
ΑΦΗΓΗΣΗ	  

Ορισμός	  
Αφήγηση είναι µια πράξη επικοινωνίας µε την οποία παρουσιάζεται προφορικά, ή γραπτά µια σειρά 
πραγµατικών ή πλασµατικών γεγονότων. Εποµένως ως πράξη επικοινωνίας προϋποθέτει δύο, 
τουλάχιστον, πρόσωπα: έναν ποµπό, τον αφηγητή, ο οποίος δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον 
τόπο, το χρόνο, τα πρόσωπα και τα πιθανά αίτια ενός συµβάντος και τον αποδέκτη της αφήγησης. Η 
έκτασή της ποικίλλει (µπορεί να είναι πολύ εκτεταµένη ή να περιορίζεται σε µια µόνο φράση).  
 
Αφηγηµατικό περιεχόµενο= γεγονότα - πράξεις προσώπων που συνιστούν µια ιστορία (π.χ. ένας φόνος) 
Αφηγηµατική πράξη= ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζονται τα γεγονότα από τον αφηγητή. (π.χ. η 
υπηρεσιακή έκθεση ενός αστυνοµικού για το φόνο, η παρουσίασή του από ένα δηµοσιογράφο).  

Ο	  τύπος	  του	  αφηγητή	  	  
Αφηγητής είναι το πρόσωπου που αφηγείται τα γεγονότα µιας ιστορίας. Στις αφηγήσεις πραγµατικών 
γεγονότων είναι ένα πραγµατικό πρόσωπο. Στη λογοτεχνία όµως ο αφηγητής και ο συγγραφέας είναι δύο 
διαφορετικά πρόσωπα που δεν πρέπει να συγχέονται. Ο συγγραφέας είναι ένα πραγµατικό πρόσωπο µε 
αληθινή ζωή, υπάρχει έξω από το κείµενο. Αντίθετα, ο αφηγητής είναι ένα πρόσωπο του κειµένου που 
υπάρχει µόνο µέσα στο πλαίσιο του πλασµατικού λόγου, είναι δηλαδή ένα κατασκεύασµα από λέξεις. 
Υπάρχουν βέβαια και κείµενα όπου συγγραφέας και αφηγητής ταυτίζονται. 
Γενικά διακρίνουµε δύο τύπους αφηγητή, ανάλογα µε το βαθµό συµµετοχής του στα γεγονότα που 
αφηγείται:  

1. Οµοδιηγητικός: ο αφηγητής µετέχει στα γεγονότα είτε ως πρωταγωνιστής είτε ως αυτόπτης 
µάρτυρας. Τότε αφηγείται είτε σε α΄ πρόσωπο είτε σε γ΄ πρόσωπο.  

2. Ετεροδιηγητικός: ο αφηγητής δε µετέχει καθόλου στα γεγονότα, οπότε στο κείµενο επικρατεί το γ΄ 
ρηµατικό πρόσωπο. 

Οπτική	  γωνία	  
Σε µια αφήγηση δεν µπορούµε να συµπεριλάβουµε όλα τα γεγονότα που συνέβησαν. Αναγκαστικά γίνεται 
µια επιλογή γεγονότων, η οποία εξαρτάται από την οπτική γωνία του αφηγητή, δηλαδή είναι ανάλογη µε τη 
γνώση του για τα γεγονότα (άµεση ή έµµεση), τη συναισθηµατική του φόρτιση, τον τρόπο που σκέφτεται, το 
αποτέλεσµα που επιδιώκει κτλ.  
Η οπτική γωνία στη λογοτεχνική αφήγηση= είναι η σκοπιά /θέση από την οποία ο αφηγητής βλέπει 
(κυριολεκτικά ή µεταφορικά) τα γεγονότα. Αποτελεί µια αφηγηµατική τεχνική, την οποία καθορίζει ο 
συγγραφέας. 
Ο συγγραφέας επιλέγει συνήθως µια από τις εξής δύο δυνατότητες αφηγηµατικής σκοπιάς: 

1. Εξωτερική οπτική γωνία και αφήγηση µε µηδενική εστίαση: ο αφηγητής δε µετέχει στα γεγονότα, 
είναι δηλαδή ετεροδιηγητικός. Είναι παντογνώστης, γιατί γνωρίζει περισσότερα από όσα γνωρίζουν 
οι ήρωες, µπορεί να αποκαλύψει ακόµα και όσα σκέφτονται ή σχεδιάζουν. (‘αφηγητής- Θεός’).  
 

2. Εσωτερική οπτική γωνία και εσωτερική εστίαση: ο αφηγητής µετέχει στα γεγονότα, είναι δηλαδή 
οµοδιηγητικός και κατά συνέπεια έχει περιορισµένη γνώση (‘αφηγητής- άνθρωπος’). 

[Υπάρχει και η αφήγηση µε εξωτερική εστίαση στην οποία ο αφηγητής είναι απλώς παρατηρητής και ξέρει πολύ 
λιγότερα από τα πρόσωπα-ήρωες] 
 

Αφηγηματικοί	  τρόποι	  
Οι τρόποι µε τους οποίους ο αφηγητής παρουσιάζει τα γεγονότα είτε µε αφήγηση είτε µε διάλογο είτε µε 
συνδυασµό της αφήγησης µε διάλογο 

Ο	  χρόνος	  στην	  αφήγηση	  
Εξωτερικοί ή εξωκειµενικοί 

1. Ο χρόνος του ποµπού: πότε ζει και στέλνει το µήνυµά του 
2. Ο χρόνος του δέκτη: πότε ζει και δέχεται το µήνυµα 
3. Ο χρόνος των γεγονότων: πότε διαδραµατίζονται τα γεγονότα της αφήγησης 

Παράδειγµα: στα οµηρικά έπη ο χρόνος του ποµπού είναι ο 8ος αι. π. Χ., ο χρόνος των γεγονότων ο 12ος αι. 
π. Χ. ο χρόνος του δέκτη βέβαια µπορεί να είναι οποιαδήποτε εποχή.  



 
Εσωτερικοί ή εσωκειµενικοί 
1. Ο χρόνος της ιστορίας, της δράσης = ο χρόνος µέσα στον οποίο εκτυλίσσονται µε φυσική σειρά τα 

γεγονότα που συνιστούν την ιστορία της αφήγησης.  
2. Ο χρόνος της αφήγησης: γενικά δε συµπίπτει µε το χρόνο της ιστορίας. Τα γεγονότα παρουσιάζονται 

στην αφήγηση συνήθως µε διαφορετική χρονική σειρά, διάρκεια και συχνότητα απ' ό,τι 
διαδραµατίζονται στην ιστορία.    
 

Αν συγκρίνουµε το χρόνο της αφήγησης µε το χρόνο της ιστορίας, προκύπτουν τα εξής:  
 

Α) Με βάση τη χρονική σειρά ή τάξη των γεγονότων έχουµε: 
1. Ευθύγραµµη αφήγηση: ο αφηγητής παρουσιάζει τα γεγονότα µε τη φυσική τους σειρά. 
2. Αναχρονίες: ο αφηγητής παρουσιάζει τα γεγονότα µε διαφορετική σειρά. Στην περίπτωση αυτή έχουµε: 

ü Αναδροµικές αφηγήσεις ή αναλήψεις (flash back): ο αφηγητής σε κάποιο σηµείο της αφήγησής του 
αναφέρεται σε γεγονότα προγενέστερα.  

ü Πρόδροµες αφηγήσεις ή προλήψεις: ο αφηγητής σε κάποιο σηµείο της αφήγησης αναφέρεται σε 
γεγονότα τα οποία θα συµβούν στο µέλλον.  
 

Β) Με βάση τη τη χρονική διάρκεια των γεγονότων µπορούµε να διακρίνουµε τις εξής περιπτώσεις:  
ü Επιτάχυνση της αφήγησης: ο χρόνος της αφήγησης έχει µικρότερη διάρκεια από το χρόνο της 

ιστορίας: ο αφηγητής παρουσιάζει συνοπτικά τα γεγονότα, για να µην κουράσει το δέκτη. 
ü Επιβράδυνση της αφήγησης: ο χρόνος της αφήγησης έχει µεγαλύτερη διάρκεια από το χρόνο της 

ιστορίας: ο αφηγητής παρουσιάζει αναλυτικά, γεγονότα που διαρκούν ελάχιστα.   
ü Σκηνή: ο χρόνος της αφήγησης έχει την ίδια διάρκεια µε το χρόνο της ιστορίας. Αυτό συµβαίνει 

στους διαλόγους ή στους εσωτερικούς µονολόγους.   
 

Γ) Με βάση τη συχνότητα των γεγονότων: ένα γεγονός που συνέβη µια φορά µπορεί να επαναλαµβάνεται 
στην αφήγηση αρκετές φορές, όχι πανοµοιότυπα αλλά κάθε φορά µε  διαφορετικό τρόπο, ύφος, προοπτική.  

Περιγραφή	  και	  αφήγηση	  
α) Διάκριση της περιγραφής από την αφήγηση. 
Η περιγραφή απεικονίζει τα βασικά γνωρίσµατα ενός αντικειµένου/προσώπου/χώρου/κατάστασης, τα 
οποία παρουσιάζονται στατικά µέσα στο χώρο ενώ ο χρόνος φαίνεται να έχει «παγώσει». Αυτό συµβαίνει 
ακόµη και στην περίπτωση ενός κινούµενου αντικειµένου, οπότε η περιγραφή απεικονίζει το αντικείµενο 
που κινείται και όχι την ενέργεια της κίνησης µε τα αίτια και τις συνέπειές της. Ανήκει στα στατικά στοιχεία 
ενός κειµένου, γιατί µας δίνει πληροφορίες για το «είναι» των πραγµάτων.  
Αντίθετα στην αφήγηση ένα πρόσωπο / πράγµα / οµάδα / θεσµός / ιδέα παρουσιάζεται δυναµικό, καθώς 
ενεργεί, κινείται ή µεταβάλλεται µέσα στο χρόνο. Εποµένως η αφήγηση ανήκει στα δυναµικά στοιχεία ενός 
κειµένου, γιατί σχετίζεται µε το «γίγνεσθαι», µε την εξέλιξη των γεγονότων και αναφέρεται στις αιτίες και τα 
αποτελέσµατα τους. 
 
β) Η περιγραφή µέσα στην αφήγηση.  
Μπορεί η αφήγηση και η περιγραφή να συνυπάρχουν στο ίδιο κείµενο ή ακόµα και στην ίδια περίοδο. Όταν 
ο συγγραφέας παρεµβάλλει µια περιγραφή σε ένα αφηγηµατικό κείµενο επιδιώκει: 

• Να σκιαγραφήσει τα πρόσωπα, να στήσει το σκηνικό της δράσης και γενικά να φωτίσει την 
αφήγηση µε επιπλέον πληροφορίες. 

• Να πετύχει τη µετάβαση από το ένα αφηγηµατικό µέρος στο άλλο.  
• Να προκαλέσει αγωνιά στον αναγνώστη µε την επιβράδυνση της δράσης. 
• Να προσφέρει αισθητική απόλαυση στον αναγνώστη.  


