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Θεωρία  

σχετικά με την αφήγηση 

 

 Τα θεωρητικά στοιχεία που παρατίθενται σχετικά 

με την αφήγηση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη 

ενός αφηγηματικού κειμένου. Με τη χρήση τους, 

διευκολύνεται η  ερμηνεία του κειμένου, η  απόδοση 

δηλαδή του βαθύτερου νοήματός του.  

 Η αφηγηματολογία είναι μία μόνο από τις 

προσεγγίσεις που διαθέτουμε για την ερμηνεία πεζών λογοτεχνικών κειμένων. 

Ωστόσο, παραμένει ιδιαίτερα διαδεδομένη και σύγχρονή.  

 Στοιχεία αφηγηματικά περιέχονται και σε ποιητικά είδη (π.χ. η επική ποίηση). Ωστόσο, 

οι παρακάτω σημειώσεις αφορούν κυρίως στα πεζά αφηγηματικά κείμενα.  

 

① ΑΦΗΓΗΣΗ  

Πράξη επικοινωνίας με την οποία παρουσιάζεται προφορικά ή γραπτά μία σειρά 

γεγονότων, πραγματικών ή πλαστών.  

②ΕΙΔΗ  ΑΦΗΓΗΣΗΣ  

(με βάση τον χαρακτηρισμό των γεγονότων):  

 Αφήγηση πραγματικών γεγονότων (ιστοριογραφία, επιστολή, ημερολόγιο, 

αυτοβιογραφία, απομνημονεύματα) 

 Αφήγηση πλασματικών/πλαστών γεγονότων (διήγημα, νουβέλα, μυθιστόρημα, 

παραμύθι) 

 Μικτή αφήγηση (ιστορικό μυθιστόρημα, μυθιστορηματική βιογραφία) 

③ ΑΦΗΓΗΤΗΣ vs ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ   

 Δεν πρέπει να συγχέονται οι όροι και να ταυτίζονται.  

 Ακόμα και στην περίπτωση των αυτοβιογραφικών κειμένων ο συγγραφέας 

«υπάρχει έξω από το κείμενο, είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο με πραγματική ζωή».  

 Αντιθέτως, ο αφηγητής επινοείται από το συγγραφέα, είναι ο διαμεσολαβητής 

ανάμεσα στο συγγραφέα και τον αναγνώστη.  
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 Υπάρχει μόνο στο πλαίσιο του κειμένου και εξυπηρετεί τις αφηγηματικές ανάγκες. 

Ονομάζεται «υποκείμενο» ή «φορέας» της αφήγησης και δύναται να αφηγείται σε 

πρώτο/ δεύτερο/ τρίτο πρόσωπο.  

④ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ  ΑΦΗΓΗΣΗΣ   

 Είναι οι «ήρωες», τα «δρώντα πρόσωπα», οι «χαρακτήρες».  

 Είναι πλαστά πρόσωπα από τον συγγραφέα ακόμα και όταν αναφέρονται σε 

πραγματικά πρόσωπα.  

 Ανάλογα με τη συμμετοχή τους στη δράση διακρίνονται σε «κύρια» και 

«δευτερεύοντα» 

 Σημαντικό είναι ότι τα γνωρίσματα ορισμένων προσώπων παραμένουν σταθερά 

(«στατικοί χαρακτήρες») ενώ ορισμένων άλλων μεταβάλλονται («δυναμικοί 

χαρακτήρες»).  

 Ο συγγραφέας δύναται να περιγράψει (να ηθογραφήσει) τους χαρακτήρες άμεσα (με 

σχόλιο) ή έμμεσα (μέσω της συμπεριφοράς τους, των λόγων τους), π.χ.  

— «Η Λάουρα ήταν προληπτική». (άμεσος χαρακτηρισμός) 

— «Η Λάουρα συνήθιζε να μη βγαίνει από το σπίτι της κάθε Παρασκευή και 13» (έμμεσος 

χαρακτηρισμός) 

 

⑤ ΕΙΔΗ / ΤΥΠΟΙ ΑΦΗΓΗΣΗΣ    

 

Πρωτοπρόσωπη (σε πρώτο πρόσωπο) αφήγηση: 

 Το κύριο ρηματικό πρόσωπο είναι το α΄ ενικό ή α΄ πληθυντικό 

 Εξασφαλίζει αμεσότητα, πειστικότητα και αληθοφάνεια.  

 Προσδίδει χαρακτήρα εξομολογητικό και τη δύναμη της προσωπικής μαρτυρίας. 

 (ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση δε συνεπάγεται πάντοτε πως η αφήγηση είναι 

εστιασμένη στον ήρωα) 

 

 

Αφήγηση σε δεύτερο πρόσωπο: 

 Συχνά έχει τη μορφή της «αποστροφής προς εαυτόν», ενός μονολόγου που 

απευθύνεται στον εαυτό μας. 

 Προσδίδει έντονη δραματικότητα στην αφήγηση. Πιθανόν να αποτελεί και αποστροφή 

προς τον αναγνώστη (πβ. τα καβαφικά ποιήματα) 
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Τριτοπρόσωπη (σε τρίτο πρόσωπο) αφήγηση: 

 Δημιουργεί την αίσθηση της αντικειμενικότητας και της αποστασιοποίησης από τα 

δρώμενα.  

 Ο αφηγητής ενδεχομένως να έχει μια σχετική γνώση για τα γεγονότα ή να είναι 

παντογνώστης.  

 

⑥ ΕΙΔΗ / ΤΥΠΟΙ ΑΦΗΓΗΤΗ  

Σύμφωνα με τη θεωρία της αφηγηματολογίας, δεν υφίσταται αφήγηση χωρίς αφηγητή. 

Μπορεί ωστόσο να κάνει εμφανή την παρουσία του στην ιστορία ή όχι.  

 

1η κατηγοριοποίηση 

Ανάλογα με το βαθμό γνώσης της ιστορίας: 

 

1Η περίπτωση:  ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ: 

 Είναι ένας αφηγητής «θεός», «πανταχού παρών και πουθενά ορατός».  

 Γνωρίζει περισσότερα από τα πρόσωπα της ιστορίας, ακόμα και τις ενδόμυχες 

σκέψεις τους. 

 Εκφέρεται σε τρίτο γραμματικό πρόσωπο. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: εφόσον η ιστορία δεν εστιάζει στην οπτική κάποιου προσώπου, υπάρχει 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ (για εστίαση, βλ. παρακάτω) 

 

2η περίπτωση: ΑΦΗΓΗΤΗΣ-ΗΡΩΑΣ:  

 Η αφήγηση μας αποκαλύπτει όσα γνωρίζει μόνο ένας ορισμένος ήρωας.  

 Ο αφηγητής συμμετέχει ως ένα βαθμό στην ιστορία είτε ως πρωταγωνιστής είτε 

ως δευτερεύων χαρακτήρας. 

 Υπάρχει ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ της αφήγησης.  

 

 

3η περίπτωση: ΑΦΗΓΗΤΗΣ-«ΠΡΑΓΜΑ»:  

 Ο αφηγητής λειτουργεί ως ένας «ουδέτερος φακός», μια «κάμερα» που καταγράφει 

απλώς τη δράση των ηρώων στο παρόν.  

 Κυριαρχεί ο ρόλος του ενεστώτα χωρίς αναδρομές και σχολιασμό.  

 Πρόκειται για αφήγηση-αίνιγμα που παραπέμπει στον κινηματογράφο και σε 

μυθιστορήματα μυστηρίου (πβ. Αλμπέρ Καμύ, «Ο ξένος», Ε. Χέμινγουεη, «Λόφοι 

σαν άσπροι ελέφαντες»).  

 Υπάρχει ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ της αφήγησης.  
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2η κατηγοριοποίηση 

Ανάλογα με το αφηγηματικό επίπεδο: 

 

1η περίπτωση: ΕΞΩΔΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ: 

 Αφηγητής «πρώτου βαθμού».  

 Τοποθετείται έξω από την ιστορία που διηγείται.  

 Συνήθως αγνοούμε την ταυτότητά του (π.χ. η περίπτωση του αφηγητή-Ομήρου στην 

Οδύσσεια) 

 

2η περίπτωση: ΕΝΔΟΔΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ:  

 Αφηγητής «δευτέρου βαθμού» 

 Είναι συνήθως ήρωας της «πρώτης αφήγησης» που αναλαμβάνει την αφήγηση μιας 

δεύτερης εγκιβωτισμένης αφήγησης (μεταδιήγηση) , με ήρωα τον εαυτό του ή 

κάποιον άλλο (π.χ. οι αφηγήσεις στις «Χίλιες και μία νύχτες») 

 

3η κατηγοριοποίηση 

Ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής του αφηγητή στην ιστορία: 

 

1η περίπτωση: ΟΜΟΔΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ:  

 1Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Ο αφηγητής συμμετέχει στην ιστορία ως κεντρικός ήρωας  

ΑΥΤΟΔΙΗΓΗΤΙΚΟΣ (βλ. τεχνική πλαστής αυτοβιογραφίας, π.χ. Στρ. Τσίρκα, «Η 

ιστορία ενός αιχμαλώτου»). Υπάρχει ΠΡΩΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΦΗΓΗΣΗ.  

 2Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Αφηγητής δευτερεύον πρόσωπο (π.χ. ο Γ. Βιζυηνός στα διηγήματά 

του) ή μάρτυρας/ θεατής (πβ. τα διηγήματα του Γ. Ιωάννου).  

 Ο ομοδιηγητικός ονομάζεται αλλιώς ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ.  

 

2η περίπτωση: ΕΤΕΡΟΔΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ:  

 Ο αφηγητής δε μετέχει καθόλου ως πρόσωπο στην ιστορία που αφηγείται.  

 Υπάρχει ΤΡΙΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΦΗΓΗΣΗ 
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Από τον συνδυασμό των παραπάνω δύο κατηγοριοποιήσεων προκύπτουν οι εξής τύποι:  

 

1. ΕΞΩΔΙΗΓΗΤΙΚΟΣ – ΕΤΕΡΟΔΙΗΓΗΤΙΚΟΣ: αφηγητής πρώτου βαθμού, ο οποίος 

αφηγείται μια ιστορία στην οποία δε συμμετέχει (π.χ. Όμηρος στην Ιλιάδα, 

Παπαδιαμάντης στη «Φόνισσα») 

2. ΕΞΩΔΙΗΓΗΤΙΚΟΣ – ΟΜΟΔΙΗΓΗΤΙΚΌΣ: αφηγητής πρώτου βαθμού που διηγείται την 

ιστορία στην οποία συμμετέχει ως ήρωας (π.χ. ο Γιωργής-Γιώργος Βιζυηνός στο 

«Αμάρτημα της μητρός μου») 

3. ΕΝΔΟΔΙΗΓΗΤΙΚΟΣ – ΕΤΕΡΟΔΙΗΓΗΤΙΚΟΣ: αφηγητής δευτέρου βαθμού (δηλαδή 

ήρωας μιας κύριας αφήγησης) που διηγείται μια εγκιβωτισμένη δευτερεύουσα 

ιστορία στην οποία δε μετέχει (π.χ. η Σεχραζάτ ως ηρωίδα αφηγείται παραμύθια 

στις «Χίλιες και μία νύχτες») 

4. ΕΝΔΟΔΙΗΓΗΤΙΚΟΣ – ΟΜΟΔΙΗΓΗΤΙΚΟΣ: αφηγητής δευτέρου βαθμού (ήρωας της 

κύριας αφήγησης που διηγείται μια εγκιβωτισμένη ιστορία στην οποία είναι ήρωας 

(π.χ. η διήγηση από τον Οδυσσέα των παθών του στο βασιλιά Αλκίνοο).  

 

⑦ ΕΣΤΙΑΣΗ  ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ 

Στην αφήγηση καταγράφονται μόνο τα γεγονότα/οι πράξεις που δύναται να γνωρίζει ο 

αφηγητής (βλ. παραπάνω «είδη αφηγητή») 

Η σκοπιά/οπτική γωνία μέσα από την οποία αντιλαμβάνεται τα δρώμενα ο αφηγητής 

ονομάζεται ΕΣΤΙΑΣΗ. 

 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ (αφήγηση χωρίς εστίαση):  

 Ο αφηγητής γνωρίζει περισσότερα από τα πρόσωπα της ιστορίας.  

 Αυτή η απόλυτη γνώση καταδεικνύει ότι ο αφηγητής δεν έχει συγκεκριμένη οπτική 

γωνία.  

 Η αφήγηση είναι τριτοπρόσωπη.  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ: 

 Η αφηγηματική σκοπιά είναι περιορισμένη και ο αφηγητής ταυτίζεται με κάποιο 

πρόσωπο της ιστορίας.  

 Ξέρει όσα επιτρέπει ο χαρακτήρας και η ανθρώπινη φύση του ήρωα.  

 Ο αναγνώστης δεν πληροφορείται για όλα τα δρώμενα αλλά μόνο για όσα 

υποπέσουν στην αντίληψη του ήρωα-αφηγητή.  

 Η αφήγηση είναι ενδεχομένως να είναι τριτοπρόσωπη ή πρωτοπρόσωπη.  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ:  

 Ο αφηγητής γνωρίζει λιγότερα από τα πρόσωπα της ιστορίας.  

 Ως αναγνωστες παρατηρούμε τη δράση των ηρώων στο παρόν, αλλά δεν έχουμε 

πληροφορίες για τις σκέψεις τους ή για γεγονότα του παρελθόντος.  

 Η εστίαση αυτού του είδους χρησιμοποιείται συχνά στα αφηγήματα μυστηρίου.  
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⑧ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

Ποιο είναι το «υλικό» από το οποίο δομείται μια αφήγηση; Δε μπορεί παρά να είναι οι 

πράξεις των ηρώων της και τα γεγονότα που τις προσδιορίζουν. Έτσι μπορούμε να 

διακρίνουμε σε μια αφήγηση τα εξής:  

1. ΜΥΘΟΣ: η ιστορία, η υπόθεση του αφηγήματος. Τα γεγονότα μπορεί να αποτελούν 

πλαστά ή πραγματικά βιώματα για τον συγγραφέα. Η μετατροπή του μύθου σε 

αφήγηση ονομάζεται «μυθοπλασία» 

2. ΜΟΡΦΗ: τα εκφραστικά στοιχεία που έχει επιλέξει ο συγγραφέας, όπως η γλώσσα, 

το ύφος, οι εκφραστικοί τρόποι και τα εκφραστικά μέσα.  

3. ΔΟΜΗ: η οργάνωση των μερών του αφηγήματος ώστε να αποτελέσουν ένα 

οργανωμένο σύνολο (στοιχείο εξωτερικό).  

4. ΠΛΟΚΗ: η εξέλιξη της δράσης και η κλιμάκωση των γεγονότων. Ο τρόπος 

προώθησης του μύθου. Είναι ένα εσωτερικό στοιχείο που σχετίζεται με την 

κλιμάκωση, την κορύφωση και τη λύση της ιστορίας.  

 

⑨ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ  

Το υλικό της αφήγησης (αφηγηματικό περιεχόμενο) παρουσιάζεται με κάποιες 

βασικές τεχνικές: 

ΑΦΗΓΗΣΗ (αλλιώς ΔΙΗΓΗΣΗ):  

 Έκθεση των γεγονότων. 

 Ο αφηγητής ενδέχεται να εκθέτει λόγια προσώπων με δικά του λόγια ή με τη 

χρήση πλαγίου λόγου. (βλ. είδη αφήγησης).  

 Υπάρχει και η περίπτωση της εγκιβωτισμένης αφήγησης (ένθετη αφήγηση).  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

 Λεπτομερής αναπαράσταση προσώπων, τόπων, χαρακτήρων κ.λπ.  

 Παρεμβάλλεται στην αφήγηση με σκοπό να δώσει την αισθητική πλευρά των 

γεγονότων.  

 Είναι στατική, δεν συμβάλλει στην εξέλιξη της υπόθεσης.  

 Συντελεί στη μετάβαση από το ένα αφηγηματικό μέρος στο άλλο. Προκαλεί 

αγωνία στον αναγνώστη, καθώς επιβραδύνει τη δράση.  
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ΣΧΟΛΙΟ:  

Παρεμβολή σκέψεων ή σχολίων του αφηγητή, εκτός της εξέλιξης της ιστορίας.  

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ:  

 Πιστή απόδοση από τον αφηγητή σκέψεων και συναισθημάτων ενός 

προσώπου της ιστορίας σε τρίτο πρόσωπο και σε χρόνο παρελθοντικό.  

 Συνδυασμός των λόγων του αφηγητή και των προσώπων. (σύγκρινε: Ο 

Γιώργος κάθισε και σκέφτηκε: «Την αγαπώ». Ο Γιώργος κάθισε και 

σκέφτηκε ότι την αγαπούσε. Ο Γιώργος κάθισε.. Την αγαπούσε).  

 Είναι μια τεχνική που δίνει τη δυνατότητα στον αφηγητή να μεταφέρει 

λόγια/σκέψεις προσώπων χωρίς να αλλάξει την τριτοπρόσωπη αφήγηση.  

ΔΙΑΛΟΓΟΣ:  

 Αυτούσια παράθεση των λόγων των προσώπων με τη χρήση παύλας ή 

εισαγωγικών. 

 Υπάρχει και η περίπτωση των θεατρικών διαλόγων όπου απουσιάζει εντελώς 

ο αφηγητής και η υπόθεση εξελίσσεται μέσα από τα λόγια των προσώπων.  

 Προσδίδει στην αφήγηση δραματικότητα και ζωντάνια.  

 Συντελεί στην πειστικότερη περιγραφή των χαρακτήρων, καθώς αποκτούν 

αληθοφάνεια.  

 Εξυπηρετεί στην εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς προετοιμάζει σκηνές που θα 

ακολουθήσουν.  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ:  

 Η παράθεση των σκέψεων του προσώπου σε πρώτο πρόσωπο και χρόνο 

ενεστώτα χωρίς την παρέμβαση κάποιου αφηγητή.  

 Μοιάζει με την περίπτωση του ευθύ λόγου, χωρίς τη χρήση εισαγωγικών ή 

λεκτικών ρημάτων.  

 Κύριος στόχος της τεχνικής αυτής είναι να φέρει στην επιφάνεια τη ροή των 

σκέψεων του ήρωα («ροή της συνείδησης»), τις αναμνήσεις και τις εικόνες 

που κρύβει στην ψυχή του.  

 Δίνει την εντύπωση ότι μας εισαγάγει στην ψυχή του προσώπου χωρίς να 

γίνεται παρέμβαση του αφηγητή.  
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⑩ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ  

 

Α) ΕΞΩΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:  

1) Χρόνος πομπού: Η εποχή που γράφτηκε το αφήγημα, η εποχή του συγγραφέα.  

2) Χρόνος αφηγητή/γεγονότων: Ταυτίζονται με τη χρονική στιγμή που 

διαδραματίζονται τα γεγονότα.  

3) Χρόνος δέκτη: η εποχή στην οποία ζει ο αναγνώστης του έργου.  

 

 

 

 

Β) ΕΣΩΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:  

 Χρόνος της ιστορίας («αφηγημένος χρόνος»): Είναι ο «πραγματικός χρόνος» που 

θα διαρκούσαν τα γεγονότα στην ιστορία, π.χ. στην Ιλιάδα δέκα έτη πολέμου.  

 Χρόνος της αφήγησης («αφηγηματικός χρόνος»): Η χρονική σειρά με την οποία 

διαρθρώνονται και παρουσιάζονται τα γεγονότα στην αφήγηση. Κατά κανόνα, δε 

συμπίπτει με τον χρόνο της ιστορίας. Υπάρχει διαφορά ως προς τη χρονική σειρά, 

τη συχνότητα και τη διάρκεια των γεγονότων. Όταν η αρχή της αφήγησης 

συμπίπτει με την αρχή της ιστορίας, τότε χρησιμοποιούμε τον όρο ab ovo. Όταν η 

αφήγηση αρχίζει από τη μέση της ιστορίας, χρησιμοποιούμε τον όρο in medias res. 

Ο αφηγητής αλλάζει τη «φυσική» χρονική σειρά των γεγονότων, για να κάνει μια 

αναδρομή στο παρελθόν ή για να αφηγηθεί γεγονός που πρόκειται να γίνει 

αργότερα. Έτσι προκύπτουν οι παρακάτω σχέσεις μεταξύ των γεγονότων στην 

ιστορία και των ίδιων γεγονότων στην αφήγηση:  

I. Ως προς τη σειρά: 

i. Ευθύγραμμη αφήγηση: η σειρά των γεγονότων της ιστορίας και της 

αφήγησης ταυτίζονται.  

ii. Αναχρονία: παραβίαση της χρονικής σειράς, ασυμφωνία 
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 Αναδρομική αφήγηση (αναδρομή, ανάληψη, flashback): αφήγηση 

γεγονότων που είναι προγενέστερα από το σημείο της ιστορίας στο 

οποίο βρισκόμαστε.  

 Πρόδρομη αφήγηση (flashforward): αφήγηση που ανακαλεί εκ των 

προτέρων γεγονότα, τα οποία θα διαδραματιστούν αργότερα στην 

ιστορία.  

Τεχνικές με τις οποίες παραβιάζεται η ομαλή χρονική σειρά:  

1) In medias res:  Η αφήγηση εκκινεί από την πιο κρίσιμη στιγμή της ιστορίας και 

έπειτα με αναδρομή στο παρελθόν παρουσιάζονται όσα προηγούνται του σημείου 

αυτού.  

2) Εγκιβωτισμός: Η παρουσία μιας δευτερεύουσας αφήγησης στην αρχική διακόπτει 

τη ροή του χρόνου.  

3) Παρέκβαση (εμβόλιμη αφήγηση): Προσωρινή διακοπή της ιστορίας και αναφορά 

σε θέμα που δε σχετίζεται με την υπόθεση.  

4) Προϊδεασμός (προσήμανση): Ψυχολογική προετοιμασία του αναγνώστη για το τι 

πρόκειται να ακολουθήσει.  

5) Προοικονομία: Η διευθέτηση των γεγονότων από το συγγραφέα με τρόπο ώστε η 

εξέλιξη της υπόθεσης να είναι για τον αναγνώστη φυσική και λογική.  

 

II. Ως προς τη διάρκεια: 

i. Επιτάχυνση (π.χ. «Έτσι πέρασαν δέκα χρόνια») 

ii. Επιβράδυνση: Με παύση ή με επιμήκυνση παρουσιάζονται γεγονότα που 

διαρκούν ευσύνοπτα (π.χ. Η παρουσίαση μιας συνάντησης σε πολλά 

κεφάλαια ενός έργου).  

iii. Σκηνή: Στις περιπτώσεις μονολόγου ή διαλόγου ο χρόνος της αφήγησης 

και ιστορίας συμπίπτει.  

 

Τεχνικές με τις οποίες παραβιάζεται η ομαλή χρονική διάρκεια:  

1) Επιτάχυνση: γεγονότα που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια παρουσιάζονται σύντομα. 

2) Παράλειψη: γεγονότα που δεν εξυπηρετούν την αφήγηση παραλείπονται 

3) Περίληψη: Τα ενδιάμεσα γεγονότα ανάμεσα σε δύο χρονικά σημεία 

παρουσιάζονται περιληπτικά 

4) Έλλειψη (αφηγηματικό κενό): Ο αφηγητής παραλείπει ένα σημαντικό τμήμα της 

ιστορίας.  

5) Επιβράδυνση: γεγονότα με σχετικά μικρή διάρκεια επιμηκύνονται. 
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III. Ως προς τη συχνότητα:  

iv. Μοναδική αφήγηση: αφηγείται μια φορά αυτό που έγινε μια φορά 

v. Επαναληπτική αφήγηση: αφήγηση περισσότερες από μία φορές αυτού 

που στην ιστορία έγινε μια φορά.  

vi. Θαμιστική αφήγηση: αφήγηση μια φορά γεγονότος που στην ιστορία 

έγινε χ φορές (π.χ. Για δέκα χρόνια τον επισκεπτόταν καθημερινά).  

Υπάρχει και η περίπτωση ένα γεγονός (όπως και μια φράση ή ένα βασικό θέμα) να 

επαναλαμβάνεται στερεότυπα, κατά διαστήματα, στο έργο. Πρόκειται για ένα «μοτίβο», το 

οποίο έχει συγκεκριμένη λειτουργία μέσα στην αφήγηση (κλιμάκωση της δράσης, 

περιγραφή της ψυχικής κατάστασης κ.ά) 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

(η παραπάνω θεωρία δεν αξιολογείται αυτόνομα, αλλά μέσα από ερωτήσεις βάσει 

συγκεκριμένου κειμένου. Οι ερωτήσεις αυτές ενδέχεται να έχουν τις ακόλουθες μορφές) 

 Ποιος μας διηγείται την ιστορία; 

 Να χαρακτηρίσετε το είδος του αφηγητή.  

 Να χαρακτηρίσετε το είδος του αφηγητή ως προς τη συμμετοχή του στην ιστορία.  

 Να εντοπίσετε το είδος της αφήγησης και να εξηγήσετε την επιλογή του 

συγγραφέα.  

 Πώς λειτουργεί η αφήγηση στο κάθε πρόσωπο; (πρώτο: εξομολόγηση, δεύτερο: 

δραματικότητα, τρίτο: αντικειμενικότητα) 

 Συμμετέχει ο αφηγητής στην αφήγηση; Με ποια ιδιότητα; 

 Από ποια αφηγηματική σκοπιά (οπτική γωνία/ αφήγηση) αφηγείται ο αφηγητής την 

ιστορία; 

 Πώς παρουσιάζεται το υλικό της αφήγησης (αφηγηματικές τεχνικές + τρόποι) 

 Τι εξυπηρετούν οι συγκεκριμένες αφηγηματικές τεχνικές;  

 Μέσω ποιων τεχνικών ψυχογραφούνται/ηθογραφούνται τα πρόσωπα; (π.χ. 

περιγραφή, διάλογος, μονόλογος κ.λπ.) 

 Τι εξυπηρετούν οι συγκεκριμένοι αφηγηματικοί τρόποι/ αφηγηματικές τεχνικές; 

 Πώς αποδίδεται ο λόγος των προσώπων (σε ευθύ λόγο, σε εξαρτημένο πλάγιο λόγο 

κ.λπ.) 

 Να χαρακτηρίσετε το χρόνο της αφήγησης σε σύγκριση με το χρόνο της ιστορίας.  

 Να εντοπίσετε σημεία όπου γίνεται αναδρομή/πρόληψη/επανάληψη κ.ά. 
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Εφαρμογή της θεωρίας 

Κείμενο 

 

Ἀργύρης Χιόνης 

  

Τότε που ο Δομήνικος Παναγιωτόπουλος  

αποφάσισε να ζωγραφίσει το Θεό 

  

Ο  ζωγράφος Δομίνικος Παναγιωτόπουλος, ενώ μια ζωή ζωγράφιζε νεκρές φύσεις, 

λουλούδια σε βάζα κι άλλα τέτοια, μια μέρα, έτσι, στα καλά καθούμενα, αποφάσισε να 

ζωγραφίσει το Θεό.  Και σαν να μην έφτανε αυτό, αποφάσισε επίσης πως ό,τι είχε 

ζωγραφίσει μέχρι τότε ήταν ανάξιο λόγου και άξιο να καεί.  Έριξε λοιπόν στη φωτιά όλες 

τις νεκρές φύσεις και τα λουλούδια σε βάζα και όλα τ’ άλλα σχετικά, που είχε φτιάξει και 

βάλθηκε να σκέφτεται πως θα ζωγραφίσει το θεό.   

            Το πρόβλημα δεν ήταν διόλου απλό, γιατί ο Δομήνικος Παναγιωτόπουλος ήταν 

καλός ζωγράφος και δεν του πήγαινε να φτιάξει έναν ασπρομάλλη γέρο σαν τον Αϊ Βασίλη ή 

κάτι τέτοιο. 

            Έμενε λοιπόν σιωπηλός, μέρες ατέλειωτες, μπροστά στην κάτασπρη, λεία 

επιφάνεια του στοκαρισμένου μουσαμά του, με μια μόνο σκέψη να γυρίζει στο μυαλό του: 

«Πώς είναι ο Θεός;» 

            Οι μέρες έγιναν μήνας κι ο μήνας μήνες κι ο Δομήνικος δεν έλεγε να κουνήσει από 

τη θέση του, δεν έλεγε να βάλει άλλη σκέψη στο μυαλό του. 

            Το φαί που του ‘φερνε μια γριά γειτόνισσα έμενε σχεδόν ανέγγιχτο. Οι φίλοι του, 

καφενόβιοι καλλιτέχνες, όπως άλλωστε ήταν και ο ίδιος κάποτε, τον έχασαν από τις παρέες 

τους. Ένας δεσμός, που πιθανόν να οδηγούσε στο γάμο, διαλύθηκε. Ακόμα κι η γριά 

γειτόνισσα, που τον φρόντιζε, σταμάτησε στο τέλος να πηγαινοέρχεται, γιατί φοβήθηκε 

πως του ‘στρίψε και «ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται μ’ αυτούς τους τρελούς καλλιτέχνες.  

Μια μέρα  ένας ζητιάνος χτύπησε την πόρτα του. Μην παίρνοντας απάντηση και 

βρίσκοντας ξεκλείδωτα, μπήκε κι είδε το Δομήνικο να κάθεται με την πλάτη γυρισμένη προς 

την πόρτα, ακίνητος μπροστά στο καβαλέτο του 

            «Ο Θεός να σου δίνει χρόνια, παλικάρι μου», είπε ο ζητιάνος, «δώσε μου μια 

βοήθεια». 

Στο άκουσμα της λέξης «Θεός», ο Δομήνικος βγήκε απ’ τον ιερό του λήθαργο και 

στράφηκε προς τον γέρο.              

            «Έχεις δει ποτέ το Θεό;» ρώτησε. 
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«Συνέχεια τον έχω εμπρός μου», απάντησε ο ζητιάνος. «Ακόμα και τούτη τη στιγμή 

που σου μιλώ τον βλέπω, γιατί ο Θεός είναι τα πάντα».  

            «Τα πάντα...», επανέλαβε σαν ηχώ ο Δομήνικος. 

            «Ναι τα πάντα», ξανάπε ο ζητιάνος. «Είναι μαχαίρι και αρνί και πυρκαγιά και δάσος 

και έρημος και ποταμός και σύννεφο (...). Τα πάντα». 

            «Είσαι ζητιάνος ή σοφός;»ρώτησε γεμάτος θαυμασμό ο Δομήνικος. 

            «Είμαι Θεός», αποκρίθηκε ο ζητιάνος.  

            Ο Δομίνικος πετάχτηκε τότε απ’ τη θέση του κι έπεσε στα γόνατα να προσκυνήσει 

εκείνον που τόσον καιρό έψαχνε τη μορφή του.  

            Ο ζητιάνος γέλασε καλοσυνάτα. «Δεν είπα ο Θεός», είπε, «είπα Θεός, όπως Θεός 

είσαι κι εσύ και οι μπογιές και τα πινέλα σου... Δε σου είπα ότι τα πάντα είναι Θεός; Σήκω 

τώρα και δώσε μου μια βοήθεια (...)» 

            Ο Δομίνικος υπάκουσε και ο ζητιάνος έφυγε ευχαριστημένος. 

            Όταν ξανάμεινε μόνος ο Δομίνικος άρχισε να κλαίει. Δεν έκλαιγε από απελπιστία 

ούτε από χαρά, δεν καταλάβαινε καν ότι έκλαιγε. Τα δάκρυα ανάβλυζαν μόνα απ’ τα μάτια 

του. 

            Από τότε, ο Δομίνικος ξανάρχισε να ζωγραφίζει νεκρές φύσεις και ζωντανές κι ό,τι 

άλλο τυ ερχότανε στο νου να ζωγραφίσει και ποτέ δεν ξανάκαψε τίποτα, γιατί τα πάντα 

ήταν τώρα Θεός. 

  

Ερωτήσεις:  

Πρόσωπα της αφήγησης: 

Κύρια:________________________________________________________________________ 

Δευτερεύοντα: _______________________________________________________________ 

 

Ηθογραφία κεντρικού ήρωα (ενδεικτικά σημεία):  

άμεση: 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

έμμεση: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Είδος αφήγησης:  

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
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Είδος αφηγητή:  

1η κατηγοριοποίηση:___________________________________________________________ 

2η κατηγοριοποίηση: __________________________________________________________  

3η κατηγοριοποίηση: __________________________________________________________ 

 

Είδος εστίασης: ______________________________________________________________ 

 

Ο μύθος (συνοπτικά):  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

Στοιχεία πλοκής:  

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Αφηγηματικοί τρόποι:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Αφηγηματικός χρόνος 

Σειρά/τάξη: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

Διάρκεια : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Συχνότητα:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

 Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου «Φάκελος εκπαιδευτικού».  

 Υπουργείο Παιδείας Κύπρου, «Ο λογοτεχνικός γραμματισμός στην πεζογραφία» 

 «Λεξικό λογοτεχνικών όρων» (ΙΕΠ – ΥΠΕΠΘ) 

 Α. Τζούμα, «Εισαγωγή στην αφηγηματολογία» 

 Γ. Καψωμένος «Αφηγηματολογία» 

Οι εικόνες: “ Boy reading adventure story” , Norman Rockwell (1923) 

“ Blue girl reading” , August Macke 

 

 

 

 

 

 

 


