείδηση, χωρίς κάποια λογική αλληλουχία. 

 

 

 

 

 

Αφηγηματολογία του στρουκτουραλισμού 

(από το βιβλίο του Δημήτρη Σζιόβα, Μετά την αισθητική, Αθήνα, Οδυσσέας: 54-68) 

Η πιο σημαντική συμβολή στην αφηγηματολογία είναι αυτή του G. Genette με το βιβλίο του Figures III γιατί 

προσπαθεί ν' αναλύσει πολλές πλευρές της αφήγησης ενώ οι περισσότερες από τις προηγούμενες 

στρουκτουραλιστικές θεωρίες, όπως του Todorov και του Greimas, ασχολούνται μόνο με ένα θέμα, συνήθως 

τα δρώμενα. Η ανάλυση του Barthes αναφέρεται βέβαια σε περισσότερα επίπεδα της αφήγησης αλλά πάλι 

κάποια ιεραρχία επιβάλλεται που τα διακρίνει και τα απομονώνει. Αντίθετα ο Genette ξεκινά από την αρχή 

πως η αφήγηση είναι παράγωγο της αλληλενέργειας των ποικίλων συστατικών της επιπέδων και ότι η 

αφηγηματολογία αποβλέπει στην ανάλυση αυτών των σύνθετων σχέσεων. Για να προχωρήσει όμως προς 

αυτή την κατεύθυνση θεωρεί απαραίτητο ν' αποσαφηνίσει τον όρο αφήγηση διακρίνοντας τις τρεις έννοιες-

χρήσεις του. Η πρώτη έννοια με την οποία χρησιμοποιείται πιο συχνά η λέξη αφήγηση αναφέρεται στον 

προφορικό ή γραπτό λόγο που αναλαμβάνει να διηγηθεί ένα γεγονός ή μια σειρά γεγονότων. Η δεύτερη, και σαφώς 

λιγότερο διαδεδομένη, δηλώνει τη διαδοχή των γεγονότων που αποτελούν το θέμα του αφηγηματικού λόγου και η τρίτη, 

σημαίνει την πράξη της αφήγησης, που, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η πιο παραγνωρισμένη από τους θεωρητικούς εκδοχή 

του όρου. Ορίζοντας το αντικείμενο του, ο Genette τονίζει ότι έχει να κάνει κυρίως με την πρώτη έννοια: τον αφηγηματικό 

λόγο ως κείμενο αναλύοντας τις πολλαπλές σχέσεις του με τις δύο άλλες κατηγορίες. Πράγματι, από τις τρεις εκδοχές της 

αφήγησης μόνο το κείμενο είναι άμεσα στη διάθεση του αναγνώστη και μέσω αυτού λαμβάνει γνώση του θέματος του και 

της διαδικασίας παραγωγής του (αφήγηση). Δίχως όμως το θέμα και την αφήγηση του το αφηγηματικό κείμενο δεν 

υφίσταται, γεγονός που καταδεικνύει την αλληλεξάρτηση τους. 

Όπως οι περισσότεροι αφηγηματολόγοι έτσι και ο Genette στηρίζεται και επεξεργάζεται μια βασική διάκριση ανάμεσα 

στην αφήγηση (recit) και την ιστορία (historie), που αντιστοιχούν χοντρικά στις δύο πρώτες έννοιες του όρου 'αφήγηση'. 

Η αφήγηση αντιπροσωπεύει την τάξη και τη διάρθρωση των γεγονότων μέσα στο κείμενο και η ιστορία την ακολουθία με 

την οποία αυτά τα γεγονότα συνέβησαν στην 'πραγματικότητα', όπως μπορούμε να τη συναγάγουμε από το κείμενο. Οι 

δύο αυτές κατηγορίες ισοδυναμούν με την κλασική διάκριση των Ρώσων Υορμαλιστών ανάμεσα στην πλοκή (sjuzhet) και 

την ιστορία (fibula), που καθίσταται ιδιαίτερα εμφανής σε ορισμένες αφηγήσεις. Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, για 

παράδειγμα, ανοίγει συνήθως με την ανακάλυψη του πτώματος και για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς συνέβη 

επακολουθεί η αναδρομή στο παρελθόν. Μ' αυτό τον τρόπο όμως η πλοκή της αφήγησης αντιστρέφει ή διαταράσσει τη 

χρονολογική διαδοχή με την οποία 'πράγματι' συνέβη το έγκλημα και τα συναφή γεγονότα. 

Για να καταλάβουμε πληρέστερα αυτή τη διάκριση ας χρησιμοποιήσουμε ένα πιο οικείο παράδειγμα: την ιστορία του 

Οιδίποδα. Η διαδοχή των γεγονότων αυτής της ιστορίας έχει ως εξής: Ο Οιδίποδας εγκαταλείπεται στον Κιθαιρώνα και 

σώζεται από ένα βοσκό. Μεγαλώνει στην Κόρινθο και σκοτώνει το Λάιο σ' ένα σταυροδρόμι. Κατόπιν απαντά στο αίνιγμα 

της φίγγας, παντρεύεται την Ιοκάστη και ψάχνει το φονιά του πατέρα του Λάιου. Σελικά ανακαλύπτει το έγκλημα του, 

τυφλώνεται και αυτοεξορίζεται. Αυτή είναι η ιστορία (fibula, historie) του Οιδίποδα• η πλοκή όμως στην τραγωδία είναι 

διαφορετική, γιατί δεν εξελίσσεται γραμμικά. Αντίθετα εστιάζει στο κρίσιμο συμβάν, όπως και στο αστυνομικό 

μυθιστόρημα, το θάνατο του Λάιου και το πρόβλημα είναι να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη και από εκεί αρχίζει το 

ξετύλιγμα της πλοκής με απώτερο σκοπό την τελική αποκατάσταση της ιστορίας. 

Δύο άλλα παραδείγματα που διαφωτίζουν ίσως περαιτέρω τη διάκριση ανάμεσα στην ιστορία (fabula) και την πλοκή 

(sjuzhet) είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια, που συνιστούν ισάριθμες εκδοχές-πλοκές της ζωής του Φριστού (ιστορία) και οι 
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παραλογές στη δημοτική παράδοση. ' αυτές η διαφορά ανάμεσα στην υποτιθέμενη ιστορία και στην αφηγηματική της 

παρουσίαση είναι εμφανής, γιατί αρκετά γεγονότα και λεπτομέρειες της ιστορίας παραλείπονται ή υπονοούνται, ώστε η 

αφήγηση να κερδίζει σε δραματική γοργότητα. Παρόλο που η γραμμικότητα της αφήγησης δεν διαταράσσεται, η πλοκή 

εμφανίζεται ελλειπτική σε σχέση με την ιστορία, πράγμα που της προσδίδει ζωηρότητα και ενδιαφέρον. 

Αυτές οι μεταμορφώσεις και διαφορές ανάμεσα στην ιστορία και την αφήγηση/πλοκή αποτελούν ένα από τα θεμελιώδη 

αφηγηματολογικά ενδιαφέροντα και ο Genette τις εξετάζει από την προοπτική του χρόνου, της έγκλισης και της φωνής. 

Ο χρόνος αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στην ιστορία και την αφήγηση της, η έγκλιση τους δυνατούς τρόπους αφηγηματικής 

'αναπαράστασης' του θέματος και η φωνή ό,τι έχει να κάνει με την αφηγηματική πράξη ή στιγμή, τον αφηγητή και το 

ακροατήριο του. 

*** 

Ας αρχίσουμε πρώτα από το χρόνο για να δούμε τις πιθανές μεταβολές που μπορούν να επέλθουν όταν η ιστορία 

μετασχηματίζεται σε αφήγηση. Η ιστορία συνήθως νοείται ως χρονολογική ακολουθία γεγονότων, μερικά από τα οποία 

συντελούνται ταυτόχρονα. Η αφήγηση μπορεί να είναι ή και να μην είναι αυστηρά χρονολογική κάνοντας απότομα 

άλματα στο μέλλον ή ξαφνικές αναδρομές σε παρελθόντα γεγονότα. Δεν είναι δυνατό, άλλωστε, να μιμηθεί τη 

συγχρονία των γεγονότων λόγω της γραμμικής φύσης της γλώσσας. Επομένως αναγκάζεται να είναι εκλεκτική 

επιμένοντας στα κυριότερα γεγονότα και παραλείποντας ή συμπυκνώνοντας άλλα. Έτσι ολόκληρα χρόνια από τη ζωή 

ενός μυθιστορηματικού προσώπου μπορεί να συμπιέζονται σε δύο γραμμές, να παραλείπονται τελείως ή η αφήγηση τους 

να είναι ανακόλουθη. Ο Genette επισημαίνει τρεις βασικές κατηγορίες χρονικών σχέσεων ανάμεσα στην ιστορία και την 

αφήγηση: την τάξη, τη διάρκεια και τη συχνότητα. 

1. Η τάξη αφορά την αντιστοιχία ανάμεσα στη διάρθρωση των γεγονότων στην ιστορία και τη σειρά με την οποία 

παρουσιάζονται στον αναγνώστη στην αφήγηση. Είναι φορές που η πλοκή ανατρέπει την τάξη της ιστορίας και είναι 

φορές που προσπαθεί να τη μιμηθεί πιστά. Η απόλυτη σύμπτωση τους είναι μάλλον υποθετική παρά πραγματική και την 

επιδιώκει η λαϊκή αφήγηση ενώ η σύγχρονη λογοτεχνία την αποφεύγει. Οι χρονικές ασυμφωνίες και ακολουθίες ανάμεσα 

στην ιστορία και την αφήγηση καλούνται από τον Genette αναχρονισμοί και αποτελούν ένα από τα αρχαιότερα 

τεχνάσματα της λογοτεχνικής αφήγησης. Διακρίνονται σε αναλήψεις και προλήψεις. Η ανάληψη είναι η αναδρομική 

αναφορά σ' ένα παρελθοντικό συμβάν και η πρόληψη συνίσταται στην πρόωρη αφήγηση ή νύξη σε μελλοντικά γεγονότα.  

Και οι αναλήψεις και οι προλήψεις μπορούν να παραπέμπουν σε γεγονότα, που είτε εμπίπτουν χρονικά στο διάστημα που 

καλύπτει η αφήγηση είτε βρίσκονται έξω απ' αυτό, οπότε θεωρούνται αντίστοιχα εσωτερικές ή εξωτερικές. Αν και τα τρία 

μεγάλα έπη, η Ιλιάδα, η Οδύσσεια και η Αινειάδα αρχίζουν με ένα είδος προληπτικής περίληψης, πράγμα που δικαιολογεί, 

ως ένα βαθμό, το χαρακτηρισμό του Todorov για την Ομηρική αφήγηση ως «η πλοκή του πεπρωμένου», η παραδοσιακή 

αφήγηση προσφέρεται ελάχιστα για προλήψεις, εφόσον ο αφηγητής πρέπει να εμφανίζεται ότι ανακαλύπτει την ιστορία 

καθώς τη διηγείται. Αντίθετα η αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο φαίνεται πιο κατάλληλη για τέτοιου είδους νύξεις λόγω 

συνήθως του αναδρομικού της χαρακτήρα. 

2. Η διάρκεια είναι η συνάρτηση ανάμεσα στη διάρκεια των γεγονότων στην ιστορία και τη διάρκεια τους στην πλοκή, η 

οποία καθορίζει το ρυθμό της αφήγησης. Μια γοργή αφήγηση περιγράφει πολλά δρώμενα σε συγκριτικά μικρό κειμενικό 

χώρο ενώ μια αργή πλατειάζει. Βέβαια με τη διάρκεια ανακύπτουν κάποιες δυσκολίες, επειδή είναι δύσκολο να 

συγκρίνουμε τη διάρκεια της ιστορίας και της αφήγησης για τον απλούστατο λόγο ότι μας είναι αδύνατο να μετρήσουμε 

επακριβώς τη διάρκεια των κειμενικών συμβάντων. Η γραπτή αφήγηση δεν έχει δική της χρονικότητα παρά μόνο αυτή 

που δανείζεται από την ανάγνωση της. Κατά προσέγγιση όμως είναι δυνατό να καθορίσουμε την ταχύτητα της 

χρησιμοποιώντας κάπως ανορθόδοξα ως μέτρο για την ιστορία το χρόνο και για την αφήγηση το χώρο. Δηλαδή, αν η 

διάρκεια της ιστορίας (σε ώρες, μέρες, μήνες, χρόνια) μετατρέπεται σε σχετικά ανάλογο μήκος κειμένου (σε γραμμές, 

παραγράφους ή σελίδες). 

Με ιδεατό σημείο αναφοράς την ισοχρονία ανάμεσα στην ιστορία και την πλοκή, οι δύο βασικές μορφές ανισοχρονίας που 

επισημαίνει ο Genette είναι η επιτάχυνση και η επιβράδυνση, που καθορίζουν την αφηγηματική κίνηση. Σο ένα άκρο 

αντιπροσωπεύει η περιγραφική παύση και το άλλο η έλλειψη, όπως στη συχνά απαντώμενη φράση «κάμποσα χρόνια 

πέρασαν», χωρίς άλλη αναφορά σ' αυτή την περίοδο, οπότε έχουμε εμφανή (και όχι λανθάνουσα ή υποθετική) έλλειψη. 

την πρώτη περίπτωση κάποιο τμήμα της αφήγησης, συνήθως περιγραφές, αντιστοιχεί σε (σχεδόν) μηδέν ιστορική 

διάρκεια ενώ στη δεύτερη συμβαίνει περίπου το αντίθετο. Ανάμεσα στην παύση και την έλλειψη οι ενδιάμεσες 

ανισοχρονίες είναι η περίληψη, όπου σε λίγες παραγράφους ή σελίδες δίνονται μήνες ή χρόνια χωρίς ιδιαίτερες 

λεπτομέρειες, και η σκηνή συνήθως σε διάλογο. Αυτή συμβατικά αντιπροσωπεύει την ισότητα του αφηγηματικού με τον 

ιστορικό χρόνο. Η εναλλαγή της σκηνής, που επιμένει στη λεπτομέρεια, και της περίληψης, που την εξοβελίζει, 

συνεπάγεται την αλληλοδιαδοχή της δραματικής έντασης και ύφεσης συνιστώντας έτσι τον καθοριστικό μοχλό για το 
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ρυθμό αρκετών μυθιστορημάτων. Οι ανισοχρονίες τελικά είναι πιο αναγκαίες από τις αναχρονίες, γιατί μια αφήγηση 

μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τις δεύτερες αλλά όχι χωρίς τις πρώτες επειδή χάνει το ρυθμό της. 

3. υχνότητα. Ο όρος δηλώνει την αναλογία ανάμεσα στο πόσες φορές ένα γεγονός συμβαίνει στην ιστορία και στο πόσες 

φορές αναφέρεται. ' αυτή την κατηγορία μπορούμε να έχουμε τις ακόλουθες πιθανότητες: α) να αναφερθεί μία φορά ό,τι 

συνέβη άπαξ, β) να αναφερθεί άπειρες φορές ό,τι συνέβη άπειρες φορές, γ) να αναφερθεί ν φορές ό,τι έγινε άπαξ και δ) να 

αναφερθεί άπαξ ό,τι έγινε ν φορές. Ίσως η τρίτη περίπτωση φαίνεται αδιανόητη για τη λογοτεχνία αλλά απαντάται σε 

σύγχρονα κείμενα που έχουν την τάση για επανάληψη ή για την περιγραφή του ίδιου συμβάντος από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες. Ο ρόλος τελικά της συχνότητας είναι να ρυθμίζει την κατανομή του ενδιαφέροντος και της σπουδαιότητας 

των διαφόρων τμημάτων της δράσης. 

*** 

Μετά τις χρονικές σχέσεις ανάμεσα στην ιστορία και την πλοκή, ο Genette εξετάζει τις εγκλιτικές και είναι ενδεικτικό το 

ότι χρησιμοποιεί και εφαρμόζει στην ανάλυση της αφήγησης την ορολογία της γραμματικής. Ο όρος έγκλιση στη 

γραμματική των ρημάτων δηλώνει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους εκφράζεται η έννοια του ρήματος, ανάλογα 

με τη διάθεση ή τη γνώμη του ομιλούντος. Φρησιμοποιούμενος στην αφηγηματολογία ο όρος αναφέρεται στους δυνατούς 

τρόπους και τις διαφορετικές οπτικές γωνίες με τις οποίες μπορούν να περιγραφούν τα δρώμενα. Βέβαια η χρήση είναι  

μεταφορική, γιατί η μόνη ή η πιο χαρακτηριστική έγκλιση της αφήγησης είναι η οριστική, αφού η λειτουργία του 

αφηγηματικού λόγου δεν είναι προστακτική ή ευχετική αλλά αναφορική, να διηγηθεί δηλαδή τα γεγονότα. ύμφωνα με 

τον Genette η έγκλιση καλύπτει τους δύο κύριους μηχανισμούς που ρυθμίζουν τη ροή της αφηγηματικής πληροφορίας και 

τη μέθοδο παρουσίασης της: την απόσταση και την προοπτική. Όπως η πρόσληψη ενός ζωγραφικού πίνακα εξαρτάται 

από την απόσταση και τη θέση του θεατή σε σχέση με το αντικείμενο του, το ίδιο ισχύει και στην αφήγηση. Πάλι η 

απόσταση και η οπτική γωνία του παρατηρητή ρυθμίζουν την 'αναπαράσταση' του αφηγούμενου θέματος κι αυτό 

απασχόλησε τους θεωρητικούς από την εποχή του Πλάτωνα. 

Μετά από μια σύντομη ιστορική επισκόπηση του θέματος της αφηγηματικής απόστασης, αρχίζοντας από την Πλατωνική 

διάκριση διήγησις και μίμησις και καταλήγοντας στην Αγγλοαμερικανική διχοτόμηση ανάμεσα στο λέγω (telling) και το 

δείχνω (showing), ο Genette απορρίπτει την ιδέα της καθαρής μίμησης και του δείχνω. Γι' αυτόν εκείνο που μπορεί να 

πετύχει η αφήγηση είναι η ψευδαίσθηση της μίμησης, εφόσον σε κάθε αφηγηματικό κείμενο μεσολαβεί η γλώσσα, η 

οποία σημαίνει αλλά δεν μιμείται. Επομένως οι αντιθέσεις διήγηση-μίμηση, λέγω-δείχνω αντιπροσωπεύουν κάποια 

αδικαιολόγητη πόλωση επισκιάζοντας τις ενδιάμεσες διαβαθμίσεις. Για να καταρτίσει κάποια κλίμακα ενδεικτική για το 

βαθμό ρεαλιστικής ψευδαίσθησης που δημιουργεί μια αφήγηση, ο Genette προσπάθησε να κατηγοριοποιήσει τους 

τρόπους με τους οποίους ο κειμενικός λόγος αποδίδει την υποτιθέμενη έκφραση των μυθιστορηματικών προσώπων στην 

πραγματικότητα. Βέβαια πλήρης απομίμηση αποκλείεται, εφόσον η γλώσσα δεν αντιγράφει τον κόσμο, αλλά οι τρεις 

βαθμοί απόδοσης του λόγου που διακρίνει προϋποθέτουν και τις σχετικές αποστάσεις ανάμεσα στην ιστορία και την 

αφήγηση. 

α. Ο μιμούμενος ευθύς λόγος. Η αναπαραγωγή του διαλόγου ή της ομιλίας των προσώπων από τον αφηγητή χωρίς 

περικοπές ή αλλοιώσεις όπου ο τελευταίος προσποιείται ότι παραχωρεί τη θέση του στους ήρωες του. Η πιστή απόδοση 

του διαλόγου δηλώνεται τυπογραφικά με εισαγωγικά ή παύλες. Αυτό το είδος δραματικής αναπαράστασης του λόγου 

ευνοήθηκε ιδιαίτερα στην κλασική εποχή, όταν η τραγωδία θεωρούνταν το υπέρτατο λογοτεχνικό είδος αλλά και στην πιο 

πρόσφατη μυθιστορηματική παράδοση, όταν η έμφαση στη σκηνική μίμηση υπήρξε έντονη. 

β. Ο διηγηματοποιημένος λόγος. Είναι η πιο αποστασιοποιητική μορφή απόδοσης του διαλόγου, ο οποίος συμπυκνώνεται 

και εκφέρεται από τον ίδιο τον αφηγητή. 

γ. Ο μετατιθέμενος λόγος. Πρόκειται για ενδιάμεση περίπτωση, όπου η ομιλία των προσώπων μεταφέρεται από τον 

αφηγητή σε ανεξάρτητο πλάγιο λόγο όχι τελείως αμιγής όπως στο μιμούμενο λόγο, αλλά ούτε απολύτως 

διηγηματοποιημένη, όπως στη δεύτερη περίπτωση. Αυτό το είδος είναι πιο μιμητικό από το δεύτερο• εντούτοις δεν 

προσφέρει την εγγύηση ή το αίσθημα της κυριολεκτικής και πιστής απόδοσης του λόγου, εφόσον η παρουσία του αφηγητή 

είναι αισθητή στη συντακτική του διάρθρωση. 

Αν η απόσταση αφορά τη σχέση της αφήγησης με τα υλικά της, η προοπτική αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους 

προσλαμβάνεται η ιστορία. Ό,τι η Αγγλοαμερικανική κριτική ονομάζει οπτική γωνία, ταυτίζοντας όμως τον αφηγητή με 

το γνώστη της ιστορίας. Αυτό είναι το σημείο όπου ο Genette διαφωνεί με την αγγλόφωνη παράδοση, που αρχίζει από τον 

Henry James, και ορθά προτείνει τη διάκριση ανάμεσα στο «ποιος βλέπει» και το «ποιος μιλά». Για να κατανοήσουμε τη 

λεπτή διαφορά ανάμεσα σ' αυτά τα δύο, ας προσέξουμε την εξής φράση: «Η Μαρία είδε τον αδερφό της να πέφτει από το 

δέντρο». ' αυτή την πρόταση ο αφηγητής είναι απρόσωπος αλλά αυτός που προσλαμβάνει και γνωρίζει το συμβάν είναι 

η Μαρία. Άρα η οπτική γωνία είναι της Μαρίας και όχι του αφηγητή• αυτή ελέγχει την πληροφορία και ο αφηγητής την 

έκφραση της. υνήθως στην πρωτοπρόσωπη αφήγηση οπτική γωνία και αφήγηση ελέγχονται από τον αφηγητή αλλά σε 
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αναδρομικές αυτοβιογραφικές αφηγήσεις αυτός που διηγείται (παρόν) με αυτόν που διήλθε αυτές τις εμπειρίες 

(παρελθόν), αν και είναι το ίδιο πρόσωπο, ωστόσο διαφέρουν σε γνώση, ηλικία και φυσικά προοπτική. υχνά στο 

μυθιστόρημα της εφηβείας το κύριο μυθιστορηματικό πρόσωπο αυτοβιογραφείται υιοθετώντας την προοπτική της 

νεανικής του ηλικίας αλλά μέσω όμως της αφηγηματικής φωνής της ωριμότητας. Αυτά τα παραδείγματα μας οδηγούν 

στο συμπέρασμα πως σ' ένα πεζογραφικό κείμενο ο αφηγητής δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με την οπτική γωνία από την 

οποία παρέχεται ή φιλτράρεται η μυθιστορηματική πληροφόρηση. Με άλλα λόγια, ο αφηγητής δεν είναι πάντοτε και ο 

«εικονολήπτης» της ιστορίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ιδιαιτερότητες ο Genette αντικαθιστά τον όρο οπτική γωνία με τον όρο εστίαση 

καθορίζοντας τρεις τύπους θέασης του αφηγηματικού υλικού. 

α. Σην αφήγηση χωρίς εστίαση (βαθμός μηδέν εστίασης). ' αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν όρια ή εμπόδια στην 

πληροφόρηση μας σχετικά με τις σκέψεις των προσώπων και τα γεγονότα. Αυτός ο τύπος ανύπαρκτης εστίασης 

αντιστοιχεί στον παραδοσιακό όρο 'παντογνωστική αφήγηση', όπου ο αφηγητής γνωρίζει περισσότερα από τα πρόσωπα. 

χηματοποιώντας μαθηματικά τη σχέση τους έχουμε την ανισότητα: Αφηγητής > Πρόσωπα. 

β. Σην αφήγηση με εσωτερική εστίαση. Η οπτική γωνία σ' αυτή την περίπτωση είναι περιορισμένη και ανήκει σ' έναν από 

τους χαρακτήρες, ο οποίος περιορίζεται σε ό,τι ξέρει εκθέτοντας τη γνώση του είτε από μια σταθερή θέση είτε από 

ποικίλες. Είναι επίσης δυνατό να έχουμε πολλαπλές εσωτερικές εστιάσεις, όταν η ιστορία περνάει μέσα από τη συνείδηση 

όχι ενός αλλά πολλών προσώπων και το ίδιο γεγονός δίνεται από πολλαπλές οπτικές γωνίες. Η μαθηματική τυποποίηση 

αυτού του είδους εστίασης θα ήταν: Αφηγητής = πρόσωπα. 

γ. Αφήγηση με εξωτερική εστίαση. ' αυτό τον τύπο εστίασης ο ήρωας δρα μπροστά μας χωρίς να είμαστε σε θέση να 

έχουμε πρόσβαση στις σκέψεις ή τα αισθήματα του. Ο αφηγητής, δηλαδή, λέει λιγότερα από ό,τι γνωρίζουν και 

αισθάνονται οι χαρακτήρες (Πρόσωπα < Αφηγητής). 

Σο πρώτο είδος εστίασης χαρακτηρίζει κυρίως το ρεαλιστικό μυθιστόρημα του δέκατου ένατου αιώνα, το δεύτερο το 

μοντερνιστικό και το τρίτο είναι σχετικά σπανιότερο. Εξωτερική εστίαση συναντούμε σε μυθιστορήματα μυστηρίου ή 

περιπετειώδεις αφηγήσεις, όταν στις πρώτες κυρίως σελίδες ο αφηγητής δεν αποκαλύπτει ό,τι γνωρίζει. Μία περίπτωση 

εξωτερικής εστίασης συνιστά και το ακόλουθο παράθεμα από τη Γένεσι. 

Αναστάς δέ Αβραάμ τό πρωΐ επέσαξε την όνον αυτού• παρέλαβε δέ μεθ' εαυτού δύο παίδας και Ισαάκ τον υίόν αυτού και 

σχίσας ξύλα εις ολοκάρπωσιν, αναστάς επορεύθη και ήλθεν επί τον τόπον, όν είπεν αυτω ό θεός, τη ημερα τη τρίτη. Και 

αναβλέψας Αβραάμ τοις οφθαλμοίς αυτού, είδε τον τόπον μακρόθεν. Και είπεν Αβραάμ τοις παισίν αυτού- καθίσατε 

αυτού μετά της όνου, εγώ δέ και το παιδάριον διελευσόμεθα εως ώδε και προσκυνήσαντες αναστρέψομεν προς υμάς. 

Έλαβε δε Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαρπώσεως και επέθηκεν Ισαάκ τω υιώ αυτού• έλαβε δε μετά χείρας και το πυρ και την 

μάχαιραν, και επορεύθησαν οι δύο άμα (XXII, 3-7). 

' αυτό το απόσπασμα, ο Αβραάμ ετοιμάζεται να θυσιάσει το γιο του και μόνον οι ενέργειες του περιγράφονται χωρίς 

αναφορές στα αισθήματα και τις σκέψεις του. 

Ένας τρόπος για να διακρίνουμε την εξωτερική από την εσωτερική εστίαση είναι να «ξαναγράψουμε» το υπό συζήτηση 

απόσπασμα σε πρώτο πρόσωπο. Εάν αυτό είναι δυνατό, τότε το απόσπασμα είναι εσωτερικά και όχι εξωτερικά 

εστιασμένο. Όταν το αντικείμενο της εστίασης θεωρείται εκ των ένδον από έναν εξωτερικό θεατή, τότε ενδείξεις όπως 

«σκέφτηκε», «αισθάνθηκε», «αναγνώρισε» συναντώνται συχνά στο κείμενο. Όταν όμως οι εσωτερικές καταστάσεις δεν 

εκτίθενται αλλά αφήνονται να υπονοηθούν από την εξωτερική συμπεριφορά, τότε αυτό δηλώνεται με λέξεις όπως 

«φαίνεται», «σαν», «προφανώς». Σέτοιες ρηματικές ενδείξεις δεν ακυρώνουν τη διάκριση ανάμεσα στην εστίαση και την 

αφήγηση, γιατί αν και η εστίαση δεν είναι ρηματική, μπορεί όμως να χρωματίσει την αφηγηματική έκφραση. Επίσης η 

διάκριση ανάμεσα στην αφήγηση με ποικίλη εσωτερική εστίαση και σε εκείνη χωρίς εστίαση δύσκολα προσδιορίζεται, 

γιατί και η μη εστιασμένη αφήγηση μπορεί να χαρακτηρισθεί ως πολυεστιασμένη. Γενικά σ' ένα κείμενο η εστίαση είναι 

δυνατό να παραμένει αμετάβλητη ή ν' αλλάζει συνεχώς κατά ασυνήθιστο τρόπο, όπως στον Προυστ που αναλύει ο 

Genette. Σότε έχουμε την περίπτωση της πολυτροπίας και την υπέρβαση της τυπικής κωδικοποίησης. Η πολυτροπία κατά 

τον Genette αντιστοιχεί μεταφορικά στο πολυτονικό σύστημα της μουσικής, που είναι κάτι ενδιάμεσο ανάμεσα στο τονικό 

σύστημα και το ατονικό, όπου κανένας κώδικας δεν επικρατεί. 

*** 

Μετά το χρόνο και την έγκλιση, η τρίτη μεγάλη κατηγορία που εισάγει ο Genette είναι η φωνή, η οποία αφορά τη στιγμή 

και την πράξη της αφήγησης καθαυτή και τα είδη του αφηγητή και του δέκτη του. Παλαιότερα η φωνή συγχέονταν με την 

οπτική γωνία, η στιγμή της αφήγησης ταυτίζονταν με τη στιγμή της συγγραφής, ο αφηγητής με τον συγγραφέα και ο 

δέκτης της αφήγησης με τον αναγνώστη. Σέτοιες συνταυτίσεις ίσως δικαιολογούνται σε αυτοβιογραφικά ή ιστορικά 

κείμενα αλλά όχι και σε άλλες αφηγήσεις. Διακρίνοντας τη φωνή από την έγκλιση, ο Genette αποσκοπεί στο να 
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διευκρινίσει ορισμένες πλευρές της αφήγησης, οι οποίες είτε "είχαν επισκιαστεί και αγνοηθεί είτε είχαν ενσωματωθεί σε 

άλλες. 

την κατηγορία της φωνής ανήκουν οι τρεις κύριες χρονικές σχέσεις ανάμεσα στη στιγμή που συντελείται η αφήγηση και 

στον ιστορικό χρόνο, εφόσον τα γεγονότα μπορούν να εξιστορηθούν πριν, μετά ή ενώ συμβαίνουν. Έτσι έχουμε α) τη 

μεταγενέστερη αφήγηση σε παρελθόντα χρόνο - η πιο κλασική περίπτωση, β) την προγενέστερη, χρησιμοποιώντας 

μέλλοντα χρόνο ή ακόμη και ενεστώτα. Πρόκειται για δευτερεύουσα συνήθως αφήγηση ενσωματωμένη στην κύρια, με τη 

μορφή προφητείας ή ονείρου, γ) την ταυτόχρονη με τα γεγονότα αφήγηση όπως π.χ. στα ημερολόγια και δ) την εμβόλιμη 

αφήγηση, που συντελείται ανάμεσα στα τμήματα της δράσης και μερικές φορές επηρεάζει την πρόοδο της. Ενδεικτικά 

παραδείγματα αυτού του είδους είναι τα επιστολογραφικά μυθιστορήματα στα οποία η συγγραφή των επιστολών συχνά 

λειτουργεί διττά: να αφηγηθεί αφενός ένα γεγονός του πρόσφατου παρελθόντος και αφετέρου ν' αποτελέσει το έναυσμα 

για ένα άλλο στο εγγύς μέλλον. 

την κατηγορία της φωνής ανήκουν και τα αφηγηματικά επίπεδα, εφ' όσον μέσα στο κύριο θέμα μπορεί να υπάρχουν 

δευτερεύουσες αφηγήσεις από τα μυθιστορηματικά πρόσωπα. Κάθε αφήγηση που εμπεριέχεται σε μια μεγαλύτερη ή 

ευρύτερη είναι υφιστάμενη της και έτσι προκύπτει μια ιεραρχική διαστρωμάτωση, η οποία, κατά τον Genette, συνίσταται 

από τρία επίπεδα: το εξωδιηγηματικό, το ενδοδιηγηματικό ή απλώς διηγηματικό και το μεταδιηγηματικό ή 

υποδιηγηματικό. Σο πρώτο αφορά αφηγήσεις που δεν ανήκουν οργανικά στα μυθιστορηματικά γεγονότα αλλά 

ασχολούνται με τις συνθήκες της διήγησης τους, όπως εισαγωγικές αφηγήσεις ή πρόλογοι στις εκδόσεις υποτιθέμενων 

ξεχασμένων χειρογράφων. Σο ενδοδιηγηματικό επίπεδο είναι τα γεγονότα της κύριας αφήγησης και το μεταδιηγηματικό 

είναι μια δευτερεύουσα αφήγηση μέσα στην κυρίως ιστορία, όπως π.χ. οι διάφορες ιστορίες μέσα στο Φίλιες και Μία 

Νύχτες. 

Η σκοπιμότητα αυτών των ενσωματωμένων διηγήσεων μπορεί να είναι λειτουργική προωθώντας ή επιβραδύνοντας την 

κύρια αφήγηση, επεξηγηματική της κύριας ιστορίας ή θεματική δημιουργώντας αναλογίες ή αντιθέσεις σε σχέση με το 

βασικό θέμα. ' αυτή την περίπτωση, που είναι γνωστή με το γαλλικό όρο mise en abyme, το μεταδιηγηματικό ή 

υποδιηγηματικό επίπεδο αντικατοπτρίζει μικρογραφικά το διηγηματικό. Κάτι παρόμοιο στη ζωγραφική έχουμε στη 

γνωστή σύνθεση του Matisse, που αναπαριστά ένα δωμάτιο στον τοίχο του οποίου είναι κρεμασμένη μια μινιατούρα του 

ίδιου του πίνακα. 

Η μετάβαση από το ένα αφηγηματικό επίπεδο στο άλλο συντελείται με την αφήγηση που κάνει τον αναγνώστη να 

συνειδητοποιήσει την αλλαγή. Όταν όμως αυτή η μετάβαση δεν τονίζεται και τα επίπεδα δεν ξεχωρίζονται, τότε έχουμε 

μια παράξενη, κωμική ή φανταστική κατάσταση, που ορίζεται ως 'αφηγηματική μετάληψη'. Όταν ο αφηγητής 

απευθύνεται στον αναγνώστη λέγοντας «Ενώ ο ήρωας μας ανεβαίνει την πλαγιά του βουνού είναι χρήσιμο να 

εξηγήσω...» ή όταν ζητά από τον αναγνώστη να βοηθήσει έναν από τους χαρακτήρες να φτάσει στο κρεβάτι του, όπως στο 

μυθιστόρημα του L. Sterne Tristram Shandy, τότε μεταχειρίζεται την αφήγηση (εξωδιηγηματικό επίπεδο) ως κάτι σύγχρονο 

με τα διαδραματιζόμενα γεγονότα (διηγηματικό επίπεδο). Σο σύγχρονο μυθιστόρημα συχνά παίζει με τα αφηγηματικά 

επίπεδα για ν' αμφισβητήσει τα όρια πραγματικότητας και μυθοπλασίας ή για να υποδηλώσει πως δεν υπάρχει 

πραγματικότητα πέρα από την αφήγηση. 

*** 

Ενδιαφέρουσα είναι και η ταξινόμηση των αφηγητών που επιχειρεί ο Genette διακρίνοντας δύο κύριους τύπους με βάση 

το αν συμμετέχουν ή όχι στην αφήγηση. Ο πρώτος είναι ο ετεροδιηγηματικός, που δεν συμμετέχει σε ό,τι αφηγείται και ο 

δεύτερος ομοδιηγηματικός, ο οποίος συμμετέχει. Ο τελευταίος τύπος έχει δύο μορφές α) του πρωταγωνιστή-αφηγητή, 

αυτοδιηγηματικός τύπος της αφήγησης και β) του παρατηρητή-αφηγητή, που επισκοπεί τη δράση ως αυτόπτης μάρτυρας 

χωρίς να πρωταγωνιστεί. Ο αφηγητής τελικά μπορεί να οριστεί με βάση αφενός τη σχέση του με τα δρώμενα (ετερο-

ομοδιηγηματικός) και αφετέρου το αφηγηματικό του επίπεδο (έξω ή ενδοδιηγηματικός). 

Από το συνδυασμό αυτών των δύο σχέσεων προκύπτουν 4 βασικοί τύποι αφηγητή: 1. Εξωδιηγηματικός-ετεροδιηγηματικός 

τύπος. Αφηγητής πρώτου βαθμού, που διηγείται την ιστορία στην οποία δεν συμμετέχει (Όμηρος). 2. Εξωδιηγηματικός-

ομοδιηγηματικός. Αφηγητής πρώτου βαθμού, που διηγείται τη δική του ιστορία. Αυτή η περίπτωση ισχύει στις 

αναδρομικές αυτοβιογραφικές αφηγήσεις, όπου ο αφηγητής είναι εξωτερικός (εξωδιηγηματικός) αλλά το παρελθοντικό 

υποκείμενο του που πρωταγωνιστεί είναι ομοδιηγηματικό. 3. Ενδοδιηγηματικός-ετεροδιηγηματικός. Αφηγητής δευτέρου 

βαθμού ιστοριών στις οποίες δεν εμφανίζεται ως δρων πρόσωπο• εντούτοις, συμμετέχει ως μυθιστορηματικό πρόσωπο 

στην κύρια ιστορία, που διηγείται ένας εξωδιηγηματικός αφηγητής. 4. Ενδοδιηγηματικός-Ομοδιηγηματικός. Αφηγητής 

δευτέρου βαθμού, που αφηγείται τη δική του ιστορία. Ανάλογες διακρίσεις εφαρμόζει ο Genette και στους δέκτες της 

αφήγησης, που ξεχωρίζονται σε εξωδιηγηματικούς και ενδοδιηγηματικούς. Ο εξωδιηγηματικός δέκτης μπορεί να 

ταυτιστεί με ένα πρόσωπο έξω από την αφήγηση ή με τον αναγνώστη και ο ενδοδιηγηματικός μ' ένα χαρακτήρα που 

παίζει το ρόλο του συνομιλητή. 
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Ο Genette κλείνει τη μελέτη του με αυτοκριτικά επιλεγόμενα θεωρώντας το σχήμα της ανάλυσης του προσωρινό και 

αμφιβάλλοντας για τη χρονική του διάρκεια. Απλώς ελπίζει η αφηγηματική του ποιητική να έχει τουλάχιστον μεταβατική 

χρησιμότητα ως ένα σκαλοπάτι για πιο επεξεργασμένα σχήματα και αναλύσεις. Άλλωστε, η συζήτηση που προκάλεσαν η 

ορολογία και οι ταξινομήσεις του τον οδήγησαν σχεδόν δέκα χρόνια μετά τη δημοσίευση του Figures III να επανέλθει στο 

θέμα διευκρινίζοντας και τροποποιώντας ορισμένες απόψεις του με το Nouveau discourse du recit (1983)." Αναμφισβήτητα η 

τυπολογία του Genette είναι ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα για την ανάλυση της αφηγηματικής τεχνικής, γιατί προσφέρει 

μια συστηματική, συνολική θεωρία για την αφήγηση και επαναπροσδιορίζει ή αχρηστεύει απαρχαιωμένους όρους και 

τυπολογίες. Η σπουδαιότητα αυτής της μελέτης έγκειται επίσης στην εφαρμογή αυτού του θεωρητικού σχήματος στο 

ογκώδες και απαιτητικό έργο του Προυστ Αναζητώντας το χαμένο χρόνο, υπονομεύοντας έτσι τον ισχυρισμό ότι η 

αφηγηματολογία προσφέρεται κυρίως για απλοϊκές διηγήσεις, όπως τα έπη και τα παραμύθια και όχι για πιο σύνθετες 

και επιτηδευμένες αφηγήσεις. 

*** 

Σο ερώτημα, που ίσως ανακύπτει σ' αυτό το σημείο, αφορά τη σχέση της αφηγηματολογίας με τους καθιερωμένους 

τρόπους προσέγγισης ενός λογοτεχνικού κειμένου και την ουσιαστική της χρησιμότητα. ' αυτό θα μας βοηθήσει μια 

τριπλή διάκριση του Todorov ανάμεσα στην προβολή, το σχολιασμό και την ποιητική ως τρεις διαφορετικές μέθοδοι 

προσέγγισης της λογοτεχνίας. Η προβολή είναι ένας τρόπος ανάγνωσης διαμέσου των κειμένων με απώτερο σκοπό τις 

απαρχές τους είτε αυτές βρίσκονται στην ψυχολογία και τη ζωή του συγγραφέα είτε στις ιδέες της εποχής που γέννησε το 

κείμενο. Πάντως η προβολή είναι το είδος της κριτικής που αναζητά την προέλευση του λογοτεχνήματος ή στο 

συγγραφικό υποκείμενο (ψυχολογική, βιογραφική κριτική) ή στην κοινωνία της εποχής (κοινωνιολογική). Αν η προβολή 

φιλοδοξεί να πάει πέρα από το κείμενο, ο σχολιασμός ενδιαφέρεται για την εσωτερικότητα του. Η πιο συνηθισμένη 

πρακτική του είναι η συστηματική και σχολαστική ανάλυση του κειμένου και η πιο αφύσικη η παράφραση του. Η τρίτη 

μέθοδος, η ποιητική, αναζητά τις γενικές αρχές του έντεχνου λόγου όπως εκδηλώνονται σε ατομικά έργα. Αν και αυτή η 

μέθοδος ανάγεται στον Αριστοτέλη, ο εικοστός αιώνας γνώρισε την αναβίωση της με το Ρωσικό Υορμαλισμό και το 

στρουκτουραλισμό. Αυτές οι σχολές κριτικής διαφοροποιούνται από κάθε άλλη τάση της κριτικής, εφόσον δεν 

αποβλέπουν στο νόημα του κειμένου αλλά στο να περιγράψουν τα συντακτικά του στοιχεία. Γι' αυτό το λόγο, κατά τον 

Todorov, η μέθοδος της ποιητικής αντιπροσωπεύει ό,τι, κάποια μέρα, θα ονομάζεται «επιστήμη της λογοτεχνίας». 

Με άξονα αυτή τη διάκριση είναι δυνατό να εντάξουμε την αφηγηματολογία στην κατηγορία της ποιητικής γιατί 

προσφέρει το γενικό πλαίσιο της κειμενικής ανάλυσης και ταυτόχρονα το κλειδί για να εισέλθουμε στα «άδυτα» του 

κειμένου. Όπως μπορούμε να θαυμάζουμε ένα αυτοκίνητο αλλά όταν είναι ανάγκη να το επιδιορθώσουμε, να το 

περιγράψουμε ή να καταλάβουμε πώς λειτουργεί χρειαζόμαστε κάποια στοιχειώδη ορολογία ή έναν έντυπο οδηγό, το ίδιο 

συμβαίνει και με την αφήγηση. Για να εισδύσουμε στους μηχανισμούς της και να προσδιορίσουμε τι ξεχωρίζει ένα άρθρο 

εφημερίδας από μια λαϊκή αφήγηση ή από ένα μυθιστόρημα χρειαζόμαστε ένα αρμόδιο modus operandi και ένα σύστημα 

όρων, που δεν θα μας αποκαλύψουν μονομιάς τα «μυστικά» της λογοτεχνίας αλλά θα μας υποψιάσουν και θα μας 

προβληματίσουν για ορισμένες ιδιοτυπίες του εκφραστικού της μέσου και της κειμενικής της οργάνωσης. 

Ίσως πάλι κάποιος ισχυριστεί πως η ουδετερότητα και η επιστημονικοφάνεια της αφηγηματολογίας δεν αφήνει περιθώριο 

για αξιολογικές κρίσεις. Δεν παρέχει, δηλαδή, κανένα έρεισμα για να καταλήξουμε στο τι κάνει ένα αφηγηματικό κείμενο 

πιο αξιόλογο από ένα άλλο. ' αυτό το σημείο πιθανώς ο στρουκτουραλισμός να μας έχει ξεγελάσει, γιατί ενώ φαίνεται 

ότι δεν προϋποθέτει ούτε στοχεύει σε αισθητικές αποτιμήσεις, ωστόσο έμμεσα το αφηγηματολογικό του σχήμα προβάλλει 

και ξεχωρίζει έναν τύπο κειμένου: τη σύνθετη, περίπλοκη και επιτηδευμένη αφήγηση, όπως το Αναζητώντας το χαμένο 

χρόνο του Προυστ, που έντεχνα διάλεξε ν' αναλύσει ο Genette, γιατί μοναδικά πραγματώνει και ιδιότυπα υπερβαίνει το 

γενικό σύστημα. υνεπώς και η αφηγηματολογία άμεσα ή έμμεσα μας προσανατολίζει αξιολογικά αλλά η χρησιμότητα 

της δεν έγκειται σ' αυτό το σημείο. 

Ό,τι συνιστά την αδιαφιλονίκητη συνεισφορά της αφηγηματολογίας και του στρουκτουραλισμού κατ' επέκταση, είναι η 

απαραίτητη σκευή και το κοινό στέρεο έδαφος που προσφέρει για να στηρίξουμε και να διευρύνουμε την ανάλυση της 

αφήγησης. Φωρίς να επιβάλει δεσμευτικά τη φορμαλιστική θεώρηση της λογοτεχνίας, δίνει την αφετηρία και τα μέσα για 

να προχωρήσει κανείς σε κάθε είδους ερμηνευτικές αναλύσεις και αποτελεί πράγματι το αναγκαίο βοήθημα σε όποιον 

προσπαθεί ν' αναλύσει τις λειτουργίες και τους μηχανισμούς της αφήγησης από οποιαδήποτε σκοπιά. ήμερα βέβαια 

αρκετές από τις απόψεις του στρουκτουραλισμού μπορεί να έχουν ξεπεραστεί αλλά όταν ερμηνεύουμε ή αναλύουμε ένα 

οποιοδήποτε αφηγηματικό κείμενο η ορολογία και τα αφηγηματικά του σχήματα είναι δύσκολο να αγνοηθούν, γιατί μας 

λύνουν τα χέρια όσον αφορά την περιγραφή του κειμένου. Μπορεί κανείς ορθά να διαφωνεί με την ανιστορικότητα του 

στρουκτουραλισμού ή να τον απωθεί η στεγνή και σχολαστική του μέθοδος, εντούτοις δεν μπορεί να μην παραδεχτεί τη 

θεμελιώδη προσφορά του τουλάχιστον στον τομέα της αφηγηματολογίας. 

Δημήτρης Σζιόβας, Μετά την αισθητική, Αθήνα, Οδυσσέας: 54-68 
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 ΕΡΩΣΗΕΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΚΝΛ 

(ΗΜΕΡΗΙΩΝ, ΕΠΕΡΙΝΩΝ, 

 ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΙΩΝ-ΕΠΕΡΙΝΩΝ, ΟΜΟΓΕΝΩΝ  

ΕΣΩΝ 2013-2000) 

 

1. Σο αρκαδικό στοιχείο, το θρησκευτικό πνεύμα, ρεαλιστική απεικόνιση 

πραγματικότητας: βασικά γνωρίσματα του έργου του Παπαδιαμάντη = (1) 

παράδειγμα για κάθε περίπτωση (Παπαδιαμάντης) 

2. Φιούμορ του Παπαδιαμάντη: εντοπισμός και σχολιασμός (2) σημείων του 

κειμένου που επιβεβαιώνουν την άποψη (Παπαδιαμάντης) 

3. χήματα λόγου = ασύνδετο, παρομοίωση, επανάληψη, μεταφορά, υπερβολή: (1) 

παράδειγμα για καθένα και σχολιασμός της λειτουργίας τους (Παπαδιαμάντης)  

4. Ευρωπαϊκός Ρομαντισμός : χαρακτηριστικά του= μεταφυσικό στοιχείο, αγάπη για 

την πατρίδα, εξιδανίκευση του έρωτα (ένα παράδειγμα για το καθένα) (Δ. 

ολωμός) 

5. Εικόνες από τον κόσμο της φύσης: εντοπισμός, παρουσίαση περιεχομένου, 

σχολιασμός λειτουργίας τους (Δ. ολωμός) 

6. (4) χήματα λόγου : σχολιασμός λειτουργίας τους (Δ. ολωμός) 

7. Βασικά γνωρίσματα ποίησης  (πεζολογία, ιδιότυπη γλώσσα, χρήση συμβόλων). 

(Κ.Καβάφης)  

8. Σίτλος δυσανάλογα μεγάλος με το ποίημα < (Κ.Καβάφης) 

9. Εντοπισμός (4) εκφραστικών μέσων και ερμηνεία της λειτουργίας τους (ή 

σχολιασμός του ρόλου τους) (Κ. Καβάφης & Βιζυηνός) 

10. Χυχογραφικό έργο: εντοπισμός παραδειγμάτων που το επιβεβαιώνουν  ( 

Βιζυηνός) 

11. Παραβίαση χρονικής σειράς γεγονότων: εντοπισμός (2) σημείων παραβίασης – τι 

επιτυγχάνει ο συγγραφέας (Βιζυηνός) 

12. (3) κύρια θέματα της Επτανησιακής χολής (να γράψετε ένα παράδειγμα για το 

καθένα) (Δ. ολωμός) 

13.  ύνθεση φυσικής-μεταφυσικής πραγματικότητας (δικαιολόγηση και εντοπισμός 

(2) εικόνων που το επιβεβαιώνουν) (Δ. ολωμός) 

14. Μοτίβο σιγής του κόσμου πριν από τη θεία επιφάνεια (2 εκφραστικά μέσα που το 

αποδίδουν και ανάλυσή τους) (Δ.ολωμός) 

15. Καθημερινό λεξιλόγιο, παρατακτικός λόγος, συμβολιστική γραφή (1 παράδειγμα 

για το καθένα) (Παυλόπουλος) 
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16. χήμα λόγου (=σχήμα κύκλου), γιατί επέλεξε το συγκεκριμένο σχήμα; 

(Παυλόπουλος) 

17. χολιασμό α΄ & γ΄ πληθυντικού προσώπου, περιγραφή εικόνων που 

δημιουργούν ατμόσφαιρα μυστηριακή (Παυλόπουλος) 

18. Αφήγηση σε α΄ πρόσωπο, αναπαράσταση απλής ζωής, «σχεδόν φωνογραφικά 

πιστός διάλογος»: (1 )παράδειγμα από το κείμενο (Α. Παπαδιαμάντης) 

19. Παπαδιαμάντης: ο συγγραφέας του ανοικτού χώρου και της φύσης. 

Επαληθεύστε το μέσα από το κείμενο 

20. α)Περιγραφή της φύσης: εντοπίστε την και σχολιάστε τη λειτουργία της β) δύο 

σχήματα λόγου που αποδίδουν την ομορφιά της φύσης και να τα αναλύσετε 

(Παπαδιαμάντης) 

21. Νεορομαντισμός- Νεοσυμβολισμός = γνωρίσματά τους: μελαγχολία, ένταση 

συναισθημάτων, εξομολογητική διάθεση = ένα παράδειγμα για το καθένα 

(Πολυδούρη) 

22. Βασικά μοτίβα έρωτα-θανάτου = εντοπισμός και σχολιασμός τους (Πολυδούρη) 

23. Επανάληψη κάθε στίχου πρώτης στροφής: ποιος ο ρόλος της επανάληψης 

(Πολυδούρη) 

24. Εντοπισμός και σχολιασμός μιας μεταφοράς και μιας παρομοίωσης του 

ποιήματος (Πολυδούρη) 

25. Παιδικά χρόνια, κόσμος προσφυγιάς, πόλεμος, Θεσσαλονίκη, τρόπος ζωής 

απλών ανθρώπων: (1) παράδειγμα για καθένα (Ιωάννου, Κεμάλ) 

26. «Ο αφηγητής είναι η κυρίαρχη ατομική συνείδηση»: στήριξη άποψης & 

παράδειγμα (1) (Ιωάννου, Κεμάλ) 

27. (3) βασικά χρονικά επίπεδα: σχολιασμός τους με αναφορές στο κείμενο (Ιωάννου, 

Κεμάλ) 

28. Ερμηνεία νοήματος μεταφορών & εντοπισμός – σχολιασμός ειρωνείας (Ιωάννου, 

Κεμάλ) 

29. Προσωπικά βιώματα: επαλήθευση θέσης με (3) στοιχεία από το ποίημα 

(Εγγονόπουλος) 

30. Εκφραστικά μέσα : εντοπισμός – λειτουργία τους (Εγγονόπουλος) 

31. Τπερρεαλισμός: (3) στοιχεία υπερρεαλιστικής γραφής (Εγγονόπουλος) 

32. Αναφορά του Εγγονόπουλου σε στίχο του Καβάφη: λειτουργία αναφοράς 

(Εγγονόπουλος) 

33. τοιχεία περιβάλλοντος χώρου: εντοπισμός< (Δημουλά) 

34. (2) παραδείγματα ιδιαίτερης γλωσσικής τόλμης, εξήγηση του νοήματός 

τους(Δημουλά) 

35. Φρήση β΄ ενικού προσώπου: γιατί; (Δημουλά) 

36. Παραδόσεις , βιώματα λαϊκής ζωής στην ιδιαίτερη πατρίδα: εντοπισμός – 

καταγραφή (3) στοιχείων (Βιζυηνός) 

37.  Διαφορά γλώσσας του κειμένου στα αφηγηματικά και τα διαλογικά μέρη & (2) 

παραδείγματα από τα αφηγηματικά και τα διαλογικά μέρη που το 

επιβεβαιώνουν (Βιζυηνός) 

38. Φωρισμός του αποσπάσματος σε δύο βασικές ενότητες και (1) ενδεικτικός τίτλος 

για καθεμιά. (Βιζυηνός) 

39. Εξομολόγηση της μητέρας σε α΄ πρόσωπο: ποιες αρετές προσδίδει στην αφήγηση 

αυτή η επιλογή; (Βιζυηνός) 
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40. Ενσωμάτωση λαογραφικών στοιχείων στο αφηγηματικό υλικό: αναφορά (3) 

λαογραφικών στοιχείων του κειμένου και (1) παράδειγμα για το καθένα 

(Βιζυηνός) 

41. Καθαρεύουσα – δημοτική (Βιζυηνός)  

42. Εντοπισμός (1) αναδρομής και σχολιασμός λειτουργίας της (Βιζυηνός) 

43. Φρήση υπερρεαλιστικών εικόνων: καταγραφή (3) υπερρεαλιστικών εικόνων με 

τις οποίες διαρθρώνεται το ποίημα (αχτούρης)  

44. Φρώματα: κυρίαρχο στοιχείο στην ποίηση του = εντοπισμός  στο ποίημα & 

σχολιασμός του συμβολικού τους χαρακτήρα (αχτούρης) 

45. Χυχογραφικό διήγημα: (3) παραδείγματα που επιβεβαιώνουν ότι το έργο είναι 

ψυχογραφικό (Παπαδιαμάντης) 

46. Εντοπισμός (4) εκφραστικών μέσων και σχολιασμός του ρόλου τους 

(Παπαδιαμάντης) 

47. Παπαδιαμάντης = ο συγγραφέας του ανοιχτού χώρου : (4) δράσεις που  το  

επιβεβαιώνουν (Παπαδιαμάντης) 

48. Φρήση αντικειμένων από την καθημερινή ζωή: σχολιασμός και (3) παραδείγματα 

(Ρίτσος)  

49. Φρήση πρωτοπρόσωπου ρήματος, επανάληψη, εικονοπλασία, μεταφορά, 

ασύνδετο σχήμα: (1) παράδειγμα για κάθε περίπτωση (Ρίτσος) 

50. Τπαρξιακή αγωνία: τεκμηρίωση της άποψης & άντληση στοιχείων μέσα από το 

ποίημα (Δημουλά) 

51. Παιχνίδι με τις αμφισημίες των λέξεων: εντοπισμός (5) αμφίσημων λέξεων 

(Δημουλά) 

52. Αμεσότητα, λιτότητα, ουσιαστικότητα γλώσσας: με ποια εκφραστικά μέσα 

επιτυγχάνεται αυτό; (Δημουλά) 

53. Εντοπισμός (2) χαρακτηριστικών του διαλόγου & από (1) παράδειγμα για το 

καθένα (Δούκας) 

54. Αφήγηση σε α΄ πρόσωπο: αιτιολόγηση με (2) παραδείγματα (Δημουλά) 

55. Γνωρίσματα της ποίησης του Καβάφη: χρήση ιστορικών προσώπων ως 

συμβόλων, ρεαλισμός, λόγιοι γλωσσικοί τύποι = (2) παραδείγματα για κάθε 

περίπτωση (Καβάφης , Καισαρίων) 

56. Ο Καβάφης αποκαλύπτει στον αναγνώστη του τη διαδικασία δημιουργίας ενός 

ποιήματος: επαλήθευση με αναφορές στο κείμενο (Καβάφης , Καισαρίων) 

57. Διάκριση (2) διαφορετικών υφολογικών επιπέδων του ποιήματος – χαρακτηρίστε 

τα με αναφορές στο κείμενο (Καβάφης , Καισαρίων) 

58. ε ποιο ιστορικό πλαίσιο εντάσσεται το έργο; Σεκμηρίωση με (3) στοιχεία μέσα 

από το κείμενο (Δούκας)  

59. Ύφος: (4) γνωρίσματα του ύφους & (2) παραδείγματα για το καθένα (Δούκας) 

60. (2) παραδείγματα που επιβεβαιώνουν τις στιγμές συμπόνιας των Σούρκων 

απέναντι στους αιχμαλώτους (Δούκας) 

61. Αυτοβιογραφικό στοιχείο: (3) παραδείγματα όπου εντοπίζονται οικογενειακές 

και προσωπικές μνήμες του συγγραφέα (Βιζυηνός)  

62. Χυχογραφική δύναμη του Βιζυηνού: επαλήθευση της άποψης και τεκμηρίωση 

της απάντησης μας (Βιζυηνός) 

63. Φαρακτηριστικά γλώσσας του Βιζυηνού: αιτιολόγηση της απάντησης με 

αναφορές στο κείμενο (Βιζυηνός) 

64. Θεατρικότητα, λυρισμός, χρήση αντιθέσεων: (2) παραδείγματα για το καθένα 

(Ρίτσος) 
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65.  Εντοπισμός (4) εικόνων που αποδίδουν τη φθορά του σπιτιού & σχολιασμός τους 

(Ρίτσος) 

66. Εντοπισμός και ανάλυση (4) συμβόλων (Ρίτσος) 

67. Επισήμανση (3) αυτοβιογραφικών στοιχείων (Παπαδιαμάντης) 

68. Αναδρομική αφήγηση & περιγραφή τόπου ή χώρου: εντοπισμός (2) 

παραδειγμάτων για το καθένα & τι πετυχαίνει ο συγγραφέας με τη χρήση αυτών 

των αφηγηματικών χαρακτηριστικών (Παπαδιαμάντης)  

69. Περιγραφή της ανεψιάς του κυρ Μόσχου .  (Παπαδιαμάντης) 

70. Η ομορφιά της Μοσχούλας εκφράζεται με παρομοιώσεις, επίθετα και μεταφορές: 

(2) παραδείγματα για κάθε εκφραστικό μέσο (Παπαδιαμάντης) 

71. Διάχυτος λυρισμός, συχνές παρομοιώσεις, άφθονη χρήση εικόνων, προβολή 

ασήμαντων καθημερινών πραγμάτων: (2) παραδείγματα για το καθένα (Ρίτσος) 

72. Από ποια ιστορικά γεγονότα εμπνεύστηκε ο ολωμός το έργο; Σεκμηρίωση της 

απάντησης με αναφορές στο κείμενο (ολωμός) 

73. χολιασμός στιχουργικής ποιήματος (μέτρο, ομοιοκαταληξία, επιδράσεις που 

έχει δεχθεί ο ολωμός σχετικά με τη στιχουργική) (ολωμός)   

74. Γλώσσα ολωμού= κράμα  δημοτικών, λόγιων και ιδιωματικών στοιχείων : (2) 

παραδείγματα για κάθε στοιχείο(ολωμός)  

75. Εικόνες, παρομοιώσεις, μεταφορές, προσωποποιήσεις: (2) παραδείγματα από την 

κάθε κατηγορία 

76.  Ποίημα με σατιρικό και ειρωνικό περιεχόμενο: τι καυτηριάζει εδώ ο ποιητής; 

(Καρυωτάκης)  

77. χολιασμός μετρικής μορφής και ομοιοκαταληξίας (Καρυωτάκης) 

78. Ποιες είναι οι γλωσσικές επιλογές του ποιητή σε σχέση με τα πρόσωπα του 

ποιήματος και σε τι αποσκοπούν; (Καρυωτάκης) 

79. Αυτοαναφορικό περιεχόμενο ποιήματος: Πώς παρουσιάζει τον εαυτό του στο 

ποίημα ο ποιητής; (Καρυωτάκης)  

80. (3) εικόνες του ποιήματος που παραπέμπουν στα σκοτεινά μεταπολεμικά – 

μετεμφυλιακά χρόνια (αχτούρης)  

81. Απλή γλώσσα και λιτό λεξιλόγιο. Ποια μέρη του λόγου κατέχουν κυρίαρχη θέση 

στο ποίημα και ποιος ο ρόλος τους  (αχτούρης)  

82. Παπαδιαμάντης: κατεξοχήν «βιωματικός» συγγραφέας = τεκμηρίωση της θέσης 

με (5) βιωματικού χαρακτήρα αναφορές στο κείμενο (Παπαδιαμάντης) 

83. Επισήμανση  και σχολιασμός (4) αφηγηματικών τεχνικών  (Παπαδιαμάντης) 

84. Εξέταση λειτουργίας περιγραφής (σε συγκεκριμένο απόσπασμα) 

(Παπαδιαμάντης) 

85. Θεατρικότητα στα έργα του Ρίτσου : (3) στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη θέση 

(Ρίτσος) 

86. Ηθογραφία + ψυχογραφία: «Αμάρτημα της μητρός μου» κατεξοχήν ψυχογραφικό 

διήγημα : (3) παραδείγματα που το επιβεβαιώνουν και να σχολιαστούν 

(Βιζυηνός)  

87. Περιγραφή, αναδρομές, προσήμανση, αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο: (1) 

παράδειγμα για κάθε περίπτωση και σχολιασμός λειτουργίας τους (Βιζυηνός) 

88. Εντοπισμός (2) αφηγηματικών τεχνικών και σχολιασμός τους (Δούκας) 

89. Εντοπισμός (4) εκφραστικών μέσων και προσδιορισμός του ρόλου τους στο 

ποίημα (Ελύτης)  

90. Πώς λειτουργεί η επανάληψη στη δομή του ποιήματος; (Ελύτης) 
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91. (5) παραδείγματα από το ποίημα που δικαιολογούν την άποψη < (Καβάφης, 

Δαρείος) 

92. Εντοπισμός (4) χαρακτηριστικών στοιχείων «καβαφικής ειρωνείας», δίνοντας τα 

σχετικά παραδείγματα και σχολιάζοντάς τα (Καβάφης, Δαρείος) 

93. τίξη, περίοδοι, παύσεις = υπηρετούν την «τέχνη της ποιήσεως» : εντοπισμός 

στοιχείων που πιστοποιούν την άποψη και σχολιασμός της λειτουργίας τους 

(Καβάφης, Δαρείος) 

94. Ποιήματα της Πολυδούρη = σελίδες ημερολογίου : εντοπισμός (3) στοιχείων που 

επιβεβαιώνουν την άποψη (Πολυδούρη) 

95. χέση ενέργειας – αποτελέσματος στο ποίημα: επιβεβαίωση αυτής της 

διαπίστωσης με (2) παραδείγματα . Σι πετυχαίνει η ποιήτρια με την επιλογή 

αυτής της σχέσης; (Πολυδούρη) 

96. Κυκλικό σχήμα: εντοπισμός (2) λειτουργιών του μέσα στο ποίημα (Πολυδούρη) 

97. Ο διάλογος ως βασικό αφηγηματικό στοιχείο : πώς λειτουργεί στο απόσπασμα; 

(Δούκας) 

98. Αφηγηματική οργάνωση χρόνου: επισήμανση σχετικών χωρίων. (Δούκας) 

99. χολιασμός ύφους ποιητή (Καβάφης, Καισαρίων)  

100. Εντοπισμός χαρακτηριστικών γλώσσας  και στιχουργικής – σχολιασμός 

λειτουργίας τους (Καβάφης, Καισαρίων)   

101. (4) υπερρεαλιστικά στοιχεία γραφής στο ποίημα κι (1) παράδειγμα για το καθένα 

(Ελύτης) 

102. ε ποιο ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο εντάσσεται το έργο – τεκμηρίωση απάντησης 

με (5) παραδείγματα από το απόσπασμα (Βιζυηνός) 

103.  Αφηγηματικοί τρόποι: Έκθεση, διάλογος, περιγραφή, σχόλιο = να τους 

εντοπίσετε στο απόσπασμα και να δώσετε (1) παράδειγμα για κάθε 

αφηγηματικό τρόπο (Βιζυηνός) 

104.  «Χυχογραφική δύναμη» των έργων του Βιζυηνού: τεκμηρίωση θέσης με (2) 

παραδείγματα από το απόσπασμα (Βιζυηνός) 

105.  Φύση και άνθρωπος αλληλοεξαρτώνται – αλληλοεπηρεάζονται: (3) παραδείγματα 

που επιβεβαιώνουν την άποψη – χαρακτηρισμός του είδους της πεζογραφίας του 

Παπαδιαμάντη (Παπαδιαμάντης) 

106.  Αναγνώριση τύπου αφηγητή και εστίαση κι εντοπισμός (5) εκφραστικών μέσων 

(Παπαδιαμάντης) 

107.  Λειτουργία περιγραφής (Παπαδιαμάντης) 

108.  Ποιήματα Καβάφη: ιστορικά, αισθαντικά, φιλοσοφικά, παραινετικά και 

ψευδοϊστορικά = ποιος χαρακτηρισμός από τους παραπάνω ανήκει στο ποίημα; 

(Καβάφης, Μελαγχολία) 

109.  Υαντασία και λόγος στον Καβάφη : εντοπισμός στο ποίημα και τεκμηρίωση 

απάντησης (Καβάφης, Μελαγχολία) 

110.  Εντοπισμός ενοτήτων ποιήματος, επισήμανση τρόπου μετάβασης από τη μία 

στην άλλη = αιτιολόγηση απάντησης (Καβάφης, Μελαγχολία) 

111.  Από πού αντλεί το αφηγηματικό του υλικό ο Βιζυηνός και πώς το αξιοποιεί; (3) 

σημεία του κειμένου που τεκμηριώνουν τη θέση σας. (Βιζυηνός) 

112.  (5) βασικά χαρακτηριστικά της διηγηματογραφίας του Βιζυηνού (Βιζυηνός) 

113.  Ήρωες του Βιζυηνού: αυθυπόστατοι ανθρώπινοι τύποι, λεπτομερειακή απόδοση 

των ψυχικών τους καταστάσεων, ήρωες ιδωμένοι με αγάπη, παθητικοί, έχουν μια 

ειδική ευαισθησία: επαλήθευση άποψης με στοιχεία από το απόσπασμα 

(Βιζυηνός) 
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114.  Λαϊκός λόγος: (4) βασικά γνωρίσματά του και (1) παράδειγμα για το καθένα 

(Δούκας) 

115.  χέση πεζογραφίας Παπαδιαμάντη με ευρωπαϊκό ρομαντισμό: (4) σημεία του 

κειμένου που επιβεβαιώνουν τη θέση σας (Παπαδιαμάντης) 

116.  Φαρακτηριστικά γλώσσας και ύφους (Παπαδιαμάντης) 

117.  (4) διαφορετικά εκφραστικά μέσα με τα οποία ο Παπαδιαμάντης ζωντανεύει το 

«Όνειρο στο κύμα» (Παπαδιαμάντης) 

118.  Εντοπισμός σημείων όπου υποδηλώνεται η πηγή της ποιητικής έμπνευσης του 

Κ. Καβάφη (Καβάφης, Καισαρίων) 

119.  Δομή ποιήματος, εντοπισμός αντιθέσεων, αναφορά στο ρόλο τους (Καβάφης, 

Καισαρίων) 

120.  Φαρακτηρισμός ύφους , αναφορά (4) διαφορετικών εκφραστικών μέσων που 

αποτελούν κύρια στοιχεία του ύφους (Καβάφης, Καισαρίων) 

121.  Ρόλος του ποιητή στην ποιητική διαδικασία και ποια η επίδραση της τέχνης στη 

ζωή του (Καβάφης, Καισαρίων) 

122.  ε ποια κατηγορία ποιημάτων εντάσσεται το ποίημα; Δικαιολόγηση απάντησης 

με στοιχεία του αποσπάσματος (Καβάφης, Μελαγχολία)  

123.  Εκτενής τίτλος< το ιστορικό άλλοθι αυτού του εσωτερικού μονολόγου 

περιορίζεται στον τίτλο, κι έτσι η ταύτιση των δύο ποιητών γίνεται σχεδόν 

αναπόφευκτη:  επαλήθευση άποψης με συγκεκριμένες αναφορές στο απόσπασμα 

(Καβάφης, Μελαγχολία) 

124.  Εκφραστικά μέσα με τα οποία ο Καβάφης: εκφράζει την αγωνία για τη φθορά 

που συμπορεύεται με τα γηρατειά και επιτυγχάνει την επικοινωνία του με την 

«Σέχνη της Ποιήσεως» (Καβάφης, Μελαγχολία)  

125.  Ιστορικό πλαίσιο έργου = (4) στοιχεία από το κείμενο που επιβεβαιώνουν την 

άποψη (Δούκας) 

126.  Πρόσωπο αφήγησης και γιατί έχει επιλεγεί αυτό; (Δούκας) 

127.  Εντοπισμός ενοτήτων κι επισήμανση του τρόπου μετάβασης από τη μι΄ενότητα 

στην άλλη (Δημουλά) 

128.  (4) σχήματα λόγου κι αναφορά στη λειτουργία τους (Δημουλά)  

129.  Ποια διάθεση δημιουργεί στην ποιήτρια το συναίσθημα του έρωτα ως εμπειρία 

της ανθρώπινης φύσης; (Πολυδούρη) 

130.  Ποιήματα Πολυδούρη =  μοιάζουν σελίδες ημερολογίου ή με ερωτικές επιστολές 

που δεν έχουν συγκεκριμένο αποδέκτη:  επαλήθευση άποψης με συγκεκριμένες 

αναφορές (Πολυδούρη)  

131.  Εντοπισμός δύο εκφραστικών μέσων και εξήγηση της λειτουργίας τους 

(Πολυδούρη) 

132.  Ερμηνεία της αναφοράς της ποιήτριας στο θάνατο (Πολυδούρη)  

133.  Μαρτυρία, βίωμα, εξομολόγηση: (1) ενδεικτικό χωρίο για κάθε περίπτωση 

(Ιωάννου, Το γάλα) 

134.  Εντοπισμός (4) διαφορετικών αφηγηματικών τεχνικών , αναφορά στη λειτουργία 

τους  (Ιωάννου, Το γάλα) 

135.  Η δομή του πεζογραφήματος του Ιωάννου θεωρείται στοιχειώδης σε αντίθεση με 

τους παλιότερους πεζογράφους: Να αναφέρετε (4) στοιχεία του αποσπάσματος 

που τεκμηριώνουν τη θέση αυτή (Ιωάννου, Το γάλα) 

136.  τοιχεία παραδοσιακής και νεωτερικής ποίησης: εντοπισμός στοιχείων στο 

ποίημα (καρίμπας) 

137.  Επισήμανση ενοτήτων και τίτλος για την καθεμία (καρίμπας) 
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138.  Φαρακτηριστικά ποίησης Καβάφη = πεζολογία, παραστατικότητα, λεπτή 

ειρωνεία: να εντοπίσετε από (3) παραδείγματα αυτών των χαρακτηριστικών στο 

ποίημα (Καβάφης, Καισαρίων) 

139.  Ποια είναι η λειτουργικότητα κάθε μέρους του ποιήματος και ποια είναι αυτά; 

(Καβάφης, Καισαρίων) 

140.  Ιδιοτυπίες στη στιχουργική και τη γλώσσα του Καβάφη (Καβάφης, Καισαρίων) 

141.  τοιχεία θεατρικού έργου: να τα εντοπίσετε και να εξηγήσετε τη λειτουργία 

τους (Ρίτσος) 

142.  Εκφραστικά μέσα < (Ρίτσος) 

143.  Ρεαλισμός & αυτοσαρκασμός: χαρακτηριστικά ποίησης Καρυωτάκη = εντοπίστε 

αυτά τα  χαρακτηριστικά (Καρυωτάκης) 

144.  Μέρη ποιήματος: εντοπισμός κι απόδοση περιεχομένου τους  (Καρυωτάκης) 

145.  ύνδεση τίτλου με τη μορφή και το περιεχόμενο (Καρυωτάκης) 
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