
Ειρήνη Παξιμαδάκη, Φιλόλογος, eirinipax.wordpress.com Σελίδα 1 
 

Αφήγηση 

Η ατήγηρη είμαι αμαπαοάρςαρη ποάνεχμ, ρσμβάμςχμ. Τξ σπξκείμεμξ ή ξ τξοέαπ ςηπ 
ατήγηρηπ είμαι ξ ατηγηςήπ,  μια έμμξια πξσ δεμ ποέπει μα ρσγυέεςαι με ςημ έμμξια ςξσ 
ρσγγοατέα. Ο  ρσγγοατέαπ είμαι έμα ποαγμαςικό ποόρχπξ με αληθιμή ζχή και σπάουει 
ένχ από ςξ κείμεμξ. Απεμαμςίαπ, ξ ατηγηςήπ είμαι έμα ποόρχπξ ςξσ κειμέμξσ, δεμ σπάουει 
παοά μέρα ρςα πλαίρια ςξσ πλαρμαςικξύ λόγξσ, είμαι έμα καςαρκεύαρμα από λένειπ. Ο 
(ποαγμαςικόπ) ρσγγοατέαπ δημιξσογεί ςξμ (πλαρμαςικό) ατηγηςή, όπχπ ακοιβώπ και ςξσπ 
ήοχέπ ςξσ. Ο ατηγηςήπ μπξοεί μα μιλά ρε ποώςξ, ρε ςοίςξ, ακόμα και ρε δεύςεοξ 
ποόρχπξ. Δεμ μπξοεί μα σπάονει ατήγηρη υχοίπ ατηγηςή. Δίμαι ασςόπ πξσ αμαλαμβάμει ςξ 
λόγξ, πξσ απξκούβει ή απξκαλύπςει ςιπ ρκέφειπ ςχμ ποξρώπχμ, πξσ επιλέγει αμάμερα 
ρςξμ εσθύ και ςξμ πλάγιξ λόγξ, αμάμερα ρςη υοξμξλξγική ςάνη και ςιπ αμαςοξπέπ ςξσ 
υοόμξσ. 

Έμαπ ατηγηςήπ ξογαμώμει ςξ σλικό ςξσ, εκπληοώμει δηλαδή ςημ απξρςξλή ςξσ, με ςξσπ 
ενήπ ςοόπξσπ: 

1.    Κοαςάει ξ ίδιξπ ςξ λόγξ, έςρι πξσ μα ατηγείςαι ξ ίδιξπ ςα γεγξμόςα και μεςαδίδει με 
πλάγιξ ύτξπ ςα λεγόμεμα ςχμ ηοώχμ ςξσ (telling). Διήγηση 

2.   Έμα πλαρςό ποόρχπξ ατηγείςαι, καςά καμόμα  ρε ποώςξ ποόρχπξ, αλλά κάπξιεπ 
τξοέπ και ρε ςοίςξ.  Μίμηση  

3.    Μεικςόπ ςοόπξπ: σπάουει έμαπ ατηγηςήπ, αλλά η ατήγηρή ςξσ διακόπςεςαι  με ςημ 
παοεμβξλή άλλχμ ποξρώπχμ  πξσ διαλέγξμςαι ρε εσθύ λόγξ  Μίμηση  

4.    Δίμει ςξ λόγξ ρςξσπ ήοχέπ ςξσ, ποιμξδξςεί δηλαδή ςξ διάλξγξ και, καςά κάπξιξ ςοόπξ, 
όπχπ ρςξ θέαςοξ, “δείυμει” ςα γεγξμόςα, αμςί μα ςα ατηγείςαι ξ ίδιξπ (showing). Μίμηση 

Ασςή η αμςίθερη λέγω / δείυμω δεμ είμαι παοά η γμχρςή από ςημ αουαιόςηςα και οηςά 
διαςσπχμέμη από ςξμ Πλάςχμα και ςξμ Αοιρςξςέλη αμςίθερη ςχμ όοχμ διήγηριπ / μίμηριπ. 
Καςά ςξμ Πλάςχμα, ςα πξιηςικά είδη υχοίζξμςαι αμάλξγα με ςξ μιμηςικό ή διηγημαςικό ςξσπ 
υαοακςήοα: η δοαμαςική πξίηρη υαοακςηοίζεςαι από ςημ ενατάμιρη ςξσ ατηγηςή, η λσοική 
από ςημ απξκλειρςική παοξσρία ςξσ, εμώ η επική απξςελεί  ρσμδσαρμό “αμτξςέοχμ”, 
δηλαδή εμαλλαγήπ διήγηρηπ και μίμηρηπ. 

Δπξμέμχπ, έμα ατηγημαςικό κείμεμξ ρσμιρςά εμαλλαγή ασςώμ ςχμ δσξ ςοόπχμ.  Μίμηρη  
υχοίπ παοεμβξλή   διήγηρηπ σπάουει μόμξ ρςα θεαςοικά έογα. 

Ποιος μιλάει; -Οπτική γωμία αφήγησης 

Σςα ατηγημαςικά κείμεμα ξ ατηγηςήπ εμταμίζεςαι με διάτξοεπ μξοτέπ. θα λέγαμε όςι 
μεςαμξοτώμεςαι: 

1. Αφηγητής Θεός: ςοιςξποόρχπη ατήγηρη με μηδεμική ερςίαρη. Η ατήγηρη γίμεςαι από 
έμαμ παμςξγμώρςη ατηγηςή, ξ ξπξίξπ έυει παμξοαμική θέαρη ςξσ μσθιρςξοημαςικξύ 
ρύμπαμςξπ και γι’ ασςό είμαι ςασςόυοξμα παοώμ και απώμ από ασςό. Γμχοίζει ςα πάμςα για 
ςξσπ ήοχεπ ςξσ έογξσ ςξσ, ακόμη και ςα ρσμαιρθήμαςα και ςιπ μύυιεπ ρκέφειπ ςξσπ. Δίμαι ξ 
εςεοξδιηγηςικόπ ατηγηςήπ πξσ δεμ ρσμμεςέυει ρε ό,ςι ατηγείςαι Δίμαι εύκξλξ μα 
καςαλάβξσμε γιαςί, ρςημ πεοίπςχρη ασςή, η απόλσςη γμώρη ιρξδσμαμεί με  έλλειφη 
ρκξπιάπ: ξ Θεόπ κξιςάζει ςξμ κόρμξ από παμςξύ, όυι από έμα ρσγκεκοιμέμξ ρημείξ, έςρι πξσ 
η απόλσςη παοξσρία ςξσ μα απξςελεί ςασςόυοξμα και απόλσςη απξσρία. Δίμαι ξ ατηγηςήπ 
ςχμ μσθιρςξοημάςχμ ςξσ Μπαλζάκ και ςχμ ιρςξοικώμ μσθιρςξοημάςχμ. Ατηγηςήπ > 
Ποόρωπα 

2. Αφηγητής άμθρωπος: ποχςξποόρχπη ή και ςοιςξποόρχπη ατήγηρη (πξλύ ρπάμια 
ατήγηρη ρε δεύςεοξ ποόρχπξ) με ερχςεοική ερςίαρη. Η ατήγηρη γίμεςαι από ςημ ξπςική 
γχμία εμόπ ποξρώπξσ με γμώρη πεοιξοιρμέμη. Ο ατηγηςήπ  είμαι  ςξπξθεςημέμξπ ρςξ 
ατηγημαςικό ρύμπαμ είςε χπ ποχςαγχμιρςήπ (ασςξδιηγηςικόπ)  είςε χπ δεσςεοεύξμ 
ποόρχπξ είςε χπ απλόπ   μάοςσοαπ-θεαςήπ (ξμξδιηγηςικόπ). ξ λόγξπ βγαίμει από αμθοώπιμξ 
ρςόμα, ςα μάςια πξσ βλέπξσμ είμαι μάςια αμθοώπξσ, έμαπ ή πεοιρρόςεοξι ατηγηςέπ 
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διαςηοξύμ ςημ αμθοώπιμη ιδιόςηςά ςξσπ. Παοάδειγμα ςα διηγήμαςα ςξσ Βιζσημξύ, αοκεςά 
ςξσ Παπαδιαμάμςη, ςξσ Καοκαβίςρα κ.ά. Ατηγηςήπ = Ποόρωπα 

3.    Αφηγητής κάμερα ή αφηγητής πράγμα: ξ ατηγηςήπ απξβάλλει ςώοα ςημ απόλσςη ή 
ρυεςική γμώρη ςξσ, ςξμ απόλσςξ ή ρυεςικό έλεγυξ ςξσ ρύμπαμςόπ ςξσ και βλέπει πια με  έμα 
απλό και ξσδέςεοξ βλέμμα,  έυει ερςίαρη ενχςεοική. Δε ρυξλιάζει και δεμ κοίμει. Δίμαι έμαπ 
τακόπ πξσ καςαγοάτει ξσδέςεοεπ εικόμεπ ρςξ παοόμ (κσοιαουεί ξ εμερςώςαπ) υχοίπ 
αμαδοξμέπ ρςξ παοελθόμ ή αματξοεπ ρςξ μέλλξμ. Παοάδειγμα ςα αρςσμξμικά 
μσθιρςξοήμαςα. Ατηγηςήπ < Ποόρωπα 

Αμάλξγα με ςξ ατηγημαςικό επίπεδξ ξι ατηγηςέπ υχοίζξμςαι ρε ενωδιηγηςικξύπ, όςαμ είμαι 
εκςόπ ςηπ ιρςξοίαπ η ξπξία είμαι απξςέλερμα ςηπ ατηγημαςικήπ ςξσπ ποάνηπ και ρε 
εμδξδιηγηςικξύπ, όςαμ εμταμίζξμςαι ρςημ ιρςξοία χπ ατηγηςέπ και η ιρςξοία ςξσπ καςαλήγει 
ρςξ μεςαδιηγηςικό επίπεδξ   (εγκιβχςιρμόπ) (Π.υ. Ο Οδσρρέαπ ρςξ μηρί ςχμ Φαιάκχμ, η 
μηςέοα ρςξ διήγημα ςξσ Βιζσημξύ «Τξ αμάοςημα ςηπ μηςοόπ μξσ») 

Χρόμος 

1.    Χοόμξπ πξμπξύ-ρσγγοατέα: η επξυή πξσ ζει ξ ρσγγοατέαπ και κσοίχπ η υοξμική 
ρςιγμή πξσ γοάτει ςξ έογξ ςξσ. 

2.    Χοόμξπ γεγξμόςχμ-ιρςξοίαπ:  ξ υοόμξπ μέρα ρςξμ ξπξίξ      εκςσλίρρξμςαι  ςα γεγξμόςα 
ςηπ ατήγηρηπ. 

3.    Χοόμξπ δέκςη-αμαγμώρςη: η επξυή πξσ ζει ξ αμαγμώρςηπ και κσοίχπ η υοξμική ρςιγμή 
πξσ διαβάζει ςξ έογξ. 

4.    Χοόμξπ ςηπ ατήγηρηπ (ατηγημαςικήπ ποάνηπ): η ρυέρη αμάμερα ρςξ υοόμξ ςξσ λόγξσ 
και ρςξ υοόμξ ςηπ μσθξπλαρίαπ, ξ ιδιαίςεοξπ ςοόπξπ πξσ παοξσριάζξμςαι ςα γεγξμόςα, 
ρσμήθχπ με διατξοεςική υοξμική ρειοά, διάοκεια και ρσυμόςηςα: 

Α) Χοξμική ρειοά:   ξ ατηγηςήπ παοαβιάζει ςη υοξμική ρειοά και είςε αματέοεςαι ρε 
γεγξμόςα ποξγεμέρςεοα από ςξ  ρημείξ ςηπ ιρςξοίαπ ρςξ ξπξίξ βοίρκεςαι (αμαδρομές-
αμαλήψεις/flash back) είςε ατηγείςαι εκ ςχμ ποξςέοχμ γεγξμόςα πξσ θα διαδοαμαςιρςξύμ 
αογόςεοα (πρόδρομες αφηγήσεις-προλήψεις-πρoσημάμσεις-προαγγελίες/flash forward) 

Β) Διάοκεια: 

 Καμέμα ςμήμα ςξσ υοόμξσ ςξσ λόγξσ δεμ αμςιρςξιυεί ρςξ υοόμξ ςηπ μσθξπλαρίαπ 
(παράλειψη μια ξλόκληοηπ πεοιόδξσ/επιτάχυμση) 

 Ο υοόμξπ ςηπ ατήγηρηπ έυει μικοόςεοη διάοκεια από ςξ υοόμξ ςηπ ιρςξοίαπ 
(συμοπτική αφήγηση – περίληψη/επιτάχυμση) 

 Ο υοόμξπ ςηπ ατήγηρηπ έυει μεγαλύςεοη διάοκεια από ςξ υοόμξ ςηπ ιρςξοίαπ 
(αμαλυτική αφήγηση/επιβράδυμση) 

 Άορη ςξσ υοόμξσ, όπχπ ρσμβαίμει ρςημ πεοιγοατή και ρςιπ γεμικέπ ρκέφειπ 
(παύση/επιβράδυμση) 

 Ο υοόμξπ ςηπ ατήγηρηπ έυει ςημ ίδια διάοκεια με ςξ υοόμξ ςηπ ιρςξοίαπ (σκημή, 
ρσμήθχπ διαλξγική) 

Γ) Σσυμόςηςα: Η αμαλξγία αμάμερα ρςξ πόρεπ τξοέπ έμα γεγξμόπ ρσμβαίμει ρςημ ιρςξοία 
και ρςξ πόρεπ αματέοεςαι ρςημ ατήγηρη. Μπξοξύμε μα έυξσμε επαμάληφη κάπξιξσ 
γεγξμόςξπ, όυι  παμξμξιόςσπη αλλά με διατξοεςικό ςοόπξ. 

 

Μξσλλάπ Παμαγιώςηπ, Οι μεςαμξοτώρειπ ςξσ ατηγηςή, Τεςοάδια εογαρίαπ 7 (Σεμιμαοιακά μαθήμαςα), Αθήμα 1984 
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