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Παηξώλ, εηδίθεπζε 
Βπδαληηλώλ θαη Νενειιεληθώλ 

ζπνπδώλ 



Οι λειηοσργίες ηοσ αθηγηηή 

Μπνξεί λα είλαη έλα πξόζσπν ηεο 
αθήγεζεο (κε πξσηαγσληζηηθό ή 
δεπηεξεύνληα ξόιν) 

Μπνξεί λα είλαη ακέηνρνο ζηα 
γεγνλόηα 

Αλ ζπκκεηέρεη ζηελ ηζηνξία ηνλ 
νλνκάδνπκε νκνδηεγεηηθό αθεγεηή  

( αθεγείηαη ζε πξώην ξεκαηηθό 
πξόζσπν, δειαδή έρνπκε 
πξσηνπξόζσπε αθήγεζε) 



Ομοδιηγηηικός αθηγηηής 

 

 

Αθεγεηήο – παξαηεξεηήο/ ζεαηήο  

Αθεγεηήο – πξσηαγσληζηήο , όηαλ 
αθεγείηαη ζε πξώην ξεκαηηθό 
πξόζσπν νλνκάδεηαη απηνδηεγεηηθόο 
αθεγεηήο. 

 



Εηεροδιηγηηικός αθηγηηής 

 Αλ ν αθεγεηήο δελ ζπκκεηέρεη θαζόινπ 
ζηελ ηζηνξία πνπ δηεγείηαη ηόηε νλνκάδεηαη 
εηεξνδηεγεηηθόο αθεγεηήο . Δδώ, ν 
αθεγεηήο αλαζέηεη ηελ εμηζηόξεζε ζε έλα 
μέλν πξνο ηελ ηζηνξία θαη ε αθήγεζε είλαη 
ζε ηξίην πξόζσπν , ηξηηνπξόζσπε 
αθήγεζε . Ολνκάδεηαη θαη παληνγλώζηεο 
αθεγεηήο , απηόο πνπ βξίζθεηαη παληνύ 
θαη γλσξίδεη ηα πάληα, αθόκα θαη ηηο πην 
θξπθέο ζθέςεηο ησλ πξσηαγσληζηώλ . 



Εζηίαζη 

 

 

Δζηίαζε νλνκάδεηαη ε απόζηαζε πνπ 
παίξλεη ν αθεγεηήο από ηα πξόζσπα 
ηεο αθήγεζεο.  



Είδη εζηίαζης ζύμθωνα με ηον 

Ζενέη. 
 Μεδεληθή εζηίαζε : ν αθεγεηήο γλσξίδεη 

πεξηζζόηεξα από ηα πξόζσπα 
(παληνγλώζηεο αθεγεηήο) 

 Αθήγεζε κε εζσηεξηθή εζηίαζε : ν 
αθεγεηήο μέξεη ηόζν όζα θαη ην πξόζσπν 
από ηελ ζθνπηά ηνπ νπνίνπ αθεγείηαη ή ε 
αθήγεζε παξαθνινπζεί έλα από ηα 
πξόζσπα. 

 Αθήγεζε κε εμσηεξηθή αθήγεζε : ν 
αθεγεηήο μέξεη ιηγόηεξα από ηα πξόζσπα 
. Δδώ , ν αλαγλώζηεο δελ έρεη ηελ 
επθαηξία λα παξαθνινπζήζεη ηηο 
εζσηεξηθέο ζθέςεηο ηνπ πξσηαγσληζηή . 



Χρόνος αθήγηζης  

 Έρνπκε ηέζζεξα ρξνληθά επίπεδα: 
1. Μεηαγελέζηεξε αθήγεζε : Γηεγνύκαζηε 

κηα ηζηνξία πνπ ήδε έρεη ζπληειεζηεί . 
Πξόθεηηαη γηα ηελ πην ζπρλή αθήγεζε . 

2. Πξνγελέζηεξε αθήγεζε : Αθήγεζε πνπ 
πξνεγείηαη από ηελ έλαξμε ηεο ηζηνξίαο . 

3. Ταπηόρξνλε αθήγεζε : ε αθήγεζε είλαη 
ζύγρξνλε κε ηελ ηζηνξία . 

4. Παξέκβιεηε αθήγεζε : ν αθεγεηήο καδί 
κε ηα γεγνλόηα πνπ παξνπζηάδεη , 
απνηππώλεη θαη ηηο ζθέςεηο πνπ ηνπ 
έξρνληαη εθείλε ηελ ζηηγκή ηεο γξαθήο. 



Χρονική ζειρά γεγονόηων  

 In media res : (ιαηηληθή γξαθή) , 
από ηελ κέζε ησλ πξαγκάησλ . Δδώ , 
ε αθήγεζε δελ μεθηλά από ηελ αξρή 
ηεο ηζηνξίαο αιιά από ηελ κέζε . 
Ξεθηλά από ην θξηζηκόηεξν ζεκείν , 
ζηε ζπλέρεηα κε αλαδξνκέο καο 
πεξηγξάθεη ην παξειζόλ . Μηα ηερληθή 
πνπ δελ θνπξάδεη θαζόινπ θαη 
δηεγείξεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 
αλαγλώζηε . ( π.ρ. Σνισκόο , 
Κξεηηθόο.) 



 Αλαδξνκηθέο αθεγήζεηο/ αλαδξνκέο :  
  Γηαθνπή αθήγεζεο γηα λα εμηζηνξεζνύλ 

γεγνλόηα ηνπ παξειζόληνο . 
 Πξόδξνκεο αθεγήζεηο ή πξόιεςε: 
Ο αθεγεηήο δηεγείηαη ηα γεγνλόηα πνπ ζα 

ζπκβνύλ αξγόηεξα. 
 Εγθηβσηηζκόο: νλνκάδνληαη νη 

δεπηεξεύνληεο ηζηνξίεο πνπ αθεγνύληαη 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θύξηαο αθήγεζεο. 

 Παξέθβαζε / παξέκβιεηε αθήγεζε : 
δηαθνπή θύξηαο αθήγεζεο θαη εμηζηόξεζε 
κηαο άιιεο ηζηνξίαο πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε 
ηελ θύξηα αθήγεζε . 
 



Πξντδεαζκόο / πξνζήκαλζε :  

Δίλαη ε ςπρνινγηθή πξνεηνηκαζία ηνπ 
αλαγλώζηε από ηνλ αθεγεηή γηα ην 
ηη πξόθεηηαη λα ζπκβεί.  

Πξννηθνλνκία : είλαη ν ηξόπνο θαηά 
ηνλ νπνίν ν ζπγγξαθέαο ηαμηλνκεί ηα 
γεγνλόηα θαη ηελ πινθή ώζηε λα 
θαίλνληαη ινγηθά ζηνλ αλαγλώζηε . 

 



Χρονική διάρκεια 

 Επηηάρπλζε : παξνπζηάδεη ζύληνκα ηα γεγνλόηα 
πνπ έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα.  

 Παξάιεςε : δελ αλαθέξεη γεγνλόηα πνπ δελ 
έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηζηνξία  

 Πεξίιεςε : παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ελδηάκεζα 
γεγνλόηα. 

 Έιιεηςε/ αθεγεκαηηθό θελό : παξάιεηςε 
γεγνλόησλ πνπ ελλννύληαη εύθνια ή πνπ δελ 
έρνπλ λα πξνζθέξνπλ θάηη νπζηαζηηθό ζηελ 
πινθή .  

 Επηβξάδπλζε : κεγαιώλεη ηνλ ρξόλν ηεο 
αθήγεζεο . Γεγνλόηα πνπ έρνπλ κηθξή δηάξθεηα 
παξνπζηάδνληαη κε εθηεηακέλε αθήγεζε. 



Χρονική ζστνόηηηα 

 Μνλαδηθή αθήγεζε : γεγνλόο πνπ έγηλε 
κόλν κηα θνξά 

 Επαλαιεπηηθή αθήγεζε : επαλάιεςε 
γεγνλόηνο πνπ έγηλε κηα θνξά  

 Θακηζηηθή αθήγεζε : γεγνλόο πνπ έγηλε 
πνιιέο θνξέο αιιά αθεγείηαη κόλν κηα 
θνξά  

 Πνιπκνλαδηθή αθήγεζε : επαλάιεςε 
αθήγεζεο γεγνλόηνο πνπ έγηλε πνιιέο 
θνξέο  



Αθηγημαηικοί ηρόποι 

 Δηάινγνο : είλαη ηα δηαινγηθά κέξε ζε επζύ 
ιόγν θαη ζε πξώην πξόζσπν. 

 Πεξηγξαθή : ε αθήγεζε θαηαζηάζεσλ , 
πεξηγξαθή γεγνλόησλ , πξνζώπσλ , 
ηόπσλ . 

 Σρόιην : ζρόιηα , ζθέςεηο , γλώκεο από 
ηνλ αθεγεηή , ρσξίο λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ 
ξνή ηεο αθήγεζεο ( επηβξάδπλζε ) 

 Εζσηεξηθόο κνλόινγνο : απόδνζε 
ζθέςεσλ/ ζπλαηζζεκάησλ ζε πξώην 
πξόζσπν θαη ζε ρξόλν ελεζηώηα  



 Έθζεζε / αθήγεζε : παξνπζίαζε 
γεγνλόησλ θαη πξάμεσλ . Έρνπκε θαη δπν 
ππνθαηεγνξίεο ηελ δηήγεζε θαη ηελ κίκεζε 
(Πιάησλαο θαη Αξηζηνηέιεο) 

Δηήγεζε : ν αθεγεηήο εμηζηνξεί ηελ 
αθήγεζε κε ηνλ δηθό ηνπ ηξόπν 

Μίκεζε : αθεγείηαη κέζα από άιια 
πξόζσπα. 

 Ειεύζεξνο πιάγηνο ιόγνο : θαζαξή 
αθήγεζε , απνηύπσζε ζθέςεσλ/ 
ζπλαηζζεκάησλ ζε ηξίην πξόζσπν θαη ζε 
παξσρεκέλν ρξόλν .  
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