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ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΦΖΓΖΚΑΣΟΙΟΓΗΑ
&
ΥΡΖΗΚΟΗ ΙΟΓΟΣΔΥΛΗΘΟΗ ΟΡΟΗ
Γεληθά ζηνηρεία αθεγεκαηνινγίαο
(BIBΙΗΟ ΘΑΘΖΓΖΣΖ)

Ν φξνο «αθεγεκαηνινγία» δειψλεη ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηα κέζα ηνπ
20νχ αηψλα πεξίπνπ ζην πιαίζην ησλ ινγνηερληθψλ ζπνπδψλ θαη, έρνληαο σο αληηθείκελν ηε δνκή
ελφο αθεγήκαηνο θαζψο θαη ηελ ίδηα ηελ πξάμε ηεο αθήγεζεο, επηρεηξεί λα ζπγθξνηήζεη κηα
ζεσξία ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ. Αθήγεκα είλαη ην θείκελν, δειαδή ν πξνθνξηθφο ή γξαπηφο
ιφγνο, πνπ πεξηέρεη κηα ηζηνξία (ηνλ κχζν, ην αθεγεκαηηθφ πεξηερφκελν, ην ζχλνιν ησλ
γεγνλφησλ πνπ παξνπζηάδνληαη) θαη ε νπνία νθείιεη λα κεηαβηβαζηεί απφ κηα αθεγεκαηηθή
πξάμε, ηελ αθήγεζε (ηνλ ιφγν κέζσ ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξία). Έηζη, ε
αθεγεκαηνινγία επηθεληξψλεηαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνπο ηχπνπο ηνπ αθεγεηή, ζηηο
αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, ζηελ πινθή θ.ά. θαη πξνηείλεη κνληέια αλάιπζεο ηεο αθήγεζεο. Ζ
ζχγρξνλε αθεγεκαηνινγία νθείιεη πνιιά ζηηο εξγαζίεο ησλ Οψζσλ θνξκαιηζηψλ θαη ησλ Γάιισλ
δνκηζηψλ, ηδηαίηεξα ζηνλ Γάιιν ζεσξεηηθφ Εεξάξ Εελέη.

Δηζαγσγηθά

Πηε ινγνηερλία, κε ηνλ φξν αηζζεηηθή αλάιπζε απνθαινχκε ηε κειέηε ηνπ χθνπο θαη ηεο
κνξθήο ελφο θεηκέλνπ, δειαδή ηελ επηζήκαλζε φισλ ησλ εθθξαζηηθψλ ηξφπσλ θαη κέζσλ πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν ινγνηέρλεο γηα λα κεηαδψζεη ηηο ηδέεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ.
Ινγνηερληθό ύθνο νλνκάδνπκε ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλαο ινγνηέρλεο «ληχλεη» ηηο
ζθέςεηο ηνπ, ηνπο ηδηαίηεξνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο θαη ηα εθθξαζηηθά κέζα πνπ πηνζεηεί
(ζρήκαηα ιφγνπ, ιεμηιφγην, αθεγεκαηηθέο ηερληθέο), ηε γιψζζα, ηηο γξακκαηηθν-ζπληαθηηθέο
επηινγέο, ην κέηξν, ηε ζηηρνπξγηθή, ην ινγνηερληθφ ξεχκα πνπ αθνινπζεί. Ρν χθνο κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί σο ιηηφ, επηηεδεπκέλν, πνκπψδεο, θπζηθφ, αληαξφ, παξαζηαηηθφ θηι.
Ζ ηερληθή ηνπ ζπγγξαθέα ζρεηίδεηαη κε ηηο επηινγέο ηνπ σο πξνο ηνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο,
ηελ νπηηθή γσλία ηεο αθήγεζεο, ην χθνο (γιψζζα, ιεμηιφγην, ζρήκαηα ιφγνπ θηι.), ην ζέκα, ηα
πξφζσπα, ηε δνκή, ηελ θιηκάθσζε ηεο δξάζεο, ην ρψξν, ην ρξφλν θηι.
Σα ζρήκαηα ιόγνπ εληάζζνληαη ζηε δηεξεύλεζε ησλ εθθξαζηηθώλ ηξόπσλ θαη κέζσλ
ηνπ ζπγγξαθέα θαη νλνκάδνληαη νη «ηδηνξξπζκίεο» ηνπ ιφγνπ πνπ επηιέγεη ν ινγνηέρλεο γηα λα
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θάλεη πην δσληαλφ θαη παξαζηαηηθφ ην ιφγν ηνπ, γηα λα θεξδίζεη πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ηνπ
αλαγλψζηε. Ρα ζρήκαηα ιφγνπ θαιιηεξγήζεθαλ ζηελ αξραηφηεηα απφ ηνπο ζνθηζηέο (πεξίθεκα
ήηαλ ηα «γνξγίεηα ζρήκαηα») θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηφζν ζηελ πνίεζε φζν θαη ζηελ πεδνγξαθία.
Νη αξραίνη ξήηνξεο έθαλαλ δηάθξηζε αλάκεζα ζηα «ζρήκαηα ιέμεσο» θαη ηα «ζρήκαηα δηαλνίαο».
Πηα «ζρήκαηα ιέμεσο» ή ιεθηηθά ζρήκαηα πεξηιακβάλνληαη ζρήκαηα ιφγνπ ζρεηηθά κε ηε ζέζε
ησλ ιέμεσλ θαη ζρεηηθά κε ηε γξακκαηηθή ζπκθσλία ησλ ιέμεσλ.
Πηα «ζρήκαηα δηαλνίαο» ή λνεκαηηθά ζρήκαηα πεξηιακβάλνληαη ζρήκαηα ιφγνπ ζρεηηθά κε ηελ
πιεξφηεηα ηνπ ιφγνπ θαη ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ιέμεσλ ή θξάζεσλ.
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ΔΘΦΡΑΣΗΘΑ ΚΔΑ – ΥΖΚΑΣΑ ΙΟΓΟΤ

ΠΡΟΟΥΖ: Σα εθθξαζηηθά κέζα είλαη κηα γεληθή θαηεγνξία κε πνιιέο
ππνθαηεγνξίεο.
Σα ζρήκαηα ιόγνπ είλαη θάηη πνιύ ζπγθεθξηκέλν: "παηρλίδηα" κε ηηο ιέμεηο π.ρ.
παξνκνίσζε, κεηαθνξά, επαλαθνξά, θιηκαθσηό ζρήκα, πξσζύζηεξν ζρήκα,
ππαιιαγή θ.η.ι. Δίλαη δειαδή κηα ππνθαηεγνξία.
Δθθξαζηηθό κέζν είλαη π.ρ. κία νπηηθή εηθόλα, ε νπνία όκσο δελ είλαη ζρήκα
ιόγνπ. Δθθξαζηηθό κέζν κπνξεί λα ζεσξεζεί αθόκε θαη ε πεξηγξαθή, ε ιπξηθή
γιώζζα ή ε ζηηρνκπζία γηα παξάδεηγκα, από ηε ζηηγκή πνπ κε ηνλ ηξόπν απηό ν
ζπγγξαθέαο ζέιεη λα εθθξάζεη θάηη... - Ο δξακαηηθόο ελεζηώηαο δελ είλαη
ζίγνπξα ζρήκα ιόγνπ. Ζ αληίθαζε, αλ δελ είλαη ιεθηηθή αληίζεζε ή ηέινο
πάλησλ δε ζηεξίδεηαη ηόζν ζην ιόγν, αιιά είλαη π.ρ. αληίζεζε εηθόλσλ ή
αληίζεζε ζε βαζηθά κνηίβα ή ζέκαηα ελόο θεηκέλνπ, ηόηε ζεσξείηαη βαζηθά
εθθξαζηηθό κέζν.

ρεηηθά κε ηε ζέζε ησλ ιέμεσλ

1. Τπεξβαηό: φηαλ κηα ιέμε ή θξάζε παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζε δχν φξνπο πνπ έρνπλ κεηαμχ
ηνπο ζηελή ινγηθή θαη ζπληαθηηθή ζρέζε.
-Άθξα ηνπ ηάθνπ ζησπή ζηνλ θάκπν βαζηιεύεη.
-Πίλσ ην σξηνζηάιαρην ηεο πιάθαο ην θαξκάθη.
2. Πξσζύζηεξν: κηα ιέμε ή έλλνηα κπαίλεη δεχηεξε, ελψ ινγηθά θαη ρξνληθά πξνεγείηαη.
-Εγδύζε ν ληνο θαη άιιαμε θη έβγαιε ην δνπλάξη.
-Μάε κνπ, Μάε δξνζεξέ, θη Απξίιε ινπινπδάηε.
3. Αλαζηξνθή: φηαλ αλαηξέπεηαη ε θπζηθή ζεηξά ησλ ιέμεσλ ή ησλ πξνηάζεσλ ζθφπηκα γηα λα
απνθηήζεη ν ιφγνο κεγαιχηεξε δσληάληα θαη εθθξαζηηθφηεηα.
-Καη ησλ καιιηώλ / ηεο η' σξαίν πιήζνο / πάλσ ζην ζηήζνο ιάκπεη μαλζό.
4. Υηαζηό: φηαλ παξαηίζεληαη δχν δεχγε ελλνηψλ θαη ε ηξίηε έλλνηα αληηζηνηρεί ζηε δεχηεξε θαη
ε ηέηαξηε ζηελ πξψηε (ζε ζρήκα Σ).
-Αθήλεη ε κάλα ην παηδί θαη ην παηδί ηε κάλα.
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(αθήλεη) ε κάλα ην παηδί
ην παηδί ηε κάλα
-Τν Σνύιη θη αλ πξνζθύλεζε, θη αλ Τνύξθεςελ ε Κηάθα.
5. Θύθινο: φηαλ κηα πξφηαζε ή κηα πεξίνδνο αξρίδεη θαη ηειεηψλεη κε ηελ ίδηα ιέμε.
-Σηαζήηε αληξεηά ζαλ Έιιελεο θαη ζαλ Γξαηθνί ζηαζήηε.
-Μνλαρή ην δξόκν επήξεο, εμαλάιζεο κνλαρή.
6. Παξήρεζε: φηαλ έλαο ζπγθεθξηκέλνο θζφγγνο (πξνπαληφο ζχκθσλν) επαλαιακβάλεηαη ζε
κηα θξάζε.1
-Ο ζηγαιόο αηγηαιόο εγέια γάια όινο επαλάιεςε ηνπ γ θαη ηνπ ι.
-Αλάθνπζηνο θειατδηζκόο θαη ιηπνζπκηζκέλνο επαλάιεςε ηνπ ζ.
7. Παξνλνκαζία ή εηπκνινγηθό ζρήκα: φηαλ ιέμεηο νκφερεο, πνιιέο θνξέο ζπγγελείο
εηπκνινγηθά, κπαίλνπλ ε κηα θνληά ζηελ άιιε.
-Σθιάβνο ξαγηάδσλ έπεζεο θαη δεηο ξαγηάο ξαγηάδσλ.
-Να 'κνπλ θιέθηεο λα ηα θιέςσ / θνπξζεπηήο λα ηα θνπξζέςσ.
8. Οκνηνηέιεπην ή νκνηνθαηάιεθην: φηαλ ζην ηέινο ζπλερφκελσλ πξνηάζεσλ ή πεξηφδσλ
ππάξρνπλ ιέμεηο κε ηελ ίδηα θαηάιεμε.
-Τνλ πύξγν πύξγν πάεη θαη γπξνβνιάεη.
9. Αζύλδεην: φηαλ φξνη πξφηαζεο ή πξνηάζεηο κπαίλνπλ ε κία κεηά ηελ άιιε ρσξίο ζχλδεζκν. 2
-Δπζθνινρώξηζηα, πνπιηά, αγόξηα, αλζνί, θνξάζηα, / ηα ιόγηα ζηα θηιηά απαιά, ηα ζηόκαηα
θεξάζηα.
10. Πνιπζύλδεην: φηαλ αιιεπάιιειεο ιέμεηο ή πξνηάζεηο ζπλδένληαη κε ην θαη ή ην δε.
-Κη ε πξνζεπρή θη ν πεηξαζκόο θη ε δύλακε θη ε αζηέληα.
11. Δπαλαζηξνθή: Κηα ιέμε ή θξάζε επαλαιακβάλεηαη γηα δεχηεξε θνξά ακέζσο κεηά ηελ
πξψηε, θαζψο ν ιφγνο ζπλερίδεηαη παξαηαθηηθά.
12. Δπηδηόξζσζε: Ακέζσο κεηά απφ κηα ιέμε ή θξάζε αθνινπζεί κηα άιιε ζρεηηθή έθθξαζε,
πνπ απνηειεί ηξνπνπνίεζε θαη αθξηβέζηεξε δηαηχπσζε ηεο πξψηεο (ηε δηνξζψλεη).

1

Ένας συγκεκριμένος φθόγγος (συνήθως σύμφωνο) συναντιέται (και ηχεί) πολλές φορές σε κάποια φράση (κυρίως σε
συνεχόμενες συλλαβές ή λέξεις.
2 Η παράθεση ομοειδών συντακτικών όρων, που δε συνδέονται μεταξύ τους με συνδετικά στοιχεία. «Ἀνέγνων, ἔγνων,
κατέγνων»
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13. Δπηθνξά ή αληηζηξνθή: Κηα ιέμε ή θξάζε επαλαιακβάλεηαη ζην ηέινο δχν ή πεξηζζφηεξσλ
δηαδνρηθψλ πξνηάζεσλ. Γχν ή πεξηζζφηεξεο δηαδνρηθέο πξνηάζεηο, δειαδή, ηειεηψλνπλ κε ηελ
ίδηα ιέμε ή θξάζε.

ρεηηθά κε ηε γξακκαηηθή ζπκθσλία ησλ ιέμεσλ

1. Θαηά ην λννύκελν: φηαλ ε ζχληαμε αθνινπζεί ην λφεκα θαη φρη ην γξακκαηηθφ ηχπν ηεο
ιέμεο.3
-Ο θόζκνο ρηίδνπλ εθθιεζηέο, ρηίδνπλ θαη κνλαζηήξηα.
2. ύκθπξζε: φηαλ δχν ζπληάμεηο αλακεηγλχνληαη, γηαηί ζην κπαιφ ηνπ ζπγγξαθέα έξρνληαη
ηαπηφρξνλα δχν δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο, αιιά κε ην ίδην λφεκα.
-Ο Γηώξγνο θαη ν Πέηξνο παίδνπλ (αληί: ν Γηώξγνο παίδεη κε ηνλ Πέηξν),
-Ο Απξίιεο κε ηνλ Έξσηα ρνξεύνπλ θαη γεινύλε.
3. Αλαθόινπζν: φηαλ ππάξρεη ζπληαθηηθή αζπκθσλία φξσλ πνπ πξνεγνχληαη κε φξνπο πνπ
αθνινπζνχλ. Πην ζρήκα απηφ παξαβηάδεηαη ε ζπληαθηηθή ζπλέπεηα κηαο πξφηαζεο ιφγσ
ηαρχηεηαο ηνπ ιφγνπ, ςπρηθήο ηαξαρήο ή θαη ζθνπηκφηεηαο ηνπ νκηιεηή ή ζπγγξαθέα.
π.ρ. «Ο Δηάθνο (αληί ηνπ Δηάθνπ) ζαλ η’ αγξνίθεζε πνιύ ηνπ θαθνθάλε»,
«Εγώ δε κε κέιεη (αληί: εκέλα δε κε κέιεη)
«Να κνπ ην πάξεηο, ύπλε κνπ, ηξεηο βίγιεο ζα ηνπ βάισ, / ηξεηο βίγιεο, ηξεηο βηγιάηνξεο, θη νη ηξεηο
αληξεησκέλνη»(αληί: θαη ηνπο ηξεηο αληξεησκέλνπο).
4. Θαζνιηθό θαη κεξηθό (θαζ' όινλ θαη κέξνο): φηαλ έλαο φξνο κηαο πξφηαζεο, ν νπνίνο
θαλεξψλεη δηαηξεκέλν ζχλνιν, αληί λα ηεζεί ζε γεληθή δηαηξεηηθή ή σο εκπξφζεηνο πξνζδηνξηζκφο
κε: απφ + αηηηαηηθή, εθθέξεηαη νκνηφπησηα πξνο ηνλ φξν πνπ θαλεξψλεη κέξνο ηνπ ζπλφινπ.
-Τξία θνκκάηηα ζύλλεθα ζηνλ Όιπκπν, ζηε ξάρε (αληί ζηνλ Όιπκπν, πξέπεη λα ηεζεί ζηνπ
Όιπκπνπ ).
-Οη καύξνη κνπ όζνη ην άθνπζαλ, όινη βνπβνί απνκείλαλ ( αληί νη καύξνη, πξέπεη λα ηεζεί από ηνπο
καύξνπο).
5. Έιμε: φηαλ έλαο φξνο κηαο πξφηαζεο «έιθεηαη» (επεξεάδεηαη) απφ φξν άιιεο πξφηαζεο θαη δε
ζπκθσλεί κε ηελ πξφηαζε ζηελ νπνία αλήθεη.
-Ήζεια λα 'κνπλ ηζέιηγθαο, λα 'κνπλ θαη παιηθάξη (αληί: λα είκαη. Έιθεηαη απφ ην ξ. ήζεια θαη
κπαίλεη θη απηφ ζηελ νξηζηηθή παξαηαηηθνχ).
3

Η σύνταξη (ως προς το γένος και τον αριθμό) ακολουθεί το νόημα (αυτό που υπάρχει στην πραγματικότητα) και όχι το
γραμματικό τύπο.
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6. Τπαιιαγή: φηαλ ν επηζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο κηαο γεληθήο θηεηηθήο πεγαίλεη σο επηζεηηθφο
πξνζδηνξηζκφο ζην φλνκα πνπ πξνζδηνξίδεη ε γεληθή.
-Τ' αληξεησκέλα θόθαια μεζάςηε ηνπ γνληνύ ζαο (αληί: μεζάθηε ηα θφθαια ηα' αληξεησκέλνπ
γνληνχ ζαο).
7 Πξόιεςε: φηαλ ην ππνθείκελν ηεο δεπηεξεχνπζαο πξφηαζεο κπαίλεη πξνιεπηηθά σο
αληηθείκελν ηεο θχξηαο, ελψ θαλνληθά αληηθείκελν έπξεπε λα είλαη ε δεπηεξεχνπζα πξφηαζε.
-Πνηνο είδε ηνλ ακάξαλην ζε ηη γθξεκό θπηξώλεη (αληί: Ξνηνο είδε ζε ηη γθξεκφ θπηξψλεη ν
ακάξαληνο).
-Σαο γλσξίδσ πνηνη είζηε (αληί: Γλσξίδσ πνηνη είζηε εζείο).

ρεηηθά κε ηελ πιεξόηεηα ηνπ ιόγνπ

Α. Έιιεηςε ή βξαρπινγία: φηαλ κεξηθέο θνξέο, ράξε ζπληνκίαο, παξαιείπνληαη κηα ή
πεξηζζφηεξεο ιέμεηο απφ κηα θξάζε, πνπ κπνξνχλ λα ελλνεζνχλ απφ ηα ζπκθξαδφκελα.
-Κη αλ είλ' ε αγάπε κάγηζζα / κάλα ε ιαηξεία θνληά ηεο. / Ο θόβνο θαη ην ζάκαζκα / ηα δίδπκα
παηδηά ηεο.
-Τη λέα;
Ρν ζρήκα ηεο έιιεηςεο ή βξαρπινγίαο παξνπζηάδεηαη θαη κε ηηο κνξθέο:
1. ρήκα από θνηλνύ: φηαλ κηα ιέμε ή πξφηαζε πνπ παξαιείπεηαη ελλνείηαη απφ ηα
πξνεγνχκελα φπσο αθξηβψο ζπλαληάηαη εθεί, ρσξίο λα κεηαβιεζεί.4
-Ν Παύινο είλαη ςειόο, ν Γηάλλεο δελ είλαη (ελλ. ςειφο).
-Ήζεια λα δηαβάζσ, αιιά δελ πξόιαβα (ελλ. λα δηαβάζσ).
2. ρήκα εμ αλαιόγνπ: φηαλ κηα ιέμε ή πξφηαζε πνπ παξαιείπεηαη ελλνείηαη απφ ηα
πξνεγνχκελα, αιιά θάπσο αιιαγκέλε (ζε πηψζε, αξηζκφ θηι.), γηα λα ηαηξηάδεη ζηα λέα
εθθξαζηηθά πιαίζηα.
-Τελ επόκελε κέξα δελ ηειεθώλεζα, όπσο είρα ζθνπό (ελλ. λα ηειεθσλήζσ).
3. ρήκα εμ αληηζέηνπ: ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζην ζρήκα απηφ, αιιά εδψ δε ιακβάλεηαη ε
αλαινγία, αιιά ε αληίζεζε.
-Σην έκπα κπήθε ζαλ ατηόο, ζην μέβγα ζαλ πεηξίηεο (ελλ. βγήθε).
4. Εεύγκα: φηαλ δχν νκνεηδείο πξνζδηνξηζκνί (ζπλήζσο αληηθείκελα) απνδίδνληαη ζε έλα ξήκα,
ελψ ινγηθά ν έλαο δελ ηνπ ηαηξηάδεη αιιά ηαηξηάδεη ζε έλα άιιν ξήκα πνπ ελλνείηαη.
4

Το σχήμα από κοινού είναι είδος βραχυλογίας, η οποία με τη σειρά της είναι μορφή έλλειψης
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-Αθνύεη ληνπθέθηα θαη βξνληνύλ, ζπαζηά ιακπνθνπάλε. (Αθνχεη ληνπθέθηα -βιέπεη ζπαζηά.)
-Τξώλε παρηά πξόβαηα θαη θξαζί εμαίζην. (Ρξψλε πξφβαηα - πίλνπλ θξαζί.)
5. Απνζηώπεζε: φηαλ ν νκηιεηήο ή ν γξάθσλ δηαθφπηεη ηελ νκαιή ξνή ηνπ ιφγνπ,
απνθεχγνληαο λα πεη θάηη κηαο θαη δε ζέιεη λα καο πεη πεξηζζφηεξα ιφγσ ζπλαηζζεκαηηθήο
θφξηηζεο ή γηα λα ππαηληρζεί θάηη, θαη ζηε ζέζε ησλ θξάζεσλ πνπ παξαιείπνληαη κπαίλνπλ
απνζησπεηηθά.
-Πεξλά από ην δάζνο ην πγξό πνπ ηξαγνπδάεη ν γθηόλεο / θαη ζαλ εζέ πεληάκνξθε...
-Αγάπε κνπ, ζπκώλεηο,…
6. Απνζηξνθή: Ρν ζρήκα ιφγνπ θαηά ην νπνίν ν νκηιεηήο δηαθφπηεη ηε ξνή ηνπ ιφγνπ ηνπ θαη
ζηξέθεηαη πξνο ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, ζε πξνζσπνπνηεκέλν αληηθείκελν ή ζε αθεξεκέλε ηδέα.

Β. Πιενλαζκόο: έλα λφεκα εθθξάδεηαη κε πεξηζζφηεξεο ιέμεηο απφ φζεο ρξεηάδνληαη.
-Να κελ ην μαλαθάλεηο πάιη.
Πην ζρήκα απηφ αλήθνπλ θαη ηα εμήο:
1. Δθ παξαιιήινπ: φηαλ κηα έλλνηα εθθξάδεηαη ζπγρξφλσο θαη θαηαθαηηθά θαη αξλεηηθά. 5
-Είλαη θαιόο, όρη παιηάλζξσπνο.
2. Πεξίθξαζε: φηαλ κηα έλλνηα εθθξάδεηαη κε δχν ή πεξηζζφηεξεο ιέμεηο αληί κηαο.
-Τν άζηξν ηεο εκέξαο (αληί: ν ήιηνο).
-Κάλσ ραξά ( αληί: ραίξνκαη).
3. Έλα κε δύν (ελ δηα δπνίλ): φηαλ κηα έλλνηα εθθξάδεηαη κε δχν ιέμεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην
«θαη», ελψ ζχκθσλα κε ην λφεκα ε β' έπξεπε λα πξνζδηνξίδεη ηελ πξψηε.
-Γπλαίθεο, πνύ είλ' νη άληξνη ζαο θη νη θαπεηαλαξαίνη; αληί γηα: νη άληξνη ζαο, νη θαπεηαλαξαίνη.
-Αζηξνπειέθη θαη θσηηά λα πέζεη ζηηο απιέο ζνπ.
4. Δπαλάιεςε: φηαλ ε ίδηα ιέμε ή έθθξαζε επαλαιακβάλεηαη απηνχζηα ή ειαθξά αιιαγκέλε,
γηα λα δψζεη ζην ιφγν δχλακε θαη ράξε θαη έκθαζε ζην ζπλαίζζεκα.
-Τνπ ηα 'πα ζηαξάηα, κα πνιύ ζηαξάηα, πίζηεςε κε.
-Εθεί θαίγνληαη θόθαια, θόθαια αλδξεησκέλσλ.
5. Αλαδίπισζε: φηαλ ε ηειεπηαία ιέμε ή θξάζε κηαο πξφηαζεο επαλαιακβάλεηαη ζηελ αξρή ηεο
επφκελεο.6
5

Παραλληλία ή παραλληλισμός: Μια έννοια ή ένα νόημα εκφράζεται ταυτόχρονα και καταφατικά και αρνητικά με δύο
ισοδύναμες αντίθετες εκφράσεις.
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-Αλ πέζνπλε ζηνλ πνηακό, ν πνηακόο ζα ζηύςεη,
-ήκνπλ έμσ, ήκνπλ έμσ από ην ρξόλν.
6. Δπαλαθνξά: φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο αξρίδνπλ κε ηελ ίδηα ιέμε. 7
-Αθνύσ θνύθηα ηα ηνπθέθηα, / αθνύσ ζκίμηκν ζπαζηώλ, / αθνύσ μύια, αθνύσ πειέθηα, / αθνύσ
ηξίμηκν δνληηώλ.
-Πάςε θόξε ηνλ αξγαιεηό, πάςε θαη ην ηξαγνύδη.
7. Τπνθνξά θαη αλζππνθνξά: φηαλ ε εξψηεζε (ππνθνξά) αθνινπζείηαη απφ απάληεζε
(αλζππνθνξά). Ρν ζρήκα παξνπζηάδεηαη κε ηηο εμήο κνξθέο:
α) Ξξνεγείηαη εξψηεζε, αθνινπζεί πηζαλή εμήγεζε κε ηε κνξθή εξψηεζεο, θαη έπεηηα αλαηξείηαη
ε πηζαλή εμήγεζε θαη δειψλεηαη ην ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη.
Τη έρνπλ ηεο Μάλεο ηα βνπλά θαη ζηέθνπλ βνπξθσκέλα;
Μελ ν βνξηάο ηα βάξεζε, κελ ε λνηηά ηα πήξε;
-Μήδ' ν βνξηάο ηα βάξεζε, κεδ' ε λνηηά ηα πήξε.
Παιεύεη ν Καπεηάλ παζάο κε ηνλ Κνινθνηξώλε.
β) Ζ απάληεζε αθνινπζεί ακέζσο ηελ εξψηεζε.
Κπξάδεο, ηη ινγηάδεηε, θπξάδεο, ηη ηεξάηε;
-Εκείο είκαζηε θιέθηηζεο, γπλαίθεο ησλ Λαδαίσλ.

6

Αναδίπλωση: Υπάρχουν δύο τρόποι για να προσδιορίσουμε την έννοια της αναδίπλωσης. Ο ένας ο στενός και
καθιερωμένος και ο άλλος είναι ο ευρύτερος και ουσιαστικότερος. Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο, η αναδίπλωση είναι ένα
σχήμα λόγου (ή ένας εκφραστικός τρόπος), σύμφωνα με το οποίο μια λέξη (ή και μια φράση) τίθεται στο λόγο μια φορά και
αμέσως μετά επαναλαμβάνεται. Έτσι, η ίδια λέξη ακούγεται στο λόγο δύο φορές, χωρίς όμως ανάμεσά τους να μεσολαβεί
κάτι άλλο. π.χ. Απρίλη, Απρίλη δροσερέ και Μάη με τα λουλούδια.
Η αναδίπλωση αυτής της μορφής, από άποψη αισθητικής και νοηματικής λειτουργίας, αποσκοπεί στο να προβάλει με
ιδιαίτερη ένταση και έμφαση την επαναλαμβανόμενη έννοια. Στα ποιητικά, όμως, κείμενα, η έννοια της αναδίπλωσης
λειτουργεί και με έναν ευρύτερο, πιο ελεύθερο και πολύ πιο ουσιαστικό τρόπο. Για παράδειγμα στο ποίημα του Σεφέρη
«Ελένη», διαβάζουμε τα εξής:
Δακρυσμένο πουλί, στην Κύπρο τη θαλασσοφίλητη
που έταξαν για να μου θυμίζει την πατρίδα,
άραξα μοναχός μ’ αυτό το παραμύθι,
αν είναι αλήθεια πως αυτό είναι παραμύθι,
αν είναι αλήθεια πως οι άνθρωποι δε θα ξαναπιάσουν
τον παλιό δόλο των θεών,
αν είναι αλήθεια πως κάποιος άλλος Τεύκρος, ύστερα από χρόνια...
Σε αυτό το απόσπασμα ο εκφραστικός τρόπος της αναδίπλωσης χρησιμοποιείται και αξιοποιείται με έναν πολύ πιο
ελεύθερο τρόπο. Συγκεκριμένα ο ποιητής χρησιμοποιεί και επαναλαμβάνει τρεις φορές την ίδια έκφραση (αν είναι αλήθεια)
στην αρχή ισάριθμων στίχων. Με την τριπλή αυτή αναδίπλωση ο ποιητής θέτει εμφατικά, δηλαδή με ιδιαίτερη ένταση, το
γεγονός ότι και στο μέλλον ο άνθρωπος θα ξαναζήσει την ίδια περιπέτεια ενός μάταιου πολέμου σαν ένας άλλος Τεύκρος.
7 Επαναφορά ή επάνοδος: Μια λέξη ή φράση επαναλαμβάνεται (επανέρχεται) στην αρχή δύο ή περισσότερων διαδοχικών
προτάσεων. Δύο ή περισσότερες διαδοχικές προτάσεις, δηλαδή, αρχίζουν με την ίδια λέξη ή φράση.
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8. Άξζε θαη ζέζε: φηαλ πξψηα ιέγεηαη ηη δελ είλαη θάηη ή ηη δε ζπκβαίλεη θαη ακέζσο κεηά ηη
είλαη ή ηη ζπκβαίλεη. 8
-Εγώ δελ είκαη Τνύξθνο νπδέ Κόληαξνο, / είκαη θαινγεξάθη απ' αζθεηαξηό.
9. Αλαθώλεζε: είλαη κηα ιέμε ή θξάζε επηθσλεκαηηθή, πνπ θαλεξψλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή
θαηάζηαζε απηνχ πνπ κηιάεη ή γξάθεη.
-Σπκθνξά! ζε ζπκνύκαη εθαζόζνπλ ζην πιεπξό κνπ κε πξόζσπν αρλό.
-Μάλα κνπ, ζθηάδνκαη πνιύ!
10. Πξνδηόξζσζε ή πξνζεξαπεία: Ξξηλ αλαθνηλσζεί θάηη δπζάξεζην ή απξνζδφθεην,
πξνηάζζεηαη θάπνηα θξάζε, πνπ πξνεηνηκάδεη ςπρηθά ηνλ αλαγλψζηε (γηα λα κεηξηαζηεί ε
δπζάξεζηε εληχπσζε ή γηα λα πξνιεθζεί ελδερφκελε αληίδξαζή ηνπ. Έηζη δηνξζψλεηαη κηα
θαηάζηαζε εθ ησλ πξνηέξσλ).

ρεηηθά κε ηε ζεκαζία ιέμεσλ ή θξάζεσλ

1. Κεηαθνξά: φηαλ κεηαθέξεηαη κηα ιέμε απφ ηελ θχξηα ζεκαζία ηεο ζε άιιε ζεκαζία απφ κηα
ηδηφηεηα πνπ βξίζθεη φκνηα απηφο πνπ κηιάεη ή γξάθεη θάλνληαο κηα λνεκαηηθή ζχγθξηζε αλάκεζα
ζε δχν πξφζσπα ή πξάγκαηα (αθεξεκέλεο έλλνηεο, πξάμεηο θηι.)
-ην βάξνο ησλ εηώλ
-ν ρεηκώλαο ηεο δσήο
-ηα γειαζηά ιηβάδηα
-ηα πξόζραξα αθξνγηάιηα.
2. Θαηεμνρήλ: φηαλ ε ζεκαζία κηαο ιέμεο «ζηελεχεη», πεξηνξίδεηαη θαη εθθξάδεη θάηη
ζπγθεθξηκέλν.9
-ε Πόιε (ελλ. κφλν ε Θσλζηαληηλνχπνιε)
-ν πνηεηήο (ελλ. κφλν ν Όκεξνο)
-ν θπβεξλήηεο ( ελλ. κφλν ν Θαπνδίζηξηαο)
3. πλεθδνρή: φηαλ κηα ιέμε δε ζεκαίλεη θπξηνιεθηηθά εθείλν πνπ θαηά πξψην ιφγν θαίλεηαη,
αιιά θάηη άιιν ζρεηηθφ. Νη θπξηφηεξεο πεξηπηψζεηο ηεο ζπλεθδνρήο είλαη:

8

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.
9 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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α) ην κέξνο αληί γηα ην φιν:
-Κάζε βξύζε θαη θιάκπνπξν, θάζε θιαδί θαη θιέθηεο (αληί: θάζε δέληξν).
β) ην έλα αληί γηα ηα πνιιά:
-Τνύξθνο ην ηξηγπξίδεη ρξόλνπο δώδεθα (αληί: Ρνχξθνη).
γ) ε χιε αληί γηα εθείλν πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ ηελ χιε:
-Να ηξώεη ε ζθνπξηά ην ζίδεξν θη ε γεο ηνλ αλδξεησκέλν (αληί: ηα ζηδεξέληα φπια)
δ) ην φξγαλν αληί γηα ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ απηφ:
-Πάξε ην κάηη ηνπ ατηνύ θαη ηα' αιαθηνύ ην πόδη (αληί: ηελ εμππλάδα θαη ηελ ηαρχηεηα)
ε) Ρν εηθνληδφκελν πξφζσπν αληί γηα ηελ εηθφλα ηνπ:
-Φισξηά ξίρλνπλ ζηελ Παλαγηά, θισξηά ξίρλνπλ ζηνπο άγηνπο (αληί: ζηελ εηθφλα ηεο Ξαλαγηάο
θαη ζηηο εηθφλεο ησλ αγίσλ).
4. Κεησλπκία: 10 φηαλ ην φλνκα ηνπ δεκηνπξγνχ ρξεζηκνπνηείηαη αληί γηα ην δεκηνχξγεκα, απηφ
πνπ πεξηέρεη θάηη αληί γηα ην πεξηερφκελν θηι. Πηε κεησλπκία ρξεζηκνπνηείηαη:
α) ε αηηία αληί γηα ην απνηέιεζκα θαη θαη' αθνινπζία ν δεκηνπξγφο αληί γηα ην δεκηνχξγεκα, ν
ζπγγξαθέαο αληί γηα ην έξγν, ν εθεπξέηεο αληί γηα ηελ εθεχξεζε θηι.
-ν Ήθαηζηνο (αληί: ε θσηηά)
-ν Όκεξνο (αληί: ε Ηιηάδα θαη Νδχζζεηα)
-ν Μαξθόλη (αληί: ν αζχξκαηνο ηειέγξαθνο)
β) ην απνηέιεζκα αληί γηα ηελ αηηία:
-Η αδηθία ηηκσξείηαη ( αληί: ν άδηθνο).
γ) ην πεξηερφκελν αληί γη' απηφ πνπ πεξηέρεη θάηη θαη αληίζηξνθα:
-Οη Κνξίλζηνη θαηαζηξάθεθαλ από ην ζεηζκό (αληί: ε Θφξηλζνο).
-Η Αζήλα γιεληάεη (αληί: νη Αζελαίνη).
δ) ην αθεξεκέλν αληί γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαη αληίζηξνθα:
-ην δίθαην (αληί: νη δηθαζηέο).
-Οη θαιιηηέρλεο πξνάγνπλ ηε δσή (αληί: ε θαιιηηερλία).

10

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. Το
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.
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5. Ιηηόηεηα: φηαλ κηα ιέμε εθθξάδεηαη απφ ηελ αληίζεηε ηεο ζπλνδεπφκελε απφ άξλεζε.
-Σήκεξα μόδεςα όρη ιίγα (αληί: πάξα πνιιά).
-Όρη αδύλαηνο (αληί: παρχο),
6. Δηξσλεία: φηαλ αζηεηεχεηαη ή ριεπάδεη θάπνηνο ρξεζηκνπνηψληαο ζθφπηκα ιέμεηο ε θξάζεηο
πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεκαζία απ' φ,ηη έρεη ζην λνπ ηνπ. Ζ εηξσλεία ζηελ πνηεηηθή έθθξαζή
επηηπγράλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη δελ είλαη εχθνιν λα δνζεί έλαο απιψο νξηζκφο απηνχ ηνπ
πνιπδχλακνπ εθθξαζηηθνχ κέζνπ. Ζ αίζζεζε ηεο εηξσλείαο δεκηνπξγείηαη κε ηελ αληίζεζε πνπ
εκθαλίδεηαη αλάκεζα ζηα ιεγφκελα ή ζηα ζρέδηα ησλ πξνζψπσλ θαη ζηελ ηειηθή έθβαζε ησλ
γεγνλφησλ. πάξρεη επίζεο ε ηξαγηθή εηξσλεία, ζηελ νπνία νη αλαγλψζηεο γλσξίδνπλ ηελ εμέιημε
πνπ ζα έρνπλ ηα πξφζσπα ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ θαη θαηαλννχλ πφηε νη ήξσεο θηλνχληαη πξνο
ηελ θαηαζηξνθή. Ξαξάιιεια, νη ινγνηέρλεο θαηαθεχγνπλ ζπρλά θαη ζηε ιεθηηθή εηξσλεία, φπσο
ηελ αληηιακβαλφκαζηε ζηελ θαζεκεξηλή καο νκηιία, ζρνιηάδνληαο εκπαηθηηθά πξάμεηο ή ζθέςεηο
ησλ πξνζψπσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα έξγα ηνπο.
-Τη σξαία ζπκπεξηθνξά! (αληί: άζρεκε ζπκπεξηθνξά).
7. Δπθεκηζκόο: φηαλ κηα ιέμε ή θξάζε κε θαιή ζεκαζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ νλνκαζία
θαθνχ ή δπζάξεζηνπ πξάγκαηνο.
-γιπθάδη ( αληί: μίδη)
-Εύμεηλνο ( =θηιφμελνο) Ξφληνο [αληί Άμελνο (=αθηιφμελνο) Ξφληνο].
8. Τπεξβνιή: φηαλ κηα θαηάζηαζε κεγαινπνηείηαη γηα λα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξε εληχπσζε.
-Σην έκπα ρίιηνπο έθνςε, ζην έβγα δπν ρηιηάδεο.
-Ο βνξηάο μύξηδε θαη ζπαλνύο.
(ζεκείσζε: Αληίθξαζε: Αληί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαλνληθά κηα ιέμε ή θξάζε, ρξεζηκνπνηείηαη
ζηε ζέζε ηεο κηα άιιε, κε παξφκνηα ή αληίζεηε ζεκαζία. Δίδε ηεο αληίθξαζεο είλαη ε εηξσλεία, ν
επθεκηζκφο θαη ε ιηηφηεηα.)
9. Αιιεγνξία: είλαη κηα κεηαθνξηθή θξάζε πνπ θξχβεη δηαθνξεηηθφ λφεκα απφ απηφ πνπ
δειψλνπλ νη ιέμεηο ηεο. Γηαθέξεη απφ ηε κεηαθνξά γηαηί δελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα ιέμε, αιιά
απνηειεί ζπλερέο φιν.11

11

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. Συνεπώς, 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. Στο χώρο της λογοτεχνίας η αλληγορία είναι μια ιδιαίτερα
συχνή τεχνική. Συγκεκριμένα, 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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-Τ' άζπξηζε ηα γέληα ηνπ ν Ατ-Νηθόιαο (αληί: ρηφληζε ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ).
10. Αληνλνκαζία: φηαλ αληί γηα ηα πξνζεγνξηθά νλφκαηα βάδνπκε θχξηα θαη αληί γηα ηα θχξηα
πξνζεγνξηθά ή αληί γηα θχξηα θαη πξνζεγνξηθά άιιεο ζρεηηθέο ιέμεηο.
α) Θχξηα, αληί γηα πξνζεγνξηθά:
-Μαηθήλαο (αληί: πξνζηάηεο ησλ γξακκάησλ)
-Κξνίζνο (αληί: παξά πνιχ πινχζηνο)
-Ούλλνη (αληί: επηδξνκείο)
β) Ξξνζεγνξηθά, αληί γηα θχξηα:
-Ο πνξζεηήο (αληί: Κσάκεζ)
-Ο εζληθόο πνηεηήο (αληί: Πνισκφο)
-Ο γέξνο ηνπ Μσξηά (αληί: Θνινθνηξψλεο)
11. Παξνκνίσζε: φηαλ ζπγθξίλνπκε δχν πξφζσπα ή πξάγκαηα ή θαηλφκελα πνπ έρνπλ
νκνηφηεηα κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηνληζηεί ε ηδηφηεηα ηνπ ελφο. Ζ παξνκνίσζε αξρίδεη κε ηηο
ιέμεηο ζαλ, θαζψο, φπσο θαη κε ην ζαλ λα, φηαλ έρνπκε ππνζεηηθή παξνκνίσζε.
-Μηα ζάιαζζα κέζα κνπ ζα ιίκλε γιπθόζηξσηε / θαη ζαλ σθεαλόο αλνηρηή θαη κεγάιε.
12. Έκθαζε: φηαλ ηνπνζεηνχκε νξηζκέλεο ιέμεηο, ζηηο νπνίεο πέθηεη ην κεγαιχηεξν βάξνο ηνπ
ιφγνπ, ζε ηέηνηα ζέζε, ψζηε ε πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε λα εζηηάδεηαη ζ' απηέο.
-Ω, θαθό πνπ κε βξήθε κεγάιν! / Τν παηδί κνπ, γηαηξέ, ην παηδί κνπ!
13. Αληίζεζε: φηαλ παξαηίζεληαη θαη ζπζρεηίδνληαη δχν έλλνηεο πνπ έρνπλ νιφηεια δηαθνξεηηθή
ζεκαζία, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ εληχπσζε π.ρ. ηηο Δζηηάδεο ηηο ζεκλέο κα θνιαζκέλεο.
-Είλαη από καύξε πέηξα θη είλαη απ' όλεηξν θη έρεη ινζηξόκν αζών, λαύηε πνλεξά
Ζ αληίζεζε ελδέρεηαη λα εθθξάδεηαη κφλν κε δχν ιέμεηο αιιά θαη κε δχν θξάζεηο αθφκα θαη κε
δχν κεγάια ηκήκαηα ιφγνπ.
14. Ομύκσξν: φηαλ ζπλεθθέξνληαη δχν έλλνηεο αληηθαηηθέο, νη νπνίεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
είλαη αζπκβίβαζηεο θαη αζπλδχαζηεο, ψζηε ε κία λ' απνθιείεη ηελ άιιε.
-Σπεύδε βξαδέσο.
-Δώξνλ άδσξνλ.
15. Θιηκαθσηό: Απμάλεη βαζκηαία (θιηκαθσηά) ε έληαζε ζηελ παξνπζίαζε κηαο ζεηξάο απφ
ελέξγεηεο ή θαηαζηάζεηο (παξνπζηάδεηαη κηα ζεηξά απφ θαηαζηάζεηο ή ελέξγεηεο, απφ ηηο νπνίεο ε
θαζεκηά είλαη πην έληνλε απφ ηελ πξνεγνχκελή ηεο.
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-Αθνύσ θνύθηα ηα ηνπθέθηα / αθνύσ ζκίμηκν ζπαζηώλ / αθνύσ μύια, αθνύσ πειέθηα / αθνύσ
ηξίμηκν δνληηώλ.
16. Πξνζσπνπνίεζε: φηαλ απνδίδνληαη αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο ζε δψα, ζε αληηθείκελα ή
αθεξεκέλεο έλλνηεο.
-Ο Όιπκπνο θαη ν Κίζαβνο, ηα δπν βνπλά καιώλνπλ.

Σα ζπλεζέζηεξα ζρήκαηα ιόγνπ

Απφ ηα παξαπάλσ ζρήκαηα ιφγνπ, ηα αθφινπζα εκθαλίδνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη
έρνπλ ηδηαίηεξε ιεηηνπξγία ζε έλα αθεγεκαηηθφ θείκελν:

Θύθινο / Θπθιηθό ζρήκα
Θαηά ην ζρήκα ηνπ θχθινπ κηα θξάζε αξρίδεη θαη ηειεηψλεη κε ηελ ίδηα ιέμε, είλαη δπλαηφ φκσο
θαη έλα νιφθιεξν αθήγεκα λα αξρίδεη θαη λα ηειεηψλεη κε ηελ ίδηα θξάζε. Πε απηή ηελ πεξίπησζε
κηιάκε γηα θπθιηθή δνκή ηνπ αθεγήκαηνο.

Απνζηώπεζε
Θαηά ηελ απνζηψπεζε παξαιείπνπκε κηα ιέμε ή ζπλήζσο κηα νιφθιεξε θξάζε απφ θφβν, νξγή,
αγαλάθηεζε, ληξνπή θηι. Ζ απνζηψπεζε ζπρλά θαλεξψλεη δσεξή ζπγθίλεζε θαη απνβιέπεη ζηνλ
πξνβιεκαηηζκφ ηνπ αλαγλψζηε ή ζηε δεκηνπξγία εληππψζεσλ.

Δπαλάιεςε
Πε έλα θείκελν κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ επαλέξρνληαη απηνχζηεο ή
ειαθξά παξαιιαγκέλεο, γηα λα δψζνπλ έκθαζε ζε κηα έλλνηα ή θαηάζηαζε.

Κεηαθνξά
Πηε ινγνηερλία, κηα ιέμε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θπξηνιεθηηθά ή κεηαθνξηθά, δειαδή ε
ζεκαζία ηεο δηεπξχλεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζε κηα άιιε έλλνηα. Ζ κεηαθνξά κνηάδεη κε ηελ
παξνκνίσζε, απνπζηάδεη φκσο ην «ζαλ» ή ην «φπσο». Ζ κεηαθνξηθή ρξήζε ησλ ιέμεσλ πξνζδίδεη
πινχην, βάζνο θαη δχλακε ζην ιφγν, δσληάληα θαη εθθξαζηηθφηεηα.

Παξνκνίσζε
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Δίλαη ν παξαιιειηζκφο ή ε ζχγθξηζε δχν πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή αθεξεκέλσλ ελλνηψλ, πνπ
γίλεηαη γηα λα θσηηζηεί ε ζεκαζία ηνπ πξψηνπ ζπγθξηλφκελνπ ζηνηρείνπ κέζσ ηεο αληηπαξαβνιήο
ηνπ κε θάηη πην ζπγθεθξηκέλν θαη ζαθέο. Ππρλά ν ζθνπφο ηεο παξνκνίσζεο είλαη ζπλζεηφηεξνο:
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνβιεζνχλ νη βαζχηεξεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πξαγκάησλ ή γηα λα
απνθαιπθζεί κηα λέα δηάζηαζε αλάκεζα ζε δχν ζπγθξηλφκελεο θαηαζηάζεηο. Ζ παξνκνίσζε
κνηάδεη κε ηε κεηαθνξά, αιιά, θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε, είλαη αηζζεηηθά ακεζφηεξε θαη
ειθπζηηθφηεξε θαη έρεη κεγαιχηεξε ππθλφηεηα.

Πξνζσπνπνίεζε
Ζ πξνζσπνπνίεζε ραξίδεη δσληάληα θαη θίλεζε ζε άςπρα αληηθείκελα ή αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη
θάλεη ην ιφγν δσληαλφ, παξαζηαηηθφ θαη πξσηφηππν.

Τπεξβνιή
Κε ηελ ππεξβνιή κεγεζχλεηαη κηα θαηάζηαζε ή κεγαινπνηείηαη έλα ζπλαίζζεκα. Πηφρνο ηεο
ππεξβνιήο είλαη λα πξνβιεζεί εληνλφηεξα κηα θαηάζηαζε, λα απνθηήζεη έκθαζε θαη δσληάληα ην
θείκελν θαη λα δεκηνπξγεζνχλ ηζρπξέο εληππψζεηο.

Αληίζεζε
Κε ηελ αληίζεζε ζπζρεηίδνληαη ή ζπλδπάδνληαη δχν έλλνηεο, πξάγκαηα ή θαηαζηάζεηο αλφκνηεο,
κε ζηφρν ηελ έθθξαζε δσεξψλ ζπλαηζζεκάησλ. Ζ αληίζεζε είλαη έλα αξηζηνηερληθφ κέζν γηα ηελ
αληηπαξαβνιή δχν ιέμεσλ ή θαηλνκέλσλ, ηα νπνία κέζα απφ ηελ αληηδηαζηνιή ηνπο θσηίδνπλ ηηο
αληίπαιεο δπλάκεηο πνπ ζπρλά ζπλπθαίλνληαη θαη ελαξκνλίδνληαη ζηελ αλζξψπηλε δσή. Δπίζεο,
κε ηελ αληίζεζε ν ζπγγξαθέαο θάλεη αηζζεηέο ηηο αθξαίεο θαη δξακαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ
δηέπνπλ ηελ αλζξψπηλε χπαξμε. Ζ αληίζεζε κπνξεί λα εθθξάδεηαη είηε κε δχν ιέμεηο ή δχν
θξάζεηο είηε θαη κε δχν κεγάια ηκήκαηα ηνπ ιφγνπ (πξνηάζεηο, πεξηφδνπο παξαγξάθνπο).

Δηξσλεία
Ζ εηξσλεία σο ζρήκα ιφγνπ είλαη ε ζπλεηδεηή ρξήζε κηαο δηθνξνχκελεο γιψζζαο απφ ηνλ
νκηιεηή, φηαλ δειαδή ν αθεγεηήο ελλνεί θάηη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ εθθξάδνπλ νη ιέμεηο. Ζ
έλλνηα ηεο εηξσλείαο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά κε θάπνηα ζεκαζηνινγηθή θιηκάθσζε: ραξηεληηζκφο,
αζηετζκφο, εηξσλεία, ζαξθαζκφο, ριεπαζκφο. Κε ηνλ φξν «εηξσλεία» κπνξεί λα ελλνείηαη θαη ε
ηξαγηθή εηξσλεία, φηαλ ν ήξσαο αγλνεί κηα πξαγκαηηθφηεηα ή κηα αιήζεηα πνπ γλσξίδνπλ νη
αλαγλψζηεο.
Πηελ πεδνγξαθία ζπλαληάκε θαη ηελ «εηξσλεία ηεο ηχρεο», φηαλ ε αηθλίδηα κεηαβνιή κηαο
θαηάζηαζεο αλαηξέπεη ηελ πνξεία ελφο αλζξψπνπ. Ζ εηξσλεία πξνζδίδεη ζπρλά κηα θσκηθή λφηα
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ζην ιφγν, ζπλήζσο φκσο απνθαιχπηεη ηελ απνγνήηεπζε θαη ηελ αγαλάθηεζε ελφο αλζξψπνπ γηα
κηα ζπγθεθξηκέλε πξαγκαηηθφηεηα
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ΑΦΖΓΖΚΑΣΗΘΔ ΣΔΥΛΗΘΔ

Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο – Αθεγεκαηηθνί ηξόπνη
Θαιφ είλαη λα γλσξίδνπκε φηη ζηε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο νη αθεγεκαηηθνί ηξφπνη είλαη
δηαθνξεηηθνί απφ ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο. Ζ δηάθξηζή ηνπο φκσο πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκεζα
κε ηε ζθνπηκφηεηα ηεο αλαδήηεζήο ηνπο.
Αθεγεκαηηθνί ηξόπνη νλνκάδνληαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλαπνηεινύλ κηαλ
αθήγεζε. Π.ρ. έθζεζε (θαζαξή αθήγεζε), δηάινγνο, πεξηγξαθή, ζρόιην εζσηεξηθόο
κνλόινγνο, ειεύζεξν πιάγην ύθνο.
Οη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ζρεηίδνληαη:
α) κε ηνλ αθεγεηή, ηελ ππφζηαζή ηνπ κέζα ζην θείκελν, ηηο ζρέζεηο αθεγεηή-πξνζψπσλ, ηελ
νπηηθή γσλία ηνπ,
β) ηε δνκή ηεο αθήγεζεο, ην ρξφλν, ην ρψξν,
γ) ηε ξεκαηηθή άξζξσζε ηεο αθήγεζεο, ηηο ζπκβάζεηο ηεο.
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ρεδηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε
Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο είλαη νη αθόινπζεο:
- Ν αθεγεηήο12
- Ρν είδνο ηεο αθήγεζεο (δειαδή, νη αθεγεκαηηθνί ηξφπνη)
- Ζ νπηηθή γσλία
- Ζ εζηίαζε13

12

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». Σ’ 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». Στην 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. Στον 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.)

13

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. Στην περίπτωση αυτή ο ήρωας δρα, χωρίς
ο αναγνώστης να μπορεί να μάθει τις σκέψεις του (π.χ. αστυνομικά μυθιστορήματα).
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- Ν ρξφλνο ηεο αθήγεζεο14
- Ν ξπζκφο ηεο αθήγεζεο

Αθεγεκαηηθνί ηξόπνη είλαη νη αθόινπζνη:
- Αθήγεζε (έθζεζε: θαζαξή αθήγεζε)15
- Γηάινγνο
- Ξεξηγξαθή
- Πρφιηα
- Διεχζεξνο Ξιάγηνο Ιφγνο
- Δζσηεξηθφο κνλφινγνο

14

Τρεις 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.

15

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
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.
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ΑΛΑΙΤΣΗΘΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΦΖΓΖΚΑΣΗΘΩΛ ΣΔΥΛΗΘΩΛ
Δηζαγσγηθά
Ζ πεδνγξαθία ζεσξείηαη ζπλήζσο πην θαηαλνεηή απφ ηελ πνίεζε. Ζ γιψζζα ηεο δελ είλαη ηφζν
ζπκβνιηθή θαη ην λφεκά ηεο είλαη πην πξνζηηφ, ηδίσο ζε πξψηε αλάγλσζε. Ωζηφζν, γηα λα
πξνζεγγίζνπκε ηε βαζχηεξε ζρέζε ηνπ αθεγήκαηνο θαη λα «μεθιεηδψζνπκε» ην θείκελν,
ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε θάπνηα ζηνηρεία απφ ηε ζεσξία ηεο αθήγεζεο ζρεηηθά κε ην κχζν (ηελ
ηζηνξία), ηα πξφζσπα, ηε γιψζζα θαη φια ηα «πιηθά» κε ηα νπνία ν ζπγγξαθέαο «θαηαζθεπάδεη»
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην θείκελν, πξέπεη λα ην «αλαιχζνπκε»,
δειαδή λα επεμεξγαζηνχκε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη λα εκβαζχλνπκε ζηα λνήκαηά
ηνπ. Ζ αθεγεκαηνινγία, ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηελ αθεγεκαηηθή ιεηηνπξγία, καο πξνζθέξεη φ,ηη
απαηηείηαη γηα λα «εξκελεχζνπκε» έλα θείκελν πνπ πεξηέρεη αθήγεζε (ηελ έθζεζε κηαο ηζηνξίαο).
Ξην απιά, ε αθεγεκαηνινγία πξνζπαζεί λα δψζεη απαληήζεηο ζε ηξεηο εξσηήζεηο:
 Ξνηνο αθεγείηαη;
 Ρη αθεγείηαη;
 Ξψο αθεγείηαη;
Ζ αλαδήηεζε ησλ απαληήζεσλ ζε απηά ηα εξσηήκαηα νδεγεί νπζηαζηηθά ζηελ αλεχξεζε ησλ
αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ ελφο θεηκέλνπ. Ππγθεθξηκέλα, νη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο έρνπλ ζρέζε κε
ην πνηνο αθεγείηαη, απφ πνηα νπηηθή γσλία «βιέπεη» (θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά) ηα γεγνλφηα,
ηη αθεγείηαη θαη πψο αθεγείηαη, δειαδή πνηνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο ρξεζηκνπνηεί ( π.ρ.
ελαιιαγή αθήγεζεο / πεξηγξαθήο / δηαιφγνπ θηι.). Πηελ εξψηεζε «πψο αθεγείηαη», εθηφο απφ
ηηο αθεγεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, δηεξεπλνχκε ην θείκελν θαη πθνινγηθά, ζρνιηάδνπκε δειαδή ηε
γιψζζα, ηνλ ηφλν θαη ηα εθθξαζηηθά κέζα, ή ηνπο ηδηαίηεξνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο. Ρέινο, αλαδεηνχκε θη άιιεο ηερληθέο αθήγεζεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε
ην ρψξν (π.ρ. ηελ ηερληθή ηεο αληίζεζεο θιεηζηνχ / αλνηρηνχ ρψξνπ), κε ην ρξφλν ηεο αθήγεζεο
θαη ηνπο ηξφπνπο ζπληφκεπζεο ή επηκήθπλζεο ηνπ (π.ρ. παξάιεηςε, επηβξάδπλζε) θηι.

Πνηνο αθεγείηαη

Ο αθεγεηήο:16 Όηαλ δηαβάδνπκε έλα ινγνηερληθφ έξγν βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη κε έλα θείκελν
πνπ ην έρεη γξάςεη θάπνηνο ζπγγξαθέαο. Ρν θείκελν απηφ πεξηέρεη κηα ηζηνξία. Θάπνηνο
16

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
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. Στην
«αδιαφανή» αφήγηση ο αφηγητής προσδιορίζεται ρητά, γίνεται ένα «πρόσωπο» μέσα στο αφήγημα.
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αθεγείηαη (εθζέηεη, παξνπζηάδεη) κηα ππφζεζε (ή έλα κχζν), ν αθεγεηήο, θαη απηφο δελ είλαη
αλαγθαζηηθά ν ζπγγξαθέαο, φπσο πίζηεπαλ παιηφηεξα. Πηηο αθεγήζεηο πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ
ζπλήζσο είλαη θαλεξφ πνηνο αθεγείηαη. Πε κηα καξηπξηθή θαηάζεζε π.ρ. ν αθεγεηήο είλαη ην ίδην
πξφζσπν πνπ θαηαζέηεη πξνθνξηθά ή γξαπηά ηε καξηπξία ηνπ. Πηελ πεξίπησζε ηεο ινγνηερλίαο
φκσο ηα πξάγκαηα είλαη πην ζχλζεηα. Ο αθεγεηήο θαη ν ζπγγξαθέαο είλαη δύν
δηαθνξεηηθά πξόζσπα πνπ δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη. Ν ζπγγξαθέαο είλαη έλα πξαγκαηηθφ
πξφζσπν κε αιεζηλή δσή, ππάξρεη έμσ απφ ην θείκελν. Αληίζεηα, ν αθεγεηήο είλαη έλα πξφζσπν
ηνπ θεηκέλνπ πνπ ππάξρεη κφλν κέζα ζην πιαίζην ηνπ πιαζκαηηθνχ ιφγνπ πνπ δεκηνχξγεζε ν
ζπγγξαθέαο, είλαη δειαδή έλα θαηαζθεχαζκα απφ ιέμεηο, πνπ δελ ππάξρεη ζηελ πξαγκαηηθή δσή.
Κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο απηνβηνγξαθίαο ή ησλ απνκλεκνλεπκάησλ, πνπ είλαη αιεζηλέο (θη φρη
πιαζηέο) ηζηνξίεο, ν ζπγγξαθέαο ηαπηίδεηαη κε ηνλ αθεγεηή. Ν ζπγγξαθέαο ζπλήζσο ζηηο
ινγνηερληθέο αθεγήζεηο απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηελ ηζηνξία πνπ γξάθεη θη αλαζέηεη ζε θάπνηνλ
άιιν ηελ αθήγεζή ηεο. Πε αθεγήζεηο κάιηζηα πνπ έρνπλ έληνλν ην απηνβηνγξαθηθφ ζηνηρείν, ν
ζπγγξαθέαο κπνξεί λα θξχςεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ πίζσ απφ έλα πξνζσπείν, λα επηλνήζεη δειαδή
έλα πιαζηφ πξφζσπν (πεξζφλα) πνπ ζα «κηιάεη» αληί γη’ απηφλ (ηερληθή ηεο πιαζηνπξνζσπίαο).
Γεληθά ζε θάζε αλάγλσζε ππάξρνπλ ηξεηο ζπληειεζηέο:




Ν ζπγγξαθέαο, πνπ ππάξρεη έμσ απφ ην θείκελν, αιιά κπνξεί λα πξνζζέηεη ζηελ
ηζηνξία ηνπ θη απηνβηνγξαθηθφ πιηθφ,
Ν αθεγεηήο, πνπ ιεηηνπξγεί κφλν κέζα ζην πιαίζην ηνπ θεηκέλνπ, σο πνκπφο θαη
Ν αλαγλψζηεο , πνπ είλαη θάζε απνδέθηεο ηεο αθήγεζεο.

Σύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία: πάξρνπλ δχν θπξίσο
πεξηπηψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή:
o Κπνξεί λα είλαη πξφζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθφ ή δεπηεξεχνληα ξφιν
o Κπνξεί λα είλαη ακέηνρνο ζηα γεγνλφηα, αθαλήο αθεγεηήο.
Θαηά ηε γαιιηθή αθεγεκαηνινγία, φκσο δελ ππάξρεη αθήγεκα ρσξίο αθεγεηή. Έζησ, θαη αλ δελ
θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ, ππάξρεη αθεγεηήο, απιψο δελ ην αληηιακβαλφκαζηε. Πχκθσλα,
ινηπφλ, κε ηα παξαπάλσ, θαηά ην Γάιιν αθεγεκαηνιφγν G. Genette , κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή
ηνπ αθεγεηή ζηελ ηζηνξία, δηαθξίλνληαη νη αθφινπζνη ηχπνη αθεγεηή:
 Ο νκνδηεγεηηθόο αθεγεηήο: Ν αθεγεηήο είλαη έλα απφ ηα πξφζσπα ηεο αθήγεζεο θαη
ζπκκεηέρεη ζηελ ηζηνξία είηε σο βαζηθφο ήξσαο, σο πξσηαγσληζηήο, είηε σο απιφο
παξαηεξεηήο ή απηφπηεο κάξηπξαο. Γηαθξίλνληαη δχν παξαιιαγέο ηνπ νκνδηεγεηηθνχ
αθεγεηή: αλάινγα κε ην αλ είλαη παξαηεξεηήο / κάξηπξαο ή ήξσαο ηνπ δηθνχ ηνπ
αθεγήκαηνο. Πηε δεχηεξε πεξίπησζε ν αθεγεηήο νλνκάδεηαη απηνδηεγεηηθφο. Ζ ρξήζε ηνπ
πξψηνπ πξνζψπνπ (πξσηνπξφζσπε αθήγεζε) δε ζεκαίλεη θαη’ αλάγθε νκνδηεγεηηθφ
αθεγεηή, πξνυπφζεζε γη’ απηφ είλαη ν αθεγεηήο λα είλαη πξφζσπν ηεο αθήγεζεο.
 Ο εηεξνδηεγεηηθόο αθεγεηήο: Ν αθεγεηήο δε ζπκκεηέρεη θαζφινπ ζηελ ηζηνξία πνπ
αθεγείηαη. Πηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγγξαθέαο αλαζέηεη ηελ αθήγεζε ζε πξφζσπν μέλν πξνο
ηελ ηζηνξία, αθεγείηαη ζε ηξίην πξφζσπν (ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε).
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Σύπνη αθήγεζεο: 17Έηζη, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ αθεγεηή, ε αθήγεζε νλνκάδεηαη:
 Οκνδηεγεηηθή αθήγεζε: φηαλ ν αθεγεηήο αθεγείηαη κηα ηζηνξία ζηελ νπνία παίξλεη
κέξνο. Αλ είλαη πξσηαγσληζηήο (θη επνκέλσο αθεγείηαη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία), ηφηε, ζε απηή ηελ
πεξίπησζε, ε αθήγεζε νλνκάδεηαη απηνδηεγεηηθή αθήγεζε θαη
 Δηεξνδηεγεηηθή αθήγεζε: φηαλ ν αθεγεηήο δελ έρεη απνιχησο θακηά ζπκκεηνρή ζηελ
ηζηνξία πνπ αθεγείηαη.
Αθεγεκαηηθά επίπεδα: Όηαλ κέζα ζε κηα αθήγεζε παξεκβάιιεηαη θαη κηα δεχηεξε ηζηνξία,
ηφηε, θαηά ηνλ Genette, ε αθήγεζε «δηαζπάηαη» ζε δχν επίπεδα: ζην πξψην επίπεδν, πνπ πεξηέρεη
ηελ θχξηα αθήγεζε, θαη ζην δεχηεξν επίπεδν, πνπ πεξηέρεη ηε δεπηεξεχνπζα (εγθηβσηηζκέλε)
αθήγεζε. Ζ θχξηα αθήγεζε ηνπνζεηείηαη ζην επίπεδν πνπ νλνκάδεηαη δηεγεηηθφ ή ελδνδηεγεηηθφ,
ελψ ε δεπηεξεχνπζα αθήγεζε (ε κεηα-αθήγεζε) ηνπνζεηείηαη ζην επίπεδν πνπ νλνκάδεηαη
κεηαδηεγεηηθφ ή ππνδηεγεηηθφ. Αλ ππάξρεη πξφινγνο ή εηζαγσγηθή αθήγεζε ζην έξγν, ηφηε
έρνπκε θη έλα ηξίην επίπεδν, πνπ νλνκάδεηαη εμσδηεγεηηθφ. Ν Genette, ινηπφλ, δηαθξίλεη ηξία
αθεγεκαηηθά επίπεδα:
 Σν εμσδηεγεηηθό επίπεδν: Ππγθξνηείηαη απφ ηελ αθήγεζε γεγνλφησλ πνπ είλαη εμσηεξηθά
ζε ζρέζε κε ην θείκελν, πξφινγνη, εηζαγσγέο θηι., π.ρ. ε επίθιεζε ηνπ πνηεηή ζηε Κνχζα ζηελ
Νδχζζεηα ηνπ Νκήξνπ.
 Σν δηεγεηηθό ή ελδνδηεγεηηθό επίπεδν: Ξεξηιακβάλεη ηα γεγνλφηα πνπ αλήθνπλ ζηελ
θχξηα αθήγεζε, π.ρ. νη πεξηπέηεηεο ηνπ Νδπζζέα απφ ην λεζί ηεο Θαιπςψο σο ηελ Ηζάθε.
 Σν κεηαδηεγεηηθό ή ππνδηεγεηηθό επίπεδν: Ξεξηιακβάλεη ηε δεπηεξεχνπζα αθήγεζε
πνπ εγθηβσηίδεηαη ζηελ θχξηα αθήγεζε, π.ρ. ηα γεγνλφηα πνπ αθεγείηαη ν Νδπζζέαο ζηνπο
Φαίαθεο (ηα παιαηφηεξα γεγνλφηα απφ ηελ Ρξνία κέρξη ην λεζί ηεο Θαιπςψο).
Σύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηα αθεγεκαηηθά επίπεδα: Κε βάζε ην αθεγεκαηηθφ επίπεδν,
θαηά ηνλ Genette, έρνπκε ηξηψλ εηδψλ αθεγεηέο:

17

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.
• 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. Το τμήμα αυτό εύκολα μετατρέπεται σε ευθύ λόγο.
• Αφήγημα σκέψεων: η σκέψη, κατά τον Ζενέτ, ισοδυναμεί με «σιωπηρό λόγο».
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 Δμσδηεγεηηθόο: Δίλαη ν αθεγεηήο πνπ επηθνξηίδεηαη κε ηελ αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ
ζπληζηνχλ ην θείκελν. Δίλαη ν αθεγεηήο α΄ βαζκνχ, πνπ νλνκάδεηαη έηζη (δειαδή
εμσδηεγεηηθφο), επεηδή «βγαίλεη» απφ ηελ ηζηνξία γηα λα ηε δηεγεζεί, αθνχ πηα απηή έρεη
ζπληειεζηεί. Αθεγείηαη δειαδή γεγνλφηα θαη πξάμεηο μέλα πξνο ην θχξην θείκελν ηεο
αθήγεζεο (εηζαγσγηθέο αθεγήζεηο, πξφινγνη…)
 Δλδνδηεγεηηθόο: Δίλαη ν αθεγεηήο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ ηζηνξία θαη δηεγείηαη γεγνλφηα
πνπ ζπληζηνχλ κεηα – αθήγεζε. Δίλαη ν αθεγεηήο (β΄ βαζκνχ) θη νλνκάδεηαη έηζη (δειαδή
ελδνδηεγεηηθφο), επεηδή είλαη πάληνηε έλα απφ ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο θαη αθεγείηαη
γεγνλφηα πνπ αλήθνπλ ζηελ θχξηα αθήγεζε.
 Κεηαδηεγεηηθόο: Δίλαη ν αθεγεηήο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηε δεπηεξεχνπζα ηζηνξία (ζηε
κεηα – αθήγεζε) θη αθεγείηαη κηα άιιε ηζηνξία, κηα δεπηεξεχνπζα αθήγεζε (πνπ
ελζσκαηψλεηαη ζηελ θχξηα αθήγεζε, είλαη αθήγεζε κέζα ζηελ αθήγεζε).
Κε θξηηήξην ην αθεγεκαηηθφ επίπεδν ζην νπνίν αλήθνπλ, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ
ηζηνξία πξνθχπηνπλ νη αθφινπζνη ηχπνη αθεγεηή:







Δμσδηεγεηηθόο – εηεξνδηεγεηηθόο αθεγεηήο: Δίλαη ν αθεγεηήο α΄ βαζκνχ (δειαδή
αλήθεη ζην πξψην επίπεδν αθήγεζεο) πνπ επηθνξηίδεηαη κε ηελ αθήγεζε ζε ηξίην πξφζσπν
κηαο ηζηνξίαο ζηελ νπνία δε κεηέρεη, π.ρ. ν αθεγεηήο ηεο Ηιηάδαο θαη ηεο Νδχζζεηαο (ν
Όκεξνο).
Δμσδηεγεηηθόο – νκνδηεγεηηθόο αθεγεηήο: Δίλαη ν αθεγεηήο α΄ βαζκνχ πνπ
επηθνξηίδεηαη κε ηελ αθήγεζε ηεο θχξηαο ηζηνξίαο, ε νπνία απνηειεί θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ
ηζηνξία (απηνδηεγεηηθή αθήγεζε), π.ρ. ν αθεγεηήο ζην Ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ ( ν
Γησξγήο).
Δλδνδηεγεηηθόο – εηεξνδηεγεηηθόο αθεγεηήο: Δίλαη ν αθεγεηήο β΄ βαζκνχ ( φηαλ
ππάξρεη θαη δεχηεξν επίπεδν αθήγεζεο) πνπ αλήθεη ζηελ θχξηα ηζηνξία θη αθεγείηαη (ζε
κεηαδηεγεηηθφ επίπεδν) κηα δεπηεξεχνπζα ηζηνξία ζηελ νπνία δε κεηέρεη.
Δλδνδηεγεηηθόο - νκνδηεγεηηθόο αθεγεηήο: Δίλαη ν αθεεηήο β΄ βαζκνχ πνπ αλήθεη
ζηελ θχξηα ηζηνξία θη αθεγείηαη (ζε κεηαδηεγεηηθφ επίπεδν) ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία, π.ρ.
ε κεηέξα ηνπ Γησξγή ζην Ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ, πνπ αθεγείηαη ην ακάξηεκά ηεο.

Ζ νπηηθή γσλία / Ζ εζηίαζε: Πε κηα αθήγεζε δελ θαηαγξάθνληαη φια ηα γεγνλφηα, αιιά κφλν
φζα ππνπίπηνπλ ζηελ αληίιεςε ηνπ πξνζψπνπ πνπ αθεγείηαη, αλάινγα κε ηε γλψζε ησλ
γεγνλφησλ πνπ έρεη (άκεζε ή έκκεζε). Έηζη, επηιέγνληαη θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε
θαη κε ην ραξαθηήξα ηνπ πξνζψπνπ πνπ αθεγείηαη, ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεηαη, ηε ζπλαηζζεκαηηθή
ηνπ θφξηηζε ή ηελ απνζηαζηνπνίεζή ηνπ απφ ηα ζπκβάληα. Ζ πξννπηηθή / ε ζθνπηά (ζέζε) κέζα
απφ ηελ νπνία βιέπεη / αληηιακβάλεηαη ηα δξψκελα ν αθεγεηήο θαη ε απφζηαζε πνπ παίξλεη απφ
ηα πξφζσπα θαη ηα πξάγακαηα νλνκάδεηαη νπηηθή γσλία ηεο αθήγεζεο (θπζηθά ηε ζέζε απηή
ηελ θαζνξίδεη ν ζπγγξαθέαο, φπσο εμάιινπ θαζνξίδεη θαη ηνλ ίδην ηνλ αθεγεηή, θαη επνκέλσο, ε
νπηηθή γσλία ζηε ινγνηερλία απνηειεί βαζηθά κηα αθεγεκαηηθή ηερληθή).Ζ νπηηθή γσλία ηεο
αθήγεζεο κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή:
 Δζσηεξηθή νπηηθή γσλία: φηαλ ηελ ηζηνξία αθεγείηαη ν βαζηθφο ήξσαο ή έλα δεπηεξεχνλ
πξφζσπν (αθεγείηαη κφλν φζα ππνπίπηνπλ ζηελ αληίιεςή ηνπ.
 Δμσηεξηθή νπηηθή γσλία: φηαλ ν αθεγεηήο βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ ππφζεζε, αθεγείηαη ζε
ηξίην πξφζσπν.
Σύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηελ νπηηθή γσλία: Αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία ηνπ αθεγεηή,
πξνηείλεηαη ε αθφινπζε θαηεγνξηνπνίεζε:
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 Αθεγεηήο – παληνγλώζηεο: Ν αθεγεηήο βξίζθεηαη παληνχ θαη πάληνηε θαη γλσξίδεη ηα
πάληα, αθφκα θαη ηηο πην απφθξπθεο ζθέςεηο ησλ πξνζψπσλ ηεο αθήγεζεο. Ζ αθήγεζε ζε απηήλ
ηελ πεξίπησζε γίλεηαη ζε γ΄ ξεκαηηθφ πξφζσπν. (Αθεγεηήο Θεφο: ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε κε
κεδεληθή εζηίαζε. Ζ αθήγεζε γίλεηαη απφ έλαλ παληνγλψζηε αθεγεηή, ν νπνίνο έρεη παλνξακηθή
ζέαζε ηνπ κπζηζηνξεκαηηθνχ ζχκπαληνο θαη γη’ απηφ είλαη ηαπηφρξνλα παξψλ θαη απψλ απφ απηφ.
Γλσξίδεη ηα πάληα γηα ηνπο ήξσεο ηνπ έξγνπ ηνπ, αθφκε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο κχρηεο
ζθέςεηο ηνπο. Δίλαη ν εηεξνδηεγεηηθόο αθεγεηήο πνπ δελ ζπκκεηέρεη ζε φ,ηη αθεγείηαη Δίλαη
εχθνιν λα θαηαιάβνπκε γηαηί, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε απφιπηε γλψζε ηζνδπλακεί κε έιιεηςε
ζθνπηάο: ν Θεφο θνηηάδεη ηνλ θφζκν απφ παληνχ, φρη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, έηζη πνπ ε
απφιπηε παξνπζία ηνπ λα απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη απφιπηε απνπζία. Δίλαη ν αθεγεηήο ησλ
κπζηζηνξεκάησλ ηνπ Κπαιδάθ θαη ησλ ηζηνξηθψλ κπζηζηνξεκάησλ. Αθεγεηήο > Πξόζσπα)
 Αθεγεηήο – παξαηεξεηήο (ζεαηήο): Ν αθεγεηήο είλαη έλα απφ ηα πξφζσπα ηεο
ηζηνξίαο (απηφπηεο κάξηπξαο ή απιψο ζεαηήο ησλ γεγνλφησλ) πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δξάζε (ιίγν ή
πνιχ). Αθεγείηαη ηα ζπκβάληα ζην α΄ ξεκαηηθφ πξφζσπν. (Αθεγεηήο άλζξσπνο: πξσηνπξφζσπε
ή θαη ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε (πνιχ ζπάληα αθήγεζε ζε δεχηεξν πξφζσπν) κε εζσηεξηθή
εζηίαζε. Ζ αθήγεζε γίλεηαη απφ ηελ νπηηθή γσλία ελφο πξνζψπνπ κε γλψζε πεξηνξηζκέλε. Ν
αθεγεηήο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην αθεγεκαηηθφ ζχκπαλ είηε σο πξσηαγσληζηήο
(απηνδηεγεηηθόο) είηε σο δεπηεξεχνλ πξφζσπν είηε σο απιφο κάξηπξαο-ζεαηήο (νκνδηεγεηηθόο). ν
ιφγνο βγαίλεη απφ αλζξψπηλν ζηφκα, ηα κάηηα πνπ βιέπνπλ είλαη κάηηα αλζξψπνπ, έλαο ή
πεξηζζφηεξνη αθεγεηέο δηαηεξνχλ ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηά ηνπο. Ξαξάδεηγκα ηα δηεγήκαηα ηνπ
Βηδπελνχ, αξθεηά ηνπ Ξαπαδηακάληε, ηνπ Θαξθαβίηζα θ.ά. Αθεγεηήο = Πξόζσπα)
 Αθεγεηήο – πξσηαγσληζηήο: Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν αθεγεηήο δηεγείηαη ηε δηθή ηνπ
ηζηνξία ζε α΄ ξεκαηηθφ πξφζσπν.
 Αθεγεηήο θάκεξα ή αθεγεηήο πξάγκα: ν αθεγεηήο απνβάιιεη ηψξα ηελ απφιπηε ή
ζρεηηθή γλψζε ηνπ, ηνλ απφιπην ή ζρεηηθφ έιεγρν ηνπ ζχκπαληφο ηνπ θαη βιέπεη πηα κε έλα απιφ
θαη νπδέηεξν βιέκκα, έρεη εζηίαζε εμσηεξηθή. Γε ζρνιηάδεη θαη δελ θξίλεη. Δίλαη έλαο θαθφο πνπ
θαηαγξάθεη νπδέηεξεο εηθφλεο ζην παξφλ (θπξηαξρεί ν ελεζηψηαο) ρσξίο αλαδξνκέο ζην
παξειζφλ ή αλαθνξέο ζην κέιινλ. Ξαξάδεηγκα ηα αζηπλνκηθά κπζηζηνξήκαηα. Αθεγεηήο <
Πξόζσπα
Αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία ηνπ αθεγεηή, πξνηείλεηαη θαη ε αθφινπζε θαηεγνξηνπνίεζε:
 Γξακαηνπνηεκέλνο αθεγεηήο: Απνηειεί έλα απφ ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο, βαζηθφ ή
δεπηεξεχνλ. Ζ νπηηθή γσλία είλαη εζσηεξηθή θαη ε αθήγεζή ηνπ είλαη πξσηνπξφζσπε. Ζ
εκπεηξία πνπ κεηαδίδεη είλαη πξνζσπηθή, πεξηνξηζκέλε.
 Ακέηνρνο αθεγεηήο: Ν αθεγεηήο απηφο είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηα πξφζσπα ηεο αθήγεζεο,
βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ ππφζεζε, είλαη ηαπηφρξνλα παληνχ, πεξηγξάθεη θαη ζρνιηάδεη ηα πάληα,
αθφκα θαη ηηο ζθέςεηο ησλ πξνζψπσλ (αθεγεηήο – παληνγλψζηεο, εμσηεξηθή νπηηθή γσλία,
ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε).
Ρέινο, αλάινγα κε ηε γλώζε πνπ δηαζέηνπλ γηα ηα γεγνλφηα, νη αθεγεηέο κπνξνχλ λα
δηαθξηζνχλ ζε:
 Πξνλνκηαθνύο: φηαλ έρνπλ βαζηά γλψζε ησλ γεγνλφησλ θαη
 Πεξηνξηζκέλνπο: φηαλ έρνπλ πεξηνξηζκέλε γλψζε.
Σύπνη αθήγεζεο κε θξηηήξην ηελ εζηίαζε: Δπεηδή φκσο ζηελ αθήγεζε είλαη πηζαλφ λα
ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζην πνηνο κηιάεη θαη πνηνο βιέπεη, δειαδή έλαο αθεγεηήο κπνξεί λα
δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ πξννπηηθή (πσο βιέπεη ν ίδηνο ηα πξάγκαηα) ή
ζχκθσλα κε ηελ πξννπηηθή ελφο πξνζψπνπ ηεο αθήγεζεο, ν φξνο νπηηθή γσλία ζεσξείηαη
πξνβιεκαηηθφο. Γηα λα απνθεχγεηαη ε ζχγρπζε, ν Genette πξνηείλεη ηνλ φξν εζηίαζε (πνηνο
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εζηηάδεη θαη ζε ηη). Αλάινγα κε ηελ αθεγεκαηηθή ζθνπηά ή ηελ εζηίαζε δηαθξίλνληαη νη αθφινπζνη
ηχπνη αθήγεζεο:
 Αθήγεζε ρσξίο εζηίαζε ή κε κεδεληθή εζηίαζε: Δίλαη ε αθήγεζε ζηελ νπνία ν
αθεγεηήο γλσξίδεη πεξηζζφηεξα απφ ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Δίλαη ε πεξίπησζε ηνπ
παληνγλψζηε αθεγεηή, ν νπνίνο βξίζθεηαη ηαπηφρξνλα παληνχ θαη γλσξίδεη ηα πάληα, αθφκα
θαη ηηο πην απφθξπθεο ζθέςεηο ησλ πξνζψπσλ ηεο αθήγεζεο. Απηή ε απφιπηε γλψζε ησλ
γεγνλφησλ δείρλεη φηη ν αθεγεηήο δε βιέπεη ηα πξάγκαηα απφ κηα ζπγθεθξηκέλε νπηηθή γσλία
θη άξα δελ εζηηάδεη ζε θάηη ζπγθεθξηκέλν, πνπ ηζνδπλακεί κε έιιεηςε νπηηθήο γσλίαο (εζηίαζε
κεδέλ). Ζ αθήγεζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη ζε γ΄ πξφζσπν (ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε).
 Αθήγεζε κε εζσηεξηθή εζηίαζε: Δίλαη ε αθήγεζε ζηελ νπνία ν αθεγεηήο γλσξίδεη φζα
θαη ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Ζ αθεγεκαηηθή ζθνπηά είλαη πεξηνξηζκέλε θη ν αθεγεηήο,
πνπ ηαπηίδεηαη κε έλα πξφζσπν ηνπ έξγνπ, μέξεη φζα ηνπ επηηξέπεη ε αλζξψπηλε θχζε ηνπ. Ρα
πιαζκαηηθά γεγνλφηα ηεο αθήγεζεο παξνπζηάδνληαη απφ ηελ νπηηθή γσλία ελφο κφλν
πξνζψπνπ, πνπ είλαη κέξνο ηνπ αθεγεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ, δειαδή ζπκκεηέρεη ζηα
ζπκβάληα ηεο αθήγεζεο. Έηζη, ν αλαγλψζηεο δε καζαίλεη φια ηα γεγνλφηα, αιιά κφλν φζα
ππνπίπηνπλ ζηελ αληίιεςε απηνχ ηνπ πξνζψπνπ, θαη κάιηζηα ππνθεηκεληθά. Πε απηή ηελ
πεξίπησζε ε αθήγεζε κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο: α) ζε γ΄ πξφζσπν εληθνχ
(ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε) θαη β) ζε α΄ εληθφ πξφζσπν (πξσηνπξφζσπε αθήγεζε). 18
 Αθήγεζε κε εμσηεξηθή εζηίαζε: Δίλαη ε αθήγεζε ζηελ νπνία ν αθεγεηήο γλσξίδεη
ιηγφηεξα απφ ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή, βιέπνπκε ηε δξάζε ηνπ
ήξσα, δελ κπνξνχκε φκσο λα κάζνπκε ηηο ζθέςεηο ηνπ, φπσο κηα θάκεξα πνπ θαηαγξάθεη ηηο
εμσηεξηθέο θηλήζεηο ή ην εμσηεξηθφ πεξίβιεκα πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ, φρη φκσο θαη ηηο
εζσηεξηθέο ηνπο πιεπξέο. Ζ εζηίαζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηα αζηπλνκηθά
κπζηζηνξήκαηα (κπζηεξίνπ) ή ζηηο ηαηλίεο ηξφκνπ.

Ση αθεγείηαη ν αθεγεηήο
Αθεγεκαηηθό πεξηερόκελν – αθεγεκαηηθή πξάμε / αθεγεκαηηθό πιηθό: Πε θάζε
αθήγεζε δηαθξίλνπκε ην αθεγεκαηηθό πεξηερόκελν (γεγνλφηα - πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ
ζπληζηνχλ κηα ηζηνξία) θαη ηελ αθεγεκαηηθή πξάμε (ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη
ηα γεγνλφηα απφ ηνλ αθεγεηή). Έηζη κπνξνχκε λα έρνπκε δχν αθεγήζεηο κε θνηλφ αθεγεκαηηθφ
πεξηερφκελν, ζηηο νπνίεο φκσο ηα γεγνλφηα παξνπζηάδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, αλάινγα κε
ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ. Κε άιινλ ηξφπν π.ρ. έρεη ζπληαρηεί ε ππεξεζηαθή έθζεζε/ αλαθνξά
ελφο αζηπλνκηθνχ γηα έλα θφλν θαη κε άιινλ ηξφπν είλαη γξακκέλν ην δηήγεκα πνπ εκπλεχζηεθε
έλαο ζπγγξαθέαο κε αθνξκή ην ίδην πεξηζηαηηθφ. Φπζηθά θάζε αθήγεζε ρξεζηκνπνηεί θαη
γισζζηθή πνηθηιία αλάινγε κε ηνλ αθεγεηή θαη ην θνηλφ (δέθηε / δέθηεο) ζην νπνίν απεπζχλεηαη.
Αλαιπηηθφηεξα, θάζε αθήγεκα ζπλίζηαηαη απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
 Σν κύζν: Δίλαη ε ηζηνξία, ε ππφζεζε ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ. Ππλήζσο, ν ζπγγξαθέαο
αληιεί ηελ ηζηνξία ηνπ απφ πξνζσπηθά βηψκαηα θη εκπεηξίεο ή απφ ηελ ηζηνξηθή
πξαγκαηηθφηεηα. Ρα γεγνλφηα πνπ ηνλ εκπλένπλ δελ θαηαγξάθνληαη ζαλ «ηζηνξία», αιιά
κεηαηξέπνληαη κε ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία ηνπ ζε κπζνπιαζηηθφ πιηθφ. Έηζη, νλνκάδνπκε
18

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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«κπζνπιαζία» ην «πιάζηκν» ηνπ κχζνπ, ηε ζχλζεζε ηεο ηζηνξίαο. Ζ κπζνπιαζηηθή αθήγεζε
δελ είλαη πξαγκαηηθή αθήγεζε, κπνξεί φκσο λα είλαη αιεζνθαλήο θαη λα βξίζθεηαη ζε
αληηζηνηρία κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ράξε ζηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο.
Άιισζηε, ε ζρέζε κπζνπιαζίαο θαη πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ζηελή: ε πξαγκαηηθφηεηα επηδξά
ζηε κπζνπιαζία θαη ε κπζνπιαζία δηακνξθψλεη ζηάζεηο θη αμίεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
 Σε κνξθή: Κε ηνλ φξν «κνξθή» ζηε ινγνηερλία αλαθεξφκαζηε ζηα «πιηθά» κε ηα νπνία έρεη
θαηαζθεπαζηεί ην έξγν: ζηε γιψζζα, ζηνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο θαη ζηα εθθξαζηηθά κέζα.
Ξαιαηφηεξα, γηλφηαλ δηάθξηζε αλάκεζα ζηε κνξθή ελφο έξγνπ θαη ζην πεξηερφκελφ ηνπ,
δειαδή ηελ ηζηνξία ηνπ, ζήκεξα φκσο πηζηεχεηαη φηη κνξθή θαη πεξηερφκελν είλαη
αιιειέλδεηα θη απνηεινχλ έλα εληαίν θη αδηαίξεην ζχλνιν. Γελ είλαη δπλαηφ λα θαηαλνήζεη
θαλείο ι.ρ. ην πεξηερφκελν ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ Ξαπαδηακάληε αλεμάξηεηα απφ ηε γιψζζα
θαη ηελ εζνγξαθηθή ηεο δηάζηαζε. Ζ κνξθή επηδξά ζην πεξηερφκελν θαη ην πεξηερφκελν
θαζνξίδεη ηε κνξθή, ιεηηνπξγνχλ, δειαδή, σο αδηάζπαζηε ελφηεηα.
 Σε δνκή: Δίλαη ε αξρηηεθηνληθή ζχλζεζε ηνπ θεηκέλνπ, ε νξγάλσζε ησλ κεξψλ ηνπ, ψζηε λα
απνηεινχλ έλα θαινρηηζκέλν ζχλνιν, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο «δέλεη» ηα
επηκέξνπο ζηνηρεία θαη ε αθεγεκαηηθή ηερληθή πνπ επηιέγεη γηα λα κεηαδψζεη ηα γεγνλφηα ηεο
αθήγεζεο, δειαδή ε νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία αθεγείηαη ηελ ηζηνξία.
 Σελ πινθή: Δίλαη ε εμέιημε ηεο δξάζεο θαη ε θιηκάθσζε ησλ γεγνλφησλ, δειαδή ν ηξφπνο κε
ηνλ νπνίν πξνσζείηαη ν κχζνο. Ζ πινθή δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηε δνκή. Ζ δνκή είλαη ην
εμσηεξηθφ «ρηίζηκν» ηνπ θεηκέλνπ, ελψ ε πινθή είλαη ε εζσηεξηθή εμέιημε ηνπ κχζνπ, δειαδή
ηα ζηνηρεία πεξηπέηεηαο, ε θιηκάθσζε, ε θνξχθσζε θαη ε ιχζε ηνπ έξγνπ.

Αθεγεκαηηθά είδε, ην ύθνο θαη ν ζθνπόο ηνπο
Δίλαη γλσζηφ φηη ππάξρνπλ δηάθνξα είδε αθήγεζεο πνπ απνβιέπνπλ ην θαζέλα ζε έλα
δηαθνξεηηθφ ζθνπφ. Ζ ινγνηερληθή θαη ε ηζηνξηθή αθήγεζε εμππεξεηνχλ ε θαζεκηά ηνπο
γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο ηζηνξίαο αληίζηνηρα, ελψ ππάξρνπλ νξηζκέλα είδε
αθεγήζεσλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηεο δσήο, φπσο είλαη Ξ.ρ. ε δεκνζηνγξαθηθή
είδεζε. ην εκεξνιφγην, ην (απην)βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ε ππεξεζηαθή αλαθνξά, ε καξηπξηθή
θαηάζεζε θηι.
Ρα αθεγεκαηηθά είδε. κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ζηηο αθεγήζεηο
πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ θαη ζηηο αθεγήζεηο πιαζκαηηθψλ γεγνλφησλ.

Σα πξόζσπα ηεο αθήγεζεο: Ρα πξφζσπα ηεο αθήγεζεο, δειαδή νη «ήξσεο» ή ηα «δξψληα
πξφζσπα» ή νη ραξαθηήξεο, είλαη πιαζκαηηθά δεκηνπξγήκαηα ηνπ ζπγγξαθέα, παξά ηελ
αιεζνθάλεηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ. Αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο ζηελ πινθή,
δηαθξίλνληαη ζε «θχξηνπο» θαη «δεπηεξεχνληεο» ραξαθηήξεο, «πξσηαγσληζηέο θαη
δεπηεξαγσληζηέο». Αλάινγα κε ηα γλσξίζκαηά ηνπο, αλ δειαδή είλαη απινί ή πνιχπινθνη,
δηαθξίλνληαη ζε «επίπεδνπο» θαη «ζθαηξηθνχο». Ρέινο, αλάινγα κε ηελ εμέιημή ηνπο ζην έξγν, αλ
κέλνπλ ζηαζεξνί ή κεηαβάιινληαη, δηαθξίλνληαη ζε «ζηαηηθνχο» θαη «δπλακηθνχο». Νη ζηαηηθνί
ραξαθηήξεο, ηδηαίηεξα, απνθαινχληαη «ηχπνη», επεηδή απνηππψλνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα
(π.ρ. ηνπ πξνιεπηηθνχ). Γεληθά, ε παξνπζίαζε ησλ ραξαθηήξσλ κπνξεί λα είλαη άκεζε, φηαλ ν
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ζπγγξαθέαο πεξηγξάθεη ν ίδηνο ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ, ε έκκεζε, φηαλ ε εζνγξάθεζε γίλεηαη κέζα
απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο πινθήο, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πξνζψπσλ.

Πώο αθεγείηαη;
Αθεγεκαηηθνί ηξόπνη: Ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα γεγνλφηα απφ ηνλ αθεγεηή
νλνκάδεηαη αθεγεκαηηθή πξάμε. Ρν πιηθφ ηεο αθήγεζεο, ε ηζηνξία (ην αθεγεκαηηθφ πιηθφ)
παξνπζηάδεηαη κε ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο. Νη αθεγεκαηηθνί ηξφπνη δειαδή είλαη ηα
ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αθήγεζε θαη νη ηερληθέο κε ηηο νπνίεο ν ζπγγξαθέαο – αθεγεηήο
εθζέηεη ηελ ηζηνξία ηνπ. Νπζηαζηηθά νη αθεγεκαηηθνί ηξφπνη είλαη κέξνο ησλ αθεγεκαηηθψλ
ηερληθψλ θη απαληνχλ ζην εξψηεκα «πψο αθεγείηαη» θάπνηνο. Άξα, ν φξνο «αθεγεκαηηθέο
ηερληθέο» είλαη επξχηεξνο θαη ζ’ απηφλ ππάγνληαη θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αθεγείηαη
θάπνηνο. Νη θπξηφηεξνη αθεγεκαηηθνί ηξφπνη είλαη:
 Ζ αθήγεζε (ή έθζεζε): είλαη ε παξνπζίαζε γεγνλφησλ θαη πξάμεσλ, ηελ νπνία ν Ξιάησλ
θαη ν Αξηζηνηέιεο δηέθξηλαλ ζε «δηήγεζε» (ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε κε παληνγλψζηε
αθεγεηή, πνπ αθεγειειηηαη κηα ηζηνξία κε ηε δηθή ηνπ θσλή) θαη «κίκεζε»19
(πξσηνπξφζσπε ή θαη ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε κε αθεγεηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αθήγεζε, ν
νπνίνο δαλείδεηαη ηε θσλή άιισλ πξνζψπσλ) θαη ζε «κεηθηό ηξόπν» (ζπλδπαζκφο δηήγεζεο
θαη κίκεζεο). Πηελ αθήγεζε, ν αθεγεηήο δηεγείηαη ν ίδηνο ηα γεγνλφηα ή κεηαθέξεη ζε πιάγην
ιφγσ ηη είπαλ νη ήξσεο.
 Ο δηάινγνο: Δίλαη ην κέξνο ηεο αθήγεζεο ζην νπνίν ηα πξφζσπα ζπλνκηινχλ ζε επζχ ιφγν
θαη ζε α΄ πξφζσπν. Ν δηάινγνο είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζεαηξηθήο ηερληθήο θαη ε ρξήζε ηνπ
πξνζδίδεη δσληάληα θη εθθξαζηηθή δχλακε ζην έξγν, ελψ επηηπγράλεηαη ε αλαπαξάζηαζε ησλ
γεγνλφησλ (δξακαηηθφηεηα, πξάγκα πνπ ην ζπλαληάκε θαη ζην κνλφινγν).
 Ζ πεξηγξαθή: Δίλαη ε αλαπαξάζηαζε πξνζψπσλ, ηφπσλ, αληηθεηκέλσλ, θαηλνκέλσλ. Ζ
πεξηγξαθή ζπλήζσο παξεκβάιιεηαη κέζα ζηελ αθήγεζε, κε ζηφρν ηελ αηζζεηηθή

19

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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αλαπαξάζηαζε ηνπ ρψξνπ ή ηελ πξνβνιή ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ αηηηνινγνχλ ηε δξάζε
ησλ πξνζψπσλ. Ζ πεξηγξαθή δελ εμειίζζεηαη νχηε κεηαβάιιεηαη, αιιά παξακέλεη ζηαηηθή, ζε
αληίζεζε κε ηελ αθήγεζε. Ππρλά, φκσο ηα φξηα ηεο αθήγεζεο θαη ηεο πεξηγξαθήο δελ είλαη
επδηάθξηηα.
 Σν ζρόιην: Δίλαη ε παξεκβνιή ζρνιίσλ, ζθέςεσλ, γλσκψλ απφ ηνλ αθεγεηή, έμσ απφ ηε ξνή
ηεο αθήγεζεο, πνπ ζηνηρεηνζεηεί, φπσο θαη ε πεξηγξαθή, κηα επηβξάδπλζή ηεο.
 Ο ειεύζεξνο πιάγηνο ιόγνο / ύθνο: πάξρνπλ δχν θχξηνη ηξφπνη γηα λα κεηαδνζεί ν ιφγνο
ελφο πξνζψπνπ: ν επζχο θαη ν πιάγηνο ιφγνο ελφο πξνζψπνπ: ν επζχο θαη ν πιάγηνο ιφγνο.
Πηελ πξψηε πεξίπησζε ν ιφγνο κεηαθέξεηαη απηνιεμεί κέζα ζε εηζαγσγηθά ή κεηά απφ παχια
θαη ζηε δεχηεξε ελζσκαηψλεηαη ζην ιφγν ηνπ αθεγεηή ζε ηξίην πξφζσπν θαη κε εμάξηεζε απφ
θάπνην ιεθηηθφ ξήκα. πάξρεη φκσο θαη κηα ηξίηε, ελδηάκεζε δπλαηφηεηα, ην ειεχζεξν πιάγην
χθνο, κε ην νπνίν ν αθεγεηήο απνδίδεη ζε ηξίην πξφζσπν θαη ζε ηζηνξηθφ ρξφλν ελδφκπρεο
ζθέςεηο θαη κε εμσηεξηθεπκέλα ζπλαηζζήκαηα ελφο απφ ηα πξφζσπα ηεο αθήγεζεο. Ρν ηκήκα
απηφ θαίλεηαη λα αλήθεη ζηελ θαζαξή αθήγεζε, ζηελ νπζία φκσο εχθνια κεηαηξέπεηαη ζε
επζχ ιφγν.
 Ο εζσηεξηθόο κνλόινγνο: Δίλαη ε απφδνζε ησλ ζθέςεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ
αλακλήζεσλ θαη ησλ ζπλεηξκψλ ηνπ ήξσα, ζπλήζσο ζε πξψην πξφζσπν θαη ρξφλν ελεζηψηα,
ρσξίο ηελ παξέκβαζε θάπνηνπ αθεγεηή. Ν εζσηεξηθφο κνλφινγνο κνηάδεη κε ηνλ επζχ ιφγσ,
απνπζηάδνπλ φκσο ηα εηζαγσγηθά, νη παχιεο θαη ηα ιεθηηθά ξήκαηα. Ν εζσηεξηθφο κνλφινγνο
αμηνπνηήζεθε ζπζηεκαηηθά θαηά ηνλ 20φ αηψλα γηα ηελ απφδνζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ππνζπλεηδήηνπ ησλ πξνζψπσλ ηεο αθήγεζεο θαη ηεο «ξνήο ηεο ζπλείδεζεο».

Πεξηγξαθή θαη αθήγεζε
α) Γηάθξηζε ηεο πεξηγξαθήο απφ ηελ αθήγεζε.
Δίδακε φηη ε πεξηγξαθή απεηθνλίδεη κε ην ιφγν ηα βαζηθφ γλσξίζκαηα ελφο αληηθεηκέλνπ. Ρν
αληηθείκελν απηφ παξνπζηάδεηαη ζηαηηθφ κέζα ζην ρψξν ελψ ν ρξφλνο θαίλεηαη λα έρεη
«παγψζεη». Απηφ ζπκβαίλεη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ελφο θηλνχκελνπ αληηθεηκέλνπ, νπφηε ε
πεξηγξαθή απεηθνλίδεη ην αληηθείκελν πνπ θηλείηαη θαη φρη ηελ ελέξγεηα ηεο θίλεζεο κε ηα αίηηα
θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο.
Αληίζεηα ζηελ αθήγεζε έλα πξφζσπν / πξάγκα / νκάδα / ζεζκφο / ηδέα παξνπζηάδεηαη
δπλακηθφ, θαζψο ελεξγεί, θηλείηαη ή κεηαβάιιεηαη κέζα ζην ρξφλν. Δπνκέλσο ε αθήγεζε
ζρεηίδεηαη κε ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ θαη αλαθέξεηαη ζηηο αηηίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο.
Ππκπεξαζκαηηθφ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε πεξηγξαθή αλήθεη ζηα ζηαηηθφ ζηνηρεία ελφο
θεηκέλνπ, ελψ ε αθήγεζε ζηα δπλακηθφ, αθνχ ε πξψηε καο δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην
«είλαη» θαη ε δεχηεξε κε ην «γίγλεζζαη» ησλ πξαγκάησλ.
β) Ζ πεξηγξαθή κέζα ζηελ αθήγεζε.
Ζ αθήγεζε θαη ε πεξηγξαθή ζπλδένληαη ζηελά. Κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ ζην ίδην θείκελν ή
αθφκα θαη ζηελ ίδηα πεξίνδν, π.ρ. «Σίκεμε κέζα ζηελ θνηιάδα (αθήγεζε)/ «αζπγθξάηεην ηέξαο
νξγηζκέλν απφ... ζχγθνξκν» (πεξηγξαθή). Όηαλ ν ζπγγξαθέαο παξεκβάιιεη κηα πεξηγξαθή ζε
έλα αθεγεκαηηθφ θείκελν επηδηψθεη νξηζκέλνπο απφ ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο:
* Λα ζθηαγξαθήζεη ηα πξφζσπα, λα ζηήζεη ην ζθεληθφ ηεο δξάζεο θαη γεληθά λα θσηίζεη ηελ
αθήγεζε κε δηάθνξεο άκεζεο ή έκκεζεο πιεξνθνξίεο.
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* Λα πεηχρεη ηε κεηάβαζε απφ ην έλα αθεγεκαηηθφ κέξνο ζην άιιν.
* Λα πξνθαιέζεη αγσληά θαη αλακνλή (suspens) ζηνλ αλαγλψζηε κε ηελ επηβξάδπλζε ηεο
δξάζεο, αθνχ κε ηελ πεξηγξαθή θαίλεηαη φηη ζηακαηάεη ν αθεγεκαηηθφο ρξφλνο.
* Λα πξνζθέξεη αηζζεηηθή απφιαπζε ζηνλ αλαγλψζηε.

Ο αθεγεκαηηθόο ρξόλνο
α) Ο ρξόλνο ηνπ πνκπνύ, ηνπ δέθηε, ησλ γεγνλόησλ (ηνπ αθεγεηή).
Δμσθεηκεληθόο ρξόλνο: Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο αθήγεζεο είλαη ν ρξφλνο. Κε βάζε ην δεδνκέλν
φηη ε αθήγεζε είλαη κηα πξάμε επηθνηλσλίαο, ζηελ νπνία ν πνκπφο είλαη ην πξφζσπν πνπ
αθεγείηαη (νκηιεηήο ή ζπγγξαθέαο) θαη δέθηεο ην πξφζσπν πνπ δέρεηαη ηελ αθήγεζε (αθξναηήο
ή αλαγλψζηεο), κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηνπο εμήο ρξφλνπο:
 ην ρξόλν ηνπ πνκπνύ (δειαδή ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία δεη ν πνκπφο, θαη εηδηθφηεξα ηε
ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζηέιλεη ην κήλπκά ηνπ),
 ην ρξόλν ηνπ αθεγεηή20 ( ζπλήζσο ηαπηίδεηαη κε ην ρξφλν ησλ γεγνλφησλ ηεο αθήγεζεο),
 ην ρξόλν ηνπ δέθηε (δειαδή ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία δεη ν δέθηεο, θαη ηδηαίηεξα ηε
ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία δέρεηαη ην κήλπκα)
 θαη ην ρξόλν ησλ γεγνλόησλ (ηελ επνρή / ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία δηαδξακαηίδνληαη
ηα γεγνλφηα ηεο αθήγεζεο). Γηα παξάδεηγκα ζεσξείηαη φηη ζηα νκεξηθά έπε ν ρξφλνο ηνπ
πνκπνχ είλαη ν 8νο αη. π.Σ., θαη ν ρξφλνο ησλ γεγνλφησλ ν 12 νο αη. π.Σ. ν ρξφλνο ηνπ δέθηε
βέβαηα κπνξεί λα είλαη νπνηαδήπνηε επνρή,
β) Ο ρξόλνο ηεο ηζηνξίαο θαη ν ρξόλνο ηεο αθήγεζεο
Δζσηεξηθόο / εζσθεηκεληθόο ρξόλνο: Δθηφο απφ ηνπο ρξφλνπο πνπ είδακε πξνεγνπκέλσο,
θαη νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ εμσηεξηθνί / εμσθεηκεληθνί ζε ζρέζε κε ηελ αθήγεζε, πξέπεη
λα αλαθεξζνχκε θαη ζε δχν εζσηεξηθνύο / εζσθεηκεληθνύο ρξφλνπο, ην ρξόλν ηεο ηζηνξίαο
θαη ην ρξόλν ηεο αθήγεζεο.
 Υξόλν ηεο ηζηνξίαο νλνκάδνπκε ην θπζηθφ ρξφλν κέζα ζηνλ νπνίν εθηπιίζζνληαη ηα
γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ ηελ ηζηνξία (story) ηεο αθήγεζεο. Κε ην ρξφλν απηφ ελλννχκε ηε
θπζηθή δηαδνρή ησλ γεγνλφησλ. Ν ρξφλνο ηεο ηζηνξίαο παξνπζηάδεηαη ζηελ αθήγεζε κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη έηζη πξνθχπηεη ν ρξφλνο ηεο αθήγεζεο.
 Ο ρξόλνο ηεο αθήγεζεο (αθεγεκέλνο ρξόλνο) γεληθά δε ζπκπίπηεη κε ην ρξφλν ηεο
Ηζηνξίαο. Ρα γεγνλφηα παξνπζηάδνληαη ζηελ αθήγεζε ζπλήζσο κε δηαθνξεηηθή ρξνληθή ζεηξά,
δηάξθεηα θαη ζπρλφηεηα απ' φ,ηη δηαδξακαηίδνληαη ζηελ ηζηνξία.
Αλ ζπγθξίλνπκε ην ρξφλν ηεο αθήγεζεο κε ην ρξφλν ηεο ηζηνξίαο σο πξνο ηε ρξνληθή ζεηξά,
παξαηεξνχκε φηη, ελψ ηα γεγνλφηα δηαδέρνληαη ην έλα ην άιιν ζε κηα ρξνληθή αθνινπζία, ν
αθεγεηήο ζπρλά παξαβηάδεη ηε ρξνληθή ζεηξά, θαη πξνθχπηνπλ έηζη νη ιεγφκελεο αλαρξνλίεο.
Γειαδή, άιινηε θάλεη:

20

Στην 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.
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 αλαδξνκηθέο αθεγήζεηο (flash back)/ αλαδξνκέο ή αλαιήςεηο (θαηά Genette) 21 : πνπ
αλαθέξνληαη ζε γεγνλφηα πξνγελέζηεξα απφ ην ζεκείν ηεο ηζηνξίαο ζην νπνίν βξηζθφκαζηε ζε
κηα δεδνκέλε ζηηγκή. Ζ κεηαηφπηζε απηή ηνπ ρξφλνπ ηεο αθήγεζεο θαη ε επηζηξνθή ζην
αξρηθφ ρξνληθφ ζεκείν κπνξεί λα είλαη ζχληνκε ή εθηεηακέλε,
 θαη άιινηε θάλεη πξόδξνκεο αθεγήζεηο / πξνιήςεηο: πνπ αθεγνχληαη / αλαθαινχλ εθ
ησλ πξνηέξσλ γεγνλφηα ηα νπνία ζα δηαδξακαηηζηνχλ αξγφηεξα, αλαθέξεηαη δειαδή ζ’ έλα
κειινληηθφ ζεκείν ηεο αθήγεζεο, (π.ρ. «Θαη ηφηε μαθληθά παξνπζηάζηεθε κπξνζηά ηνπ ν
άλζξσπνο πνπ ηξία ρξφληα αξγφηεξα ζα ηνλ ηξαπκάηηδε ζαλάζηκα κε ην απηνθίλεηφ ηνπ ζε κηα
θνβεξή κεησπηθή ζχγθξνπζε»).
Ζ ρξνληθή ζεηξά: Άιιεο ηερληθέο κε ηηο νπνίεο παξαβηάδεηαη ε νκαιή, θπζηθή ρξνληθή ζεηξά:
• Ηn medias res: ε ιαηηληθή απηή θξάζε ζεκαίλεη «ζην κέζν ησλ πξαγκάησλ», δειαδή ζηε κέζε
ηεο ππφζεζεο, θαη απνηειεί κηα ηερληθή ηεο αθήγεζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην λήκα ηεο
ηζηνξίαο δελ μεηπιίγεηαη απφ ηελ αξρή, αιιά ν αθεγεηήο αξρίδεη ηελ ηζηνξία απφ ην θξηζηκφηεξν
ζεκείν ηεο πινθήο θαη, έπεηηα, κε αλαδξνκή ζην παξειζφλ, παξνπζηάδνληαη φζα πξνεγνχληαη ηνπ
ζεκείνπ απηνχ. Κε ηελ ηερληθή απηή δηεγείξεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε θαη ε αθήγεζε
δελ γίλεηαη θνπξαζηηθή. Ξην αλαιπηηθά: Ν απινχζηεξνο θαη ν πην θπζηθφο ηξφπνο λα αθεγεζεί
θαλείο κηα ηζηνξία, είλαη ν εμήο: λα δηαηάμεη θαη λα παξνπζηάζεη ηα γεγνλφηα ζχκθσλα κε ηε
ρξνληθή ηνπο ζεηξά θαη ηάμε. Κηα ηέηνηα αθήγεζε ιέκε φηη έρεη σο πξνο ηελ πινθή ην
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ρξνληθήο αιιεινπρίαο.
Όκσο ε αθήγεζε πνπ παξνπζηάδεη ηα πξάγκαηα κε ηε ζεηξά πνπ έγηλαλ δελ εμαζθαιίδεη πάληα
21

Στα 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. Συμβολικά και παραστατικά, την αναδρομή μπορούμε να την απεικονίσουμε με το ακόλουθο σχήμα:
Α__________χ..............Β................. Α΄___________
Το σημείο Α συμβολίζει την κανονική ροή της αφήγησης. Στο 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
επανέρχεται στην κανονική της ροή, που συμβολίζεται με το σημείο Α΄. Φυσικά, 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:
Συγκεκριμένα, όταν ο Οδυσσέας θα φτάσει στον νησί των Φαιάκων και θα συναντηθεί με τον Αλκίνοο, θα του διηγηθεί τις
θαλασσινές του περιπέτειες. Στην 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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θαη ην κέγηζην αλαγλσζηηθφ ελδηαθέξνλ. Γη’ απηφ, νη ζπγγξαθείο αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ
επηλννχλ πνηθίιεο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, γηα λα θξαηήζνπλ αδηάπησην ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ
πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε.
Κηα ηέηνηα ηερληθή είλαη λα αξρίδεη έλα θείκελν in medias res. Απηή ε ιαηηληθή θξάζε
κεηαθξαδφκελε θαηά ιέμε θπξηνιεθηηθά ζεκαίλεη: ζην κέζν ησλ πξαγκάησλ, ζην κέζν ηεο
ππφζεζεο, ζην κέζν ηεο πινθήο. Γελ πξέπεη, φκσο, κε βάζε ηελ θπξηνιεθηηθή ζεκαζία λα
ζρεκαηίζνπκε ηελ εληχπσζε φηη ε αθήγεζε αξρίδεη απφ ην κέζν ηεο ππφζεζεο. Ζ αθξηβήο
ζεκαζία ηνπ φξνπ είλαη ε εμήο: ε αθήγεζε δελ παξαθνινπζεί ηα γεγνλφηα ηνπ κχζνπ θαη δελ ηα
παξνπζηάδεη ζηε ρξνληθή ηνπο ζεηξά θαη αιιεινπρία. Ζ αθήγεζε αξρίδεη απφ ην «θέληξν» ηνπ
κχζνπ, δειαδή απφ ην γεγνλφο πνπ απνηειεί ηελ «θαξδηά» ηεο πινθήο∙ απφ ην πην νπζηαζηηθφ θαη
ην πην θαίξην πεξηζηαηηθφ. Όηαλ έλα αθεγεκαηηθφ θείκελν αξρίδεη in medias res, δεκηνπξγείηαη
ζηνλ αλαγλψζηε έλα αθεγεκαηηθφ θελφ, δειαδή θάπνηα απνξία θαη νξηζκέλα εξσηεκαηηθά γηα ηα
γεγνλφηα πνπ ρξνληθά πξνεγνχληαη θαη ηα νπνία ν αλαγλψζηεο πξνο ην παξφλ αγλνεί.
Ρν αθεγεκαηηθφ θελφ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ θαη δηεγείξεη ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε, επεηδή
αθξηβψο ηνπ δεκηνπξγεί εχινγεο απνξίεο. Πηε ζπλέρεηα, βέβαηα, νη απνξίεο θαη ην «θελφ» ηνπ
αλαγλψζηε αίξνληαη, γηαηί ν ζπγγξαθέαο βξίζθεη ηελ επθαηξία, κε αλαδξνκηθή αθήγεζε, λα
αλαθεξζεί ζηα φζα πξνεγνχληαη ρξνληθά. Κ’ απηή ηελ αλαδξνκηθή αθήγεζε απνθαζίζηαηαη ε
νκαιή ξνή θαη εμέιημε ηνπ κχζνπ. Πην δεκνηηθφ π.ρ. ηξαγνχδη Ν ζάλαηνο ηνπ Γηγελή, πνπ έρεη
αθεγεκαηηθφ ραξαθηήξα, ε πνηεηηθή αθήγεζε αξρίδεη in medias res∙ πξνβάιιεη δειαδή πξψην ην
πην θαίξην γεγνλφο, πνπ είλαη ην ςπρνκαρεηφ ηνπ Γηγελή. Ν αλαγλψζηεο, βέβαηα, απνξεί: πψο
είλαη δπλαηφλ έλαο Γηγελήο λα ςπρνκαρεί; Ζ απνξία απηή ζηαδηαθά αίξεηαη κε ηελ αλαδξνκηθή
αθήγεζε ηνπ Γηγελή, πνπ αλαθέξεηαη ζηα φζα πξνεγήζεθαλ ηνπ ςπρνκαρεηνχ.
Ρν αληίζεην, αθξηβψο, ηνπ in medias res δειψλεηαη κε ηνλ επίζεο ιαηηληθφ φξν ab ovo. Ν φξνο
απηφο, πνπ νθείιεηαη ζην Ιαηίλν πνηεηή Νξάηην (ηνλ θαζηεξψλεη ζην έξγν ηνπ Ars Poetica
[=Ξνηεηηθή]), θαηά ιέμε ζεκαίλεη «απφ ην απγφ». Ωο ινγνηερληθφο φξνο, φκσο, δειψλεη κηα
ζπγθεθξηκέλε αθεγεκαηηθή ηερληθή ή, απινχζηεξα, έλαλ ηξφπν λα αθεγεζεί θαλείο κηα ηζηνξία
ζε έλα εθηελέο επηθφ θείκελν ή ζε έλα κπζηζηφξεκα. Ππγθεθξηκέλα, ν φξνο απηφο δειψλεη φηη ε
αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο μεθηλάεη απ’ ηελ αξρή θαη παξαθνινπζεί ηα γεγνλφηα ζε κηα επζχγξακκε,
ιεπηνκεξεηαθή θαη ρξνληθή ζεηξά θαη ηάμε. Απηφο ν γξακκηθφο θαη ιεπηνκεξεηαθφο ηξφπνο
παξνπζίαζεο ησλ γεγνλφησλ ζε κηα αθήγεζε δεκηνπξγεί ηειηθά αθεγεκαηηθφ θείκελν
θνπξαζηηθφ, αληαξφ θαη ππεξβνιηθά εθηελέο.
• Δγθηβσηηζκόο: ζε θάζε αθεγεκαηηθφ θείκελν ππάξρεη κηα θχξηα αθήγεζε πνπ απνηειεί ηελ
αξρηθή ηζηνξία θαη ππάξρνπλ θαη κηθξφηεξεο, δεπηεξεχνπζεο αθεγήζεηο κέζα ζηελ θχξηα
αθήγεζε πνπ δηαθφπηνπλ ηελ νκαιή ξνή ηνπ ρξφλνπ. Απηή ε «αθήγεζε κέζα ζηελ αθήγεζε»
νλνκάδεηαη εγθηβσηηζκέλε αθήγεζε ή εγθηβσηηζκφο.
• Παξέθβαζε/παξέκβιεηε (εκβόιηκε) αθήγεζε: είλαη ε πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο θπζηθήο
ξνήο ησλ γεγνλφησλ θαη ε αλαθνξά ζε άιιν ζέκα πνπ δελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ππφζεζε ηνπ
έξγνπ.
• Πξντδεαζκόο/πξνζήκαλζε: είλαη ε ςπρνινγηθή πξνεηνηκαζία ηνπ αλαγλψζηε απφ ηνλ
αθεγεηή γηα ην ηη πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη. Ν πξντδεαζκφο εχθνια ζπγρέεηαη κε ηελ
πξννηθνλνκία. Νη δπν φκσο φξνη δελ ηαπηίδνληαη νχηε θαη ζπγγελεχνπλ. Ν πξντδεαζκφο δελ
πξνεηνηκάδεη ηνλ αλαγλψζηε γηα κειινληηθέο ζθελέο νχηε θαη πξν-ξπζκίδεη επφκελεο
ιεπηνκέξεηεο θαη γεγνλφηα ηνπ ινγνηερληθνχ κχζνπ. Απιψο ζηε δηάξθεηα θαη ζηε ξνή κηαο
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αθήγεζεο ζπκβαίλεη ζπρλά ην εμήο: ν αθεγεηήο καο δίλεη κηα γεληθή ηδέα, θάπσο αφξηζηε βέβαηα,
γηα θάηη πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβεί κεηά.
Ζ νπζηαζηηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πξννηθνλνκία θαη ηνλ πξντδεαζκφ είλαη ε εμήο: ε
πξννηθνλνκία ζρεηίδεηαη πην πνιχ κε ηελ πινθή ηνπ κχζνπ θαη ησλ γεγνλφησλ. Κε ηελ
πξννηθνλνκία έλα κειινληηθφ γεγνλφο ηνπ κχζνπ πξνεηνηκάδεηαη θαηάιιεια, γηα λα ην δερζεί ν
αλαγλψζηεο σο θάηη ην απφιπηα ινγηθφ θαη θπζηθφ. Αληίζεηα, κε ηνλ πξντδεαζκφ παίξλνπκε κηα
κηθξή ππνςία, έλα είδνο πξφγεπζεο θαη δηακνξθψλνπκε κηα πξψηε γεληθή θαη αφξηζηε ηδέα γηα
θάηη πνπ ζα ζπκβεί ζε επφκελεο ζηηγκέο θαη ζηε κεηέπεηηα εμέιημε ηνπ κχζνπ.
• Πξννηθνλνκία: είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο δηεπζεηεί ηα γεγνλφηα θαη
δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ε εμέιημε ηεο πινθήο λα είλαη γηα ηνλ αλαγλψζηε
θπζηθή θαη ινγηθή. Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ ηξαγσδία ηνπ Δπξππίδε Ηθηγέλεηα ε ελ Ραχξνηο, ππάξρεη
ε εμήο ζθελή. Ζ Ηθηγέλεηα, ε εξσίδα ηεο ηξαγσδίαο, πξφθεηηαη λα αλαρσξήζεη γηα ηελ Απιίδα.
πνηίζεηαη φηη ζα παληξεπηεί ηνλ Αρηιιέα. Ρελ ψξα ηνπ απνραηξεηηζκνχ δε ζήθσζε ζηα ρέξηα ηεο
ην κηθξφ Νξέζηε – πίζηεπε φηη ζα γχξηδε μαλά ζην Άξγνο.
Απηή ε θαηλνκεληθά αζήκαληε ιεπηνκέξεηα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη εηδηθφ βάξνο γηα φζα
πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ: πξνεηνηκάδεη ην ζεαηή θαηάιιεια γηα ηε κειινληηθή ζθελή ηεο
αλαγλψξηζεο. Ππγθεθξηκέλα, φηαλ ηα δπν αδέιθηα ζα αληακψζνπλ ζηελ Ραπξίδα, δε ζα
αλαγλσξίδεη ν έλαο ηνλ άιιν. Απηφ φκσο ην γεγνλφο δε καο μαθληάδεη νχηε καο θάλεη λα απνξνχκε.
Ν ηξαγηθφο πνηεηήο καο έρεηο πξνεηνηκάζεη κε ηελ πξναλαθεξφκελε ζθελή ηνπ απνραηξεηηζκνχ.
Π’ απηή ηε ζθελή, ν Νξέζηεο ήηαλ αθφκε λήπην. Θαη έηζη, είλαη πνιχ θπζηθφ ηα δπν αδέξθηα, φηαλ
αληακψλνπλ ζηελ Ραπξίδα, λα κε γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο.
Ρν παξάδεηγκα απηφ καο δηεπθνιχλεη λα θαηαιάβνπκε ηελ έλλνηα ηεο πξννηθνλνκίαο θαη ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ζηα ινγνηερληθά θείκελα. Ππγθεθξηκέλα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε
πξννηθνλνκία πξνεηνηκάδεη θαηάιιεια ην ζεαηή ή ηνλ αλαγλψζηε γηα θάηη πνπ πξφθεηηαη λα
ζπκβεί ή λα αθνινπζήζεη ζηε κειινληηθή πνξεία θαη εμέιημε ηνπ κχζνπ. Νπζηαζηηθά, δειαδή, ε
πξννηθνλνκία είλαη έλαο ηξφπνο λα πξν-ξπζκίδνληαη θαη λα δηεπζεηνχληαη απφ ηα πξηλ
κειινληηθέο ζθελέο θαη γεγνλφηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ κέζα ζηε δηαξθή ξνή καο αθήγεζεο.
Απηή ε πξν-ξχζκηζε πξνεηνηκάδεη ηνλ αλαγλψζηε λα δερηεί αξγφηεξα θάηη θαη λα ην βηψζεη σο
απφιπηα θπζηθφ θαη ινγηθφ.

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα: Ππγθξίλνληαο ην ρξφλν ηεο αθήγεζεο κε ην ρξφλν ηεο ηζηνξίαο, σο πξνο
ηε δηάξθεηα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε βαζηθά ηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
α) Ν ρ(ξφλνο) ηεο αθ(ήγεζεο) έρεη κηθξφηεξε δηάξθεηα απφ ην ρ(ξφλν) ηεο ηζη(νξίαο)
(ρ.αθ.<ρ.ηζη.), φηαλ ν αθεγεηήο ζπκππθλψλεη ην ρξφλν (ζπζηνιή ηνπ ρξφλνπ) θαη παξνπζηάδεη
ζπλνπηηθά, αθφκα θαη ζε κηα θξάζε, έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Έηζη επηηαρχλεηαη ν ξπζκφο
ηεο αθήγεζεο.
β) Ν ρξφλνο ηεο αθήγεζεο έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα απφ ην ρξφλν ηεο ηζηνξίαο (ρ.αθ.>ρ:ηζη.),
φηαλ ν αθεγεηήο απιψλεη / παξαηείλεη / επηκεθχλεη ην ρξφλν (δηαζηνιή ηνπ ρξφλνπ) θαη
παξνπζηάδεη αλαιπηηθά, νξηζκέλεο θνξέο κάιηζηα ζε πνιιέο ζειίδεο, έλα γεγνλφο πνπ δηαξθεί
ειάρηζηεο ζηηγκέο. Κε απηφ ηνλ ηξφπν επηβξαδχλεηαη ν ξπζκφο ηεο αθήγεζεο.
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Δλλνείηαη φηη ε ζπκπχθλσζε θαη ην άπισκα ηνπ ρξφλνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ηεξάξρεζε ησλ
γεγνλφησλ θαη επνκέλσο απφ ην ζθνπφ ηεο αθήγεζεο. Ν αθεγεηήο παξνπζηάδεη ηα ιηγφηεξν
ζεκαληηθά γεγνλφηα ζπλνπηηθά κε ηε ζπκπχθλσζε ηνπ ρξφλνπ, ελψ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ
αλαγλψζηε ζε απηά πνπ ζεσξεί πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά κε ηελ παξάηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο.
γ) Ν ρξφλνο ηεο αθήγεζεο έρεη ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ην ρξφλν ηεο ηζηνξίαο (ρ.αθ = ρ.ηζη.), νπφηε
έρνπκε ηε ιεγφκελε «ζθελή», πνπ ζπρλά είλαη δηαινγηθή
Ρέινο παξαηεξνχκε φηη ν ρξφλνο ηεο αθήγεζεο κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν
θαη σο πξνο ηε ζπρλόηεηα, π.ρ. ππάξρεη ε πεξίπησζε έλα γεγνλφο πνπ ζπλέβε κηα θνξά λα
παξνπζηάδεηαη ζηελ αθήγεζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο. Πηελ πεξίπησζε απηή δελ έρνπκε
παλνκνηφηππε επαλάιεςε' παξνπζηάδεηαη επαλεηιεκκέλα ην ίδην γεγνλφο, αθεγεκέλν φκσο θάζε
θνξά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, χθνο, πξννπηηθή.
Αλαθεθαιαηψλνληαο, νη ηερληθέο κε ηηο νπνίεο ν ζπγγξαθέαο ζπληνκεύεη ην ρξόλν ηεο
αθήγεζεο είλαη:
• Δπηηάρπλζε: παξνπζηάδεη ζχληνκα γεγνλφηα πνπ έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα.
• Παξάιεηςε: θάπνηα γεγνλφηα δελ ηα αλαθέξεη θαζφινπ, επεηδή δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ
ηζηνξία.
• Πεξίιεςε: παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηα ελδηάκεζα γεγνλφηα.
•Έιιεηςε ή αθεγεκαηηθό θελό: ν αθεγεηήο παξαιείπεη έλα ηκήκα ηεο ηζηνξίαο ή θάπνηα
γεγνλφηα πνπ ελλννχληαη εχθνια ή δελ ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ πινθή.
Ζ ηερληθή κε ηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο δηεπξύλεη ηνλ ρξόλν ηεο αθήγεζεο είλαη:
• Ζ επηβξάδπλζε: γεγνλφηα πνπ έρνπλ κηθξή δηάξθεηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξνπζηάδνληαη
εθηεηακέλα ζηελ αθήγεζε.

Ζ ρξνληθή ζπρλόηεηα: Ζ αθεγεκαηηθή ζπρλόηεηα θαζνξίδεηαη απφ ηε ζρέζε ηεο εκθάληζεο
ελφο γεγνλφηνο ζηελ ηζηνξία θαη ηεο έθζεζήο ηνπ κέζα ζηελ αθήγεζε. Γειαδή, ηε ρξνληθή
ζπρλφηεηα ηελ θαζνξίδνπλ ηα «παλνκνηφηππα ζπκβάληα», νη επαλαιήςεηο γεγνλφησλ πνπ
επαλεκθαλίδνληαη έζησ θαη κε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά ηξφπν δηαηχπσζεο. Άιιεο θνξέο
παξαηεξνχκε κηα θξάζε ή έλα βαζηθφ ζέκα λα επαλαιακβάλεηαη ζηεξεφηππα, θαηά
δηαζηήκαηα, ζην έξγν. Ρφηε κηιάκε γηα έλα κνηίβν (ή γεξκαληθά: leitmotiv), ην νπνίν έρεη
θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία κέζα ζηελ αθήγεζε. Κπνξεί δειαδή λα θιηκαθψλεη ηε δξάζε
ή λα πεξηγξάθεη κηα ςπρηθή θαηάζηαζε θ.ά. Έηζη:





κνλαδηθή αθήγεζε είλαη ε αθήγεζε απηνχ πνπ έγηλε κία θνξά,
επαλαιεπηηθή είλαη ε επαλάιεςε X θνξέο απηνχ πνπ έγηλε κηα θνξά,
ζακηζηηθή είλαη αθήγεζε κία θνξά απηνχ πνπ έγηλε X θνξέο θαη
πνιπκνλαδηθή είλαη ε αθήγεζε X θνξέο απηνχ πνπ έγηλε X θνξέο.
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ηνηρεία πινθήο –Γξακαηηθά απξόνπηα: Θάπνην γεγνλφηα ζπκβαίλνπλ μαθληθά, ρσξίο λα ην
πεξηκέλεη ν ζεαηήο θαη αιιάδνπλ ηελ πνξεία ηνπ κχζνπ.
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ΔΠΗΠΙΔΟΛ ΥΡΖΗΚΟΗ ΟΡΟΗ

Ακθηζεκία (ή ακθηινγία)

Κε ηνλ φξν «ακθηζεκία» (ή «ακθηινγία») ραξαθηεξίδνπκε ην γισζζηθφ θαηλφκελν θαηά ην νπνίν
κηα ιέμε ή θαη κηα νιφθιεξε θξάζε ρξεζηκνπνηείηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα απνθηά κηα
δηθνξνχκελε ζεκαζία, θαη ηειηθά, λα γίλεηαη θαηαλνεηή κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Πε κηα
ηέηνηα πεξίπησζε πνπ ζην ιφγν ιεηηνπξγεί ην θαηλφκελν ηεο ακθηζεκίαο, ε ιέμε ή ε θξάζε
κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ θαη λα θαηαλνεζνχλ κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Ρν ηδηαίηεξν
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ακθηζεκίαο είλαη φηη θαη νη δχν ηξφπνη αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο
ζεσξνχληαη λνεκαηηθά έγθπξνη θαη απνδεθηνί.
Ρν ζηνηρείν πνπ παξνπζηάδεη μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ ζηελ πεξίπησζε ηεο ακθηζεκίαο είλαη φηη νη
δηάθνξεο ζεκαζίεο κηαο ακθίζεκεο ιέμεο ή θξάζεο δε δηαζέηνπλ θάπνην θνηλφ λνεκαηηθφ ππξήλα
θαη αλάκεζά ηνπο δελ ππάξρεη θαλελφο είδνπο ζρέζε. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη αδχλαηνλ λα
εμεγήζεη θαλείο ηε κηα ζεκαζία κε ηε βνήζεηα ηεο άιιεο ή λα ζεσξήζεη φηη θαη νη δχν πξνθχπηνπλ
απφ θάπνηα αξρηθή ζεκειηψδε έλλνηα∙ δελ πξφθεηηαη, δειαδή, γηα θάπνην είδνο ζπλσλπκίαο.
Ππλεπψο, αλ κηα ακθίζεκε έθθξαζε έρεη δχν ζεκαζίεο, ε ρξήζε ηεο κε ηελ πξψηε ή ηε δεχηεξε
αληηζηνηρεί ζε δχν εληειψο μερσξηζηέο επηινγέο, ζαλ λα επξφθεηην γηα δχν δηαθνξεηηθέο
εθθξάζεηο.
Πηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ηεο γιψζζαο ή ζε θείκελα φπνπ απαηηείηαη ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα (π.ρ.
ζηα επηζηεκνληθά), ε ακθηζεκία ζεσξείηαη γεληθά κεηνλέθηεκα, θαζψο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη
πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο. Όηαλ, φκσο, ρξεζηκνπνηείηαη εζειεκέλα θαη πεηχρεη ην ζηφρν ηεο, ηφηε
είλαη έλα αδηακθηζβήηεην πξνηέξεκα (π.ρ. ζηνπο αξραίνπο ρξεζκνχο ή ζηελ θσκσδία,
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα θσκηθή θαηάζηαζε). Δηδηθά ζηε ινγνηερλία, ην γεγνλφο φηη κηα
ιέμε ή θξάζε κπνξεί λα αλαπαξηζηά ηελ ίδηα ζηηγκή θαη ζε απφιπηε ηζνδπλακία δχν ηνπιάρηζηνλ
δηαθνξεηηθά πξάγκαηα είλαη έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά θαη ζεηηθά ζηνηρεία.
Πηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα, ππήξμαλ αξθεηνί θξηηηθνί πνπ ηφληζαλ ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο ακθηζεκίαο. Θάπνηνη ην ζεψξεζαλ θπζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γιψζζαο, ην νπνίν
φκσο εκθαλίδεηαη κε πνιχ πην έληνλν ηξφπν ζηε ινγνηερλία, θαη θπξίσο ζηελ πνίεζε∙ θη απηφ,
δηφηη ε πνηεηηθή γιψζζα είλαη πνιχ πην ππθλή ζε λνήκαηα.
Έλαο Άγγινο θξηηηθφο, ν William Empson, ν νπνίνο αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα κε ην δήηεκα ηεο
ακθηζεκίαο, ηελ φξηζε σο εμήο: «θάζε ιεθηηθή απφρξσζε, φζν ιεπηή θη αλ είλαη, ε νπνία δίλεη ην
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έλαπζκα γηα ελαιιαθηηθέο αληηδξάζεηο ζην ίδην απφζπαζκα». Πηε ζπλέρεηα, ε ρξεζηκνπνίεζε γηα
λα πεξηγξάςεη ηνλ πινχην ησλ ζπζρεηηζκψλ πνπ ζπλαληάκε ζηε κνληέξλα (λενηεξηθή) πνίεζε.
Αλάγλσζε
α. Αξρηθά αλάγλσζε είλαη ην απιφ δηάβαζκα ελφο θεηκέλνπ.
β. Πηε γιψζζα ηεο ζχγρξνλεο θξηηηθήο ηεο ινγνηερλίαο αλάγλσζε είλαη ε πξψηε «αλαγλψξηζε», ε
επηζήκαλζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ζρνιηαζηνχλ θαη ζα εξκελεπηνχλ˙ δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ
εξκελεία, πνπ είλαη πζηεξφρξνλε πξάμε. Γηα πνιινχο φκσο είλαη ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο
πξνζέγγηζεο, ηεο εξκελείαο ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ (ηδηαίηεξα ελφο πνηήκαηνο ηεο λεφηεξεο
πνίεζεο) – είλαη κηα θηινινγηθή αλάγλσζε, πνπ έρεη ζηφρν ηελ «απνθσδηθνπνίεζε» ηνπ θεηκέλνπ,
ηδηαίηεξα ηνπ πνηεηηθνχ,, κε ηελ εξκελεία ηεο πνηεηηθήο γιψζζαο (ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ θαη
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο: ησλ ζπκβνιηζκψλ, ησλ εηθφλσλ θ.ά.).
Γηα λα ζπληειεζηεί ε αλάγλσζε σο πξάμε επηθνηλσλίαο κε έλα ινγνηερληθφ έξγν, είλαη
απαξαίηεηνη ηξεηο παξάγνληεο:



ν πνκπφο (ν δεκηνπξγφο ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ),



ην κήλπκα (ην ίδην ην θείκελν) θαη



ν δέθηεο (ν αλαγλψζηεο).



Άιιεο πξνζεγγίζεηο ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην ζπγγξαθέα, άιιεο ζην

δέθηε θαη άιιεο έρνπλ σο θέληξν ηεο πξνζνρήο ηνπο ην ίδην ην ινγνηερληθφ θείκελν θαη ην κήλπκά
ηνπ (θεηκελνθεληξηθή αλάγλσζε – βι. ι.).

Απηναλαθνξηθόηεηα
Δίλαη κηα αθεγεκαηηθή ηερληθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζε πξψην
πξφζσπν ζε πξάγκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδην.

Απηόκαηε γξαθή
Δίλαη κηα αθεγεκαηηθή ηερληθή πνπ πξψηνη ρξεζηκνπνίεζαλ νη ππεξξεαιηζηέο πνηεηέο, θαηά ηελ
νπνία ν δεκηνπξγφο θαηαγξάθεη ρσξίο θακηά παξέκβαζε ηεο ινγηθήο φ,ηη ηνπ ππαγνξεχεη ην
ππνζπλείδεηφ ηνπ.
41

Νζα Ελληνικά Γ’ ΕΠΑΛ. – Άρης Ιωαννίδης

αθήγεζε (ινγνηερληθή)
Ζ γξαπηή παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο, δειαδή κηαο ζεηξάο γεγνλφησλ (ηνπ ζπλφινπ γεγνλφησλ) πνπ
ζπληζηνχλ ηελ ππόζεζε ελφο αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ (ην πεξηερφκελν, ην κχζν γχξσ απφ ηνλ
νπνίν πιέθεηαη απηφ)˙ απηή ε παξνπζίαζε γίλεηαη κε θάπνηα ηδηαίηεξα ζεηξά θαη ηερληθή (βι. θαη
πινθή).
γξακκηθή – νκαιή ρξνληθή ζεηξά
Ν αθεγεηήο παξνπζηάδεη ηα γεγνλφηα απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο, κε ηε ζεηξά κε
ηελ νπνία δηαδξακαηίζηεθαλ, ρσξίο ηελ παξεκβνιή αλαρξνληώλ, παξεθβάζεσλ θηι. (βι. αθήγεζε
3α.).

δηήγεκα
Ξεδφ ινγνηερληθφ αθεγεκαηηθφ έξγν κε κηθξή (ζρεηηθά κε ην κπζηζηφξεκα) έθηαζε θαη κε
νινθιεξσκέλε ππφζεζε, ε νπνία είλαη πιαζηή ή εκπλεπζκέλε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πην
δηήγεκα ππάξρεη ελφηεηα ππφζεζεο, ηφπνπ θαη ρξφλνπ: ε ππφζεζε ηνπνζεηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλν
ηφπν θαη πεξηνξηζκέλα ρξνληθά πιαίζηα, ελψ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ έ λ α θχξην γεγνλφο, ζην
νπνίν πξσηαγσληζηεί έ λ α θεληξηθφ πξφζσπν, ν ήξσαο ηνπ δηεγήκαηνο. Δλδέρεηαη φκσο λα
ππάξρνπλ θαη δεπηεξεχνληα γεγνλφηα ή πξφζσπα.
Ρα είδε ηνπ δηεγήκαηνο είλαη ηα ίδηα κε εθείλα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο (βι. ι.), κφλν πνπ εδψ
θπξηαξρεί, ηδηαίηεξα ζηε Γεληά ηνπ 1880, ην εζνγξαθηθό δηήγεκα θαη απφ άπνςε ηερλνηξνπίαο ην
ξεαιηζηηθό. Γηεγήκαηα έγξαςαλ πάξα πνιινί ινγνηέρλεο: Γ. Βηδπελφο, Α. Δθηαιηψηεο, Α.
Ξαπαδηακάληεο, Γ. Βνπηπξάο, Η. Θνλδπιάθεο, Α. Θαξθαβίηζαο, Γ. Βιαρνγηάλλεο, Γ. Μελφπνπινο,
Π. Κπξηβήιεο, Ζ. Βελέδεο, Ά. Ρεξδάθεο, Κ. Ινπληέκεο, Γ. Ησάλλνπ θ.ά.

δίζηηρν
Κηθξφ πνίεκα κε δχν κφλν δεθαπεληαζχιιαβνπο ζηίρνπο πνπ νκνηνθαηαιεθηνχλ, κε πιήξεο
λφεκα θαη κε πεξηερφκελν θπξίσο εξσηηθφ (αιιά θαη γλσκηθφ, ζθσπηηθφ, επαηλεηηθφ θηι.) ˙ είλαη
είδνο ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ, φκσο δίζηηρα έγξαςαλ θαη γλσζηνί πνηεηέο, φπσο ν Γ.
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Γξνζίλεο, ν Θ. Ξαιακάο, ν Η. Ξνιέκεο θ.ά. Ρα δίζηηρα νλνκάδνληαη θαη ιηαλνηξάγνπδα˙ δίζηηρα
είλαη θαη νη θξεηηθέο καληηλάδεο.

δξακαηηθόο ελεζηώηαο
Πηηο αθεγήζεηο, θαζψο αλαθεξφκαζηε ζε γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, ρξεζηκνπνηνχκε ξήκαηα ζε
ρξφλνπο παξειζνληηθνχο (θπξίσο ζε παξαηαηηθφ θαη αφξηζην). Όηαλ φκσο ζέιεη ν αθεγεηήο λα
παξνπζηάζεη ηα γεγνλφηα πην δσεξά, ζαλ λα ζπκβαίλνπλ ηε ζηηγκή πνπ ηα αθεγείηαη,
ρξεζηκνπνηεί ην ιεγφκελν δξακαηηθό ελεζηώηα:
-

Η κηθξή παίρνει έλα ζπίξην, θαη ηώξα ονειρεύεται πσο είλαη θνληά ζ’ έλα

δέληξν ρξηζηνπγελληάηηθν.
-

Καη κολλάει πεξίεξγα ηα κάηηα ηνπ ζηνπ ππαιιήινπ ην πξόζσπν, αυτιάδεται

ηνπο θξόηνπο πνπ βγάδει μεξνύο…

Ν δξακαηηθφο ελεζηψηαο ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά ζηα παξακχζηα.

είδε (θαη γέλε) ηνπ ινγνηερληθνύ ιόγνπ
Ρα θείκελα ηεο πξνζσπηθήο ινγνηερλίαο θαηεγνξηνπνηνχληαη έηζη:
Α. Γέλε: πνίεζε, πεδόο ιόγνο, δξάκα.
Β. Δίδε
1. Ξνηεηηθά έξγα
α. Πηελ π α ι α η φ ηα ε ξ ε (παξαδνζηαθή) π ν ί ε ζ ε (πνπ έρεη σο γλσξίζκαηα ηελ θαζαξφηεηα
ησλ λνεκάησλ, ηεο έιινγε θαη ιπξηθή δηαηχπσζή ηνπο, ηα απζηεξά κεηξηθά ζρήκαηα, ηηο
απζηεξέο ζηηρνπξγηθέο θαη ζηξνθηθέο κνξθέο) δηαθξίλνπκε ηα αθφινπζα είδε πνηεκάησλ: δίζηηρν,
επίγξακκα, σδή, χκλνο, κπαιάληα, ζνλέην, πνίεκα αθεγεκαηηθφ, πνίεκα αιιεγνξηθφ, πνίεκα
γλσκηθφ, ιπξηθφ ηξαγνχδη θ.ά. (ή επηθφ, ιπξηθφ, δξακαηηθφ).
β. Πηε λ ε φ η ε ξ ε π ν ί ε ζ ε (ηεο νπνίαο ηα γλσξίζκαηα είλαη ν ειεχζεξνο ζηίρνο, ε πεδνινγηθή
πνηεηηθή κνξθή, ε ζπλεηξκηθή εθδίπισζε λνεκάησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, ε ζθνηεηλή δηαηχπσζε, ε
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ειιεηπηηθφηεηα, ε πχθλσζε (νηθνλνκία) ηνπ ιφγνπ) είλαη δχζθνιε ε θαηάηαμε ησλ πνηεηηθψλ
έξγσλ ζε είδε.
2.

Αθεγεκαηηθά έξγα (πεδνγξαθήκαηα)

α. Ξ α ι α η φ η ε ξ α α θ ε γ ε κ α η η θ ά ε ί δ ε


δηάθξηζε αλάινγα κε ην πεξηερφκελν: αθήγεκα ηζηνξηθφ, εζνγξαθηθφ, αζηηθφ,

πνιεκηθφ, εθεβηθφ, ζαηηξηθφ, πεξηπέηεηαο, θαληαζίαο, κπζηεξίνπ θ.ά.


δηάθξηζε αλάινγα κε ηελ έθηαζε: κπζηζηφξεκα, λνπβέια, δηήγεκα.

β. ζ χ γ ρ ξ ν λ α α θ ε γ ε κ α η η θ ά έ ξ γ α
- έρνπλ ραξαθηήξα θνηλσληθφ, ςπρνινγηθφ, πνιηηηθφ, θηινζνθηθφ, ζπκβνιηθφ – αιιεγνξηθφ.

εηθόλεο
Όηαλ βιέπνπκε θάηη, απηφ εληππψλεηαη ζηε ζπλείδεζή καο θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή κπνξνχκε λα
ην μαλαθέξνπκε «κπξνζηά» καο, κα ην μαλαπιάζνπκε (απφ εληύπσζε, πνπ πξνζιακβάλεηαη κε ην
κεραληζκφ ηεο αληίιεςεο, γίλεηαη κέζα καο παξάζηαζε). Απηέο ηηο παξαζηάζεηο πνπ έρεη κέζα
ηνπ ν ινγνηέρλεο, ηηο πξαγκαηηθέο, ή θάπνηεο άιιεο πνπ ηηο δεκηνπξγεί κε ηε θαληαζία ηνπ, ηηο
θαληαζηηθέο, πξνζπαζεί λα ηηο αλαπαξαζηήζεη (λα ηηο μαλαπιάζεη) κε ιφγηα, λα δεκηνπξγήζεη
δειαδή «εηθφλεο» κε ιφγηα, πνπ εκείο νη αλαγλψζηεο κε ηε ζεηξά καο ζα ηηο θαληαζηνχκε θαη ζα
είλαη ζαλ λα ηηο έρνπκε κπξνζηά καο.

Δθηφο απφ απηέο ηηο εηθφλεο, πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ φξαζε θαη ηηο νλνκάδνπκε νπηηθέο (θαη απηέο
είλαη νη θαλνληθέο «εηθφλεο»), νη ζπγγξαθείο πεξηγξάθνπλ θαη ήρνπο παξνπζηάδνληαο ερεηηθέο
εηθφλεο, θηλήζεηο κε θηλεηηθέο εηθφλεο ή νζκέο κε νζθξεηηθέο εηθφλεο. Ξνιιέο εηθφλεο είλαη κηθηέο.
Απφ κηαλ άιιε ζθνπηά, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δίλνληαη, νη εηθφλεο ραξαθηεξίδνληαη
ξεαιηζηηθέο ή ιπξηθέο.

εθθξαζηηθά κέζα
Ρα γισζζηθά θπξίσο κέζα (ιεμηιφγην, ζχληαμε, ζρήκαηα ιφγνπ) πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο,
γηα λα εμσηεξηθεχζεη κε φζν γίλεηαη πην παξαζηαηηθφ θαη ελδηαθέξνληα ηξφπν ηηο ζθέςεηο ηνπ
(εθθξαζηηθά κέζα ραξαθηεξίδνληαη θαη πνιιά ζηνηρεία ηερληθήο, φπσο ε εηθφλα, ν δηάινγνο θ.ά).
44

Νζα Ελληνικά Γ’ ΕΠΑΛ. – Άρης Ιωαννίδης

έιιεηςε
«Έλα αλχπαξθην ηκήκα ηεο αθήγεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο»: ζηελ
αθήγεζε ππάξρεη «αθεγεκαηηθφ θελφ», δειαδή ν αθεγεηήο παξαιείπεη έλα ηκήκα ηεο ηζηνξίαο.

ελόηεηα ελφο (αθεγεκαηηθνχ) ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ νλνκάδεηαη ε εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ
επηκέξνπο λνεκάησλ ηνπ πξνο ηνλ θεληξηθφ λνεκαηηθφ ππξήλα, ψζηε λα θηλνχληαη γχξσ απφ
απηφλ θαη λα κελ απνκαθξχλνληαη.Έλα έξγν δελ ην ραξαθηεξίδεη ελφηεηα, φηαλ έρεη κεγάιεο θαη
πνιιέο παξεθβάζεηο (φηαλ θάζε ηφζν αζρνιείηαη κε άιιν ζέκα, άζρεην απφ ηνλ θεληξηθφ ζεκαηηθφ
ππξήλα). Βι. θαη πινθή.

επίγξακκα
Πχληνκν πνίεκα (κε 2 – 4 θαη ζπάληα κε πεξηζζφηεξνπο ζηίρνπο) ,κε ππθλφ θαη παξαζηαηηθφ
ιφγν, γξακκέλν κε ηδηαίηεξε ηέρλε θαη κε πεξηερφκελν επαηλεηηθφ, πέλζηκν, ζθσπηηθφ θηι.
(επίγξακκα εξσηθό, επηηύκβην, ζαηηξηθό, επηδεηθηηθό, εξσηηθό).

θεηκελνθεληξηθή αλάγλσζε – εξκελεία
Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ κε ηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζην ίδην ην θείκελν.
Δμεηάδνληαη:
- ζηνηρεία πεξηερνκέλνπ (ην «ηη» ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ) ˙
- ζηνηρεία κνξθήο (ην «πψο» ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ).
Ξην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδνληαη κεζνδηθά


ην ινγνηερληθφ γέλνο θαη είδνο ζην νπνίν αλήθεη ην θείκελν θ.ά.



ην ζέκα (ν κχζνο, ηα ζχκβνια θ.ά.)



ε γιψζζα θαη ην χθνο (ιεμηιφγην, ζρήκαηα ιφγνπ, ην χθνο θαη νη ηδηφηεηέο ηνπ

θ.ά)
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θιηκάθσζε
Θαηά ηελ εμέιημε ηεο ππφζεζεο ελφο ινγνηερληθνχ αθεγεκαηηθνχ έξγνπ κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο
ησλ πξνζψπσλ, απφ θαηαζηάζεηο ή γεγνλφηα παξνπζηάδνληαη κε βαζκηαία έληαζε («θιηκαθσηά»)
κε απνηέιεζκα λα απμάλεη θαη ε έληαζε ην ελδηαθέξνληνο ηνπ αλαγλψζηε.

ιπξηζκόο
Ζ εμσηεξίθεπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ηνπ ινγνηέρλε, ηδηαίηεξα ηνπ πνηεηή (ησλ ζθέςεσλ θαη
ησλ απφςεψλ ηνπ, ησλ βησκάησλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ), κε ηε ρξήζε κάιηζηα πινχζησλ
θαη εληππσζηαθψλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ (εηθφλσλ, ζρεκάησλ ιφγνπ θ.ά.). Ρα ιπξηθά ζηνηρεία
κεηαξζηψλνπλ ζπρλά ηνλ αλαγλψζηε ζε ζθαίξεο ηδεαιηζηηθέο.
Παξέθβαζε/ παξέκβιεηε (εκβόιηκε) αθήγεζε
Δίλαη ε πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο θπζηθήο ξνήο ησλ γεγνλφησλ θαη ε αλαθνξά ζε άιιν ζέκα πνπ δε
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ.

Ρνή ζπλείδεζεο
Δίλαη κηα ηερληθή, πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα πξψηε θνξά ν Γνπίιηακ Ρδέηκο, κε ηελ νπνία ν
ζπγγξαθέαο επηδηψθεη λα δψζεη ζηνλ αλαγλψζηε ηελ εληχπσζε ηεο ζπλερνχο ξνήο ζθέςεσλ,
αηζζεκάησλ, δηαζέζεσλ θαη αλακλήζεσλ, φπσο έξρνληαη αλακεκεηγκέλα ζηε ζπλείδεζε, ρσξίο
θάπνηα ινγηθή αιιεινπρία.
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Δθδφζεηο schooltime.gr
Ρει.: 6977554086
e-mail: info@schooltime.gr
website: www.schooltime.gr
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