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Μαξία Κάππνπ 

 

Γ Θέκα:  

Γηδαθηέα ύιε   

θαη  

εξκελεπηηθό ζρόιην 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το γλωςςάρι με ςθμειώςεισ και πίνακεσ 
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Τι είναι η λογοτεχνία 

 

Σε τι διαφέρουν τα λογοτεχνικά κείμενα από άλλεσ ποικιλίεσ κειμένων; 

 

 Η Λογοτεχνία είναι Τέχνη, ϊρα δεν ϋχει καμύα ςχϋςη με τισ επιςτόμεσ, όπωσ αυτϋσ 
διδϊςκονται ςτα ςχολικϊ βιβλύα. Οι επιςτόμεσ διδϊςκουν, ενημερώνουν, πληροφορούν. 
Η Λογοτεχνύα μοναδικό προοριςμό ϋχει να τϋρψει, να ςυγκινόςει, να διεγεύρει το 
καλαιςθητικό ςυναύςθημα, να οδηγόςει τον αναγνώςτη ςε μϋθεξη με το καλλιτεχνικό 
δημιούργημα. Επομϋνωσ, ο ςυγγραφϋασ ωσ πομπόσ δεν ϋχει πρόθεςη ςυγκεκριμϋνη που 
του επιβϊλλεται από ϊλλεσ ςκοπιμότητεσ όπωσ η εξυπηρϋτηςη πρακτικών αναγκών. Ο 
λογοτϋχνησ, ωσ καλλιτϋχνησ νιώθει ϋντονη ανϊγκη απλώσ να εξωτερικευτεύ και επιλϋγει 
ελεύθερα τα εκφραςτικϊ του μϋςα (το λόγο) ϋτςι ώςτε να υπηρετηθούν καλύτερα οι 
πνευματικϋσ και αιςθητικϋσ του αναζητόςεισ. 
 

 
Μη λογοτεχνικά 

κείμενα 

Συςτατικά 
ςτοιχεία των  
κειμενικών 

ειδών 

 
Λογοτεχνικά 

κείμενα 

Δοκύμια, επιςτημονικϊ, 
ϊρθρα, ειδόςεισ, 

προςκλόςεισ, ϋγγραφα, 
βιογραφικϊ ςημειώματα, 
διαφημύςεισ, επιςτολϋσ, 

ομιλύεσ, φιλοςοφικϊ, 
μελϋτεσ κ.λπ. 

 

Είδοσ 

 

Α. Πεζά  
Διηγόματα, νουβϋλεσ, 
μυθιςτορόματα, θεατρικϊ 
 
Β. Ποιητικά-έμμετρα 
-Παραδοςιακό πούηςη 
-Νεωτερικό/ςύγχρονη πούηςη 

Τα θϋματα αναφϋρονται ςτην 
πραγματικότητα 

Θέματα Μυθοπλαςύα 
Αναπαρϊςταςη τησ 
πραγματικότητασ 

«Μύμηςη» 
Συμβατικό χρόςη τησ 

γλώςςασ 
Αναφορικό/δηλωτικό χρόςη 

τησ γλώςςασ 

 

 

Γλώςςα 

Λογοτεχνικό γραφό 

Γλώςςα τησ λογοτεχνύασ 

Στα πεζά: Αναφορικό χρόςη τησ 
γλώςςασ 
Στα ποιητικά: 
Ποιητικό/ςυνυποδηλωτικό χρόςη 
τησ γλώςςασ 
Αποκλύνουςα μορφό τησ γλώςςασ 
από τη ςυνηθιςμϋνη 

Ποικύλοι ςκοπού ανϊλογα με 
το εύδοσ του κειμϋνου 

(π.χ. ενημϋρωςη, 
ευαιςθητοπούηςη, 

γνωςτοπούηςη, υποβολό 
αιτημϊτων, εξυπηρϋτηςη 

πρακτικών αναγκών κ.λπ.) 

 

Σκοπόσ 

 

Καλαιςθητικό απόλαυςη, τϋρψη 
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Αναπαράςταςθ (Λογοτεχνία, γλωςςάρι, ςελ.193) 

Εύναι η «καταςκευό» μιασ πραγματικότητασ.  

-Όταν γύνεται ϋνασ φόνοσ, αυτό αποτελεύ ϋνα αδιαμφιςβότητο γεγονόσ, γιατύ ϋχει θύμα 

και θύτη. Όταν όμωσ απαιτεύται να γύνει αναπαρϊςταςη του εγκλόματοσ (ςτισ αύθουςεσ 

του δικαςτηρύου ό το αςτυνομικό τμόμα), τότε δεν ςυντελεύται ϋνασ δεύτεροσ φόνοσ, 

αλλϊ επαναλαμβϊνεται το ςυμβϊν, όπωσ περύπου ϋγινε· εύναι ςαν να το βλϋπουμε. Αυτό 

το «ςαν» εύναι η αναπαρϊςταςη ςτην τϋχνη. -Στη λογοτεχνύα δεχόμαςτε αυτό το «ςαν», 

δεχόμαςτε δηλαδό τη ςύμβαςη ότι διαβϊζουμε μύα καταςκευό μϋςα από τα μϊτια του/ 

τησ ςυγγραφϋα· αυτόσ/ό επϋλεξε ςυγκεκριμϋνα ςτοιχεύα από την πραγματικότητα μϋςα 

από μια ςυγκεκριμϋνη φιλοςοφικό θεώρηςη και ςτϊςη ζωόσ, για να αποδώςει αυτό 

που πιςτεύει ότι ςυνϋβη. Η επιλογό, λοιπόν, που κϊνει ο/η ςυγγραφϋασ γύνεται  

 μϋςα από το εύδοσ που θα προτιμόςει (π.χ. αςτυνομικό μυθιςτόρημα),  

 τον τύτλο που θα δώςει,  

 τη δομό του ϋργου,  

 τα ςτοιχεύα τησ πραγματικότητασ που επιλϋγει να περϊςει ςτο ϋργο του 

(ςυγκεύμενο), τα ϊλλα λογοτεχνικϊ ϋργα με τα οπούα ςυνομιλεύ ρητϊ ό 

ϊρρητα (διακειμενικότητα), τουσ χαρακτόρεσ που θα ςκιαγραφόςει και θα 

παρουςιϊςει, 

 το ύφοσ του κειμϋνου,  

 και κυρύωσ τα ερωτόματα που θϋλει να προκαλϋςει ςτουσ αναγνώςτεσ και 

ςτισ αναγνώςτριεσ, που δύνουν τισ δικϋσ τουσ απαντόςεισ κϊθε φορϊ 

(αναγνωςτικό ανταπόκριςη).  

Όλα τα προηγούμενα ςυγκροτούν την ϋννοια τησ αναπαρϊςταςησ ςτη λογοτεχνύα.  

 

Ανϊλογα με τη ςτϊςη ζωόσ που κρατϊει ϋνασ/μύα ςυγγραφϋασ απϋναντι ςτην 

πραγματικότητα, η αναπαρϊςταςη μπορεύ να λϊβει πολλϋσ και διαφορετικϋσ μορφϋσ, 

ςύμφωνα με τη φανταςύα, την ευρηματικότητα και την πρωτοτυπύα των ςυγγραφϋων, 

όπωσ, για παρϊδειγμα,  

 τη μορφό τησ αλληγορύασ  

 ό του ςυμβολιςμού (με κριτόριο τον βαθμό απόκρυψησ τησ 

πραγματικότητασ),  

 του ρεαλιςμού ό του νατουραλιςμού ό του υπερρεαλιςμού (με κριτόριο τον 

βαθμό μεταμόρφωςησ τησ πραγματικότητασ)  
ό τησ ειρωνεύασ (με κριτόριο τον βαθμό απόκρυψησ και μεταμόρφωςησ τησ 

πραγματικότητασ).  
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Λογοτεχνικό γζνοσ (Λογοτεχνία, γλωςςάρι, ςελ.196)  

Είναι θ κατθγορία του λογοτεχνικοφ ζργου που ζχει ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά, 
τυπολογία ι ςυμβάςεισ, δθλαδι τυποποιθμζνα ςχιματα που επαναλαμβάνονται ςτα ζργα 
του ίδιου γζνουσ ι είδουσ. Οι ςυγγραφείσ χρθςιμοποιοφν αυτζσ τισ ςυμβάςεισ, άλλοτε 
υιοκετϊντασ τεσ πιςτά, για να παρακολουκοφν χωρίσ παρανοιςεισ οι αναγνϊςτεσ/-τριεσ 
τθν ιςτορία, και άλλοτε επεμβαίνοντασ δθμιουργικά, για να αποφφγουν ςτερεοτυπικζσ 
επαναλιψεισ.  
Το γζνοσ αναφζρεται ςτισ βαςικζσ μορφζσ τθσ λογοτεχνίασ (ποίθςθ, πεηογραφία, θζατρο), 
ενώ το είδοσ ςτισ υποδιαιρζςεισ του κάκε γζνουσ (π.χ. το ιςτορικό μυθιςτόρθμα είναι 
είδοσ ςτο γζνοσ πεηογραφία).  
Η διάκριςθ του γζνουσ ι είδουσ ορίηεται από κριτιρια:  

 δομισ (π.χ. το ςονζτο, το επιςτολικό μυκιςτόρθμα)  

 ζκταςθσ (π.χ. το διιγθμα, θ νουβζλα)  

 ςκοποφ ι αποτελζςματοσ (π.χ. κωμωδία, τραγωδία)  

 κζματοσ (π.χ. μυκιςτόρθμα επιςτθμονικισ φανταςίασ).  
Σε πολλζσ ταξινομιςεισ αναφζρονται και οριςμζνεσ ενδιάμεςεσ μορφζσ μεταξφ λογοτεχνίασ 
και γραμματείασ: δοκίμιο, βιογραφία, αυτοβιογραφία, απομνθμονεφματα κ.λπ.  

 

ΠΕΖΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

 

Θέκαηα Κνηλά 

Πεξηερόκελν 

 

Αλαπαξάζηαζε ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο 

Αθήγεζε γεγνλόησλ ή ηζηνξίαο 

Γηάινγνο  

Μνλόινγνο  

Απνζηξνθή 

Αθήγεζε γεγνλόησλ ή ηζηνξίαο 

Γηάινγνο  

Μνλόινγνο  

Απνζηξνθή ηνπ πνηεηή 

πλεηξκηθέο εηθόλεο 

ηνραζκνί 

Κπξηαξρεί ε θαληαζία, ην 

ζπλαίζζεκα, νη εηθόλεο, ε ηδηαίηεξε 

ρξήζε ησλιέμεσλ 

Οξγάλωζε Παξάγξαθνη ηξνθέο 

Ή ζηίρνη (ζηε ζύγρξνλε πνίεζε) 

Γιώζζα Πεδόο ιόγνο 

Αλαιπηηθόο ιόγνο 

Πνηεηηθόο ιόγνο 

Ππθλόο ιόγνο 

΄Δκκεηξνο ιόγνο 

ρήκαηα ιόγνπ 

Ρπζκόο (κνπζηθόηεηα) 

θνπόο Αλαπαξάζηαζε γεγνλόησλ Διεύζεξε αλαζύλζεζε ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο, βαζηζκέλε ζε 

πξσηόηππνπο θαη απξνζδόθεηνπο 

ζπλδπαζκνύο 
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Συγκείμενο ( Λογοτεχνύα, ςελ. 197) 

Εύναι το πλαύςιο αναφορϊσ του λογοτεχνικού ϋργου, δηλαδό τα ιςτορικϊ, 

κοινωνικϊ και βιογραφικϊ/ιδεολογικϊ δεδομϋνα των ςυνθηκών τησ παραγωγόσ του. Τα 

ςτοιχεύα του πραγματικού κόςμου που αναπαριςτώνται ςτα λογοτεχνικϊ κεύμενα 

αποτελούν το ςυγκεύμενό τουσ και ςυμβϊλλουν ςτην ερμηνεύα τουσ. Τϋτοια ςτοιχεύα 

εύναι, μεταξύ ϊλλων,  

 η χωρο-χρονικό τοποθϋτηςη (πού και πότε εκτυλύςςεται αυτό που 
διαβϊζουμε), 

 οι ιςτορικϋσ, κοινωνικϋσ και οικονομικϋσ ςυνθόκεσ του χρόνου ςυγγραφόσ, 
 η πολιτεύα και το δύκαιο τησ (ϊγραφο ό γραπτό),  
 ο πολιτιςμόσ,  
 η κουλτούρα και η θρηςκεύα, όπωσ μετουςιώνονται ςε διαδεδομϋνεσ 

αντιλόψεισ, παραδόςεισ και όθη. 
 Όλα αυτϊ υποδηλώνονται ςτο κεύμενο εύτε ςυνδυαςτικϊ εύτε επιλεκτικϊ· αποτελούν 

βοηθητικά ςτοιχεία, για να καταλάβει ο αναγνώςτησ/η αναγνώςτρια ότι αυτό 

που διαβάζει αποτελεί μια μικρή φέτα ζωήσ του πραγματικού κόςμου, όπωσ 

αυτόσ διαθλϊται ςτο κεύμενο μϋςα από τη φιλοςοφικό και ιδεολογικό ματιϊ του/τησ 

ςυγγραφϋα και από τισ γλωςςικϋσ του επιλογϋσ.  

Με ϊλλα λόγια, διαβάζει ςυγκεκριμένουσ χαρακτήρεσ ςε ένα ςυγκεκριμένο 

χρονικό και χωρικό περιβάλλον όχι με τρόπο πραγματικό και ρεαλιςτικό, αλλά 

μέςα από το είδοσ τησ αναπαράςταςησ που κάνει ο/η ςυγγραφέασ με τισ 

επιλογέσ του. Ο αναγνώςτησ/η αναγνώςτρια καλεύται να λαμβϊνει υπόψη όλα αυτϊ 

και να προβαύνει ςε λεπτϋσ διακρύςεισ ανϊμεςα ςτον πραγματικό κόςμο και το 

ςυγκεύμενο 

Λογοτζχνθσ και αναγνώςτθσ/τρια 

 
Ο ινγνηέρλεο 

 

αηζζεηνπνηεί- κνξθνπνηεί κε ην ιόγν 

έλα ζέκα πνπ ηνλ απαζρνιεί 

Α. 

-Πξνζσπηθόηεηα 

-Οηθνγελεηαθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ 

-Πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή δσή 

-Βηώκαηα, εκπεηξίεο 

Β. 

πλζήθεο επνρήο 

-Οηθνλνκηθέο 

-Πνιηηηθέο 

-Κνηλσληθέο 

-Ιζηνξηθά γεγνλόηα 

-Αμηαθό ζύζηεκα-ηδενινγίεο 

 

πρ. 

 Η θξίθε ηνπ πνιέκνπ 

 Η εθκεηάιιεπζε ησλ αλζξώπσλ 

 Η μεληηηά 

 Η ζπκπεξηθνξά ησλ δαζθάισλ ζην 

παξειζόλ 

 Η ζέζε ηεο γπλαίθαο 

 Ο απηαξρηζκόο ηεο παηξηαξρηθήο 

θνηλσλίαο 

 Ο έξσηαο 

 Οη αγώλεο γηα ηελ ειεπζεξία 

 Οη αλεθπιήξσηεο επηζπκίεο 

θ.ιπ. 
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Ο ινγνηέρλεο δεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή επνρή, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από 

θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο θαη δηακνξθώλνπλ ην γεληθόηεξν ηζηνξηθό πνιηηηζηηθό θιίκα ηεο επνρήο. Σα 

ηζηνξηθά γεγνλόηα, ελδερόκελεο θνηλσληθέο ή νηθνλνκηθέο θξίζεηο, κεηαβαηηθά πνιηηηζηηθά ή 

πνιηηηθά ζηάδηα, νη θπξίαξρεο ηδενινγίεο, ηα ζπζηήκαηα αμηώλ, ηα ήζε θαη ηα έζηκα, νη 

παξαδόζεηο, ε αλάπηπμε ησλ επηζηεκώλ ή ηεο ηερλνινγίαο, ην θαζεζηώο εζληθήο 

αλεμαξηεζίαο  ή μέλεο θπξηαξρίαο , ε ειεπζεξία ή ην απηαξρηθό θαη ζπληεξεηηθό θιίκα πνπ 

επηθξαηνύλ επεξεάδνπλ ηόζν ηνλ ηξόπν δσήο όζν θαη ηηο ηδενινγηθέο θαη πλεπκαηηθέο ηάζεηο 

ησλ αλζξώπσλ θαη δηακνξθώλνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα. 

  

Ο ινγνηέρλεο εκπλέεηαη, ινηπόλ, από ηελ πξαγκαηηθόηεηα, αιιά ζην έξγν ηνπ δελ 

αλαπαξηζηά νύηε κηκείηαη απηνύζηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα, αληίζεηα δεκηνπξγεί κηα κπζηθή-

θαληαζηηθή πξαγκαηηθόηεηα πνπ ελζαξθώλεη, αηζζεηνπνηεί κε ην ιόγν.  
 

’ απηήλ ηελ πνηεηηθή πξαγκαηηθόηεηα απεηθνλίδεη ζθελέο, αθεγείηαη ηζηνξίεο, 

ζθελνζεηεί κνλνιόγνπο ή δηαιόγνπο, ελώ ηαπηόρξνλα εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα, ηδέεο, 

πξνβιεκαηηζκνύο γηα ηνλ άλζξσπν, ηε δσή, ηνλ θόζκν.  

 

Σα πιηθά ηνπ , ηα εθθξαζηηθά ηνπ κέζα είλαη ν ιόγνο, ε πνηεηηθή γιώζζα, ηελ νπνία 

αμηνπνηεί αλάινγα κε ηελ εηθνλνπιαζηηθή ηνπ ηθαλόηεηα γηα λα αλαδεκηνπξγήζεη 

«παξαζηάζεηο», ηηο νπνίεο ν επαξθήο αλαγλώζηεο δει. ν κπεκέλνο, εμνηθεησκέλνο δέθηεο 

αλαπιάζεη κε ηε βνήζεηα ησλ αηζζήζεσλ θαη ηεο θαληαζίαο ηνπ. 

 

 Ο αλαγλώζηεο, επνκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζεη κε ην δεκηνπξγό, λα πξνζεγγίζεη 

ην ινγνηερληθό έξγν πξέπεη αθ’ ελόο λα ελεξγνπνηήζεη ηηο αηζζήζεηο θαη ηε θαληαζία ηνπ, 

αθ’ εηέξνπ λα γλσξίδεη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο  ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ αιιά θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο παξαγσγήο ηνπο, θαζώο νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο πξαγκαηηθόηεηαο κπνξεί 

λα απνηεινύλ ηελ πξώηε ύιε γηα ηελ «θαηαζθεπή» ηνπ κύζνπ. 

 

 

 

. 
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ηνηρεία ηνπ κύζνπ ζε πεδά θαη πνηεηηθά θείκελα θαη γιώζζα ηεο ινγνηερλίαο 

Σα ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο  

(ηωλ γεγνλόηωλ, ηωλ πξάμεωλ, ηωλ ελεξγεηώλ) 

απνηππώλνληαη γιωζζηθά θαη 

δηακνξθώλνπλ ην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ 

Χώξνο 

 
Πνύ εμειίζζεηαη ε ηζηνξία; 

-Πξαγκαηηθόο-θαληαζηηθόο 

ρώξνο (λεζί, πόιε, ρσξηό, θύζε, 

νξεηλό ηνπίν θ.ιπ) 

-Κιεηζηόο ρώξνο (δσκάηην, 

εξγαζηήξη, λνζνθνκείν, 

εθθιεζία θ.ιπ.) 

-Αλνηρηόο ρώξνο (πιαηεία, 

δξόκνο, δάζνο θ.ιπ.) 

 

Α. 

κε αθήγεζε θαη πεξηγξαθή 

 

Β. 

κε ινγνηερληθά εθθξαζηηθά κέζα, 

θπξίωο εηθνλνπιαζηηθό ιόγν 

 

 

Αμηνπνηείηαη  γηα ηελ αθήγεζε 

 Καζαξεύνπζα 

 Γεκνηηθή 

 Μεηθηή 

αλάινγα κε ηελ επνρή ζπγγξαθήο ηνπ 

ινγνηερληθνύ έξγνπ 

 

Ο ιόγνο ηωλ πξνζώπωλ αλαπαξηζηά  

 ηελ  ειηθία 

 ην θύιν 

 ην κνξθσηηθό επίπεδν 

 ηελ θαηαγσγή 

Δπνκέλωο, αμηνπνηνύληαη θνηλωληθέο 

γιωζζηθέο πνηθηιίεο ή γεωγξαθηθέο 

 Ιδηώκαηα 

 Γηάιεθηνη 

 Ιδησκαηηζκνί 

 
θνπόο: Η αιεζνθάλεηα, ν ξεαιηζκόο 

 

Γεληθόηεξα ζηε ινγνηερλία θαη 

εηδηθόηεξα ζηα πνηεηηθά θείκελα 
ρξεζηκνπνηείηαη ε γιώζζα κε ηε 

ζπλππνδειωηηθή ηεο ιεηηνπξγία θαη 

αμηνπνηνύληαη ζρήκαηα ιόγνπ όπσο: 
 Παξνκνηώζεηο 

 Πξνζσπνπνηήζεηο 

 Μεηαθνξέο 

 Αιιεγνξίεο 

 ύκβνια 

 Τπεξβνιέο 

 Αληηζέζεηο 

 Παξερήζεηο 

 Δπαλαιήςεηο 

 Κιηκαθσηό 

 Κύθινο 

 Δηξσλεία 

 

Χξόλνο 

ηεο ηζηνξίαο 

 

 

 

 

Κνηλωληθό 

πιαίζην 

 

Πόηε εμειίζζεηαη ε ηζηνξία;  

-ην παξειζόλ 

-ην παξόλ 

-ην κέιινλ (επηζηεκνληθή 

θαληαζία) 

Πόζν δηαξθεί; 

-Οηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

-Κνηλσληθέο 

-Πνιηηηθέο θ.ιπ. 

 

Σα πξόζωπα 

 

 

 

Πνηνη ζπκκεηέρνπλ ζηα 

γεγνλόηα-ελέξγεηεο; 

Α. Πξσηαγσληζηέο-θεληξηθά 

πξόζσπα 

Β. Γεπηεξεύνληα πξόζσπα 

΄Ολνκα, ειηθία, θύιν, 

θαηαγσγή, επάγγεικα, ξόινο 

ζην θνηλσληθό πεξηβάιινλ, 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

κνξθσηηθό επίπεδν 

ηνηρεία ησλ εξώσλ πνπ 

δειώλνληαη κε ηηο ελέξγεηεο θαη 

ηα ιόγηα ηνπο 

-Πξνζσπηθόηεηα/ραξαθηήξαο/ 

ήζνο 

-ηάζε/ νπηηθή αλαθνξηθά κε 

νξηζκέλα δεηήκαηα  

-Δλέξγεηεο, αληηδξάζεηο, 

θίλεηξα, απνηειέζκαηα 

-πλαηζζήκαηα, ςπρηζκόο 

-πλαηζζεκαηηθέο ζπγθξνύζεηο-

δηιήκκαηα 

-Βηώκαηα- εκπεηξίεο-κπζηηθά 

-Πξνζδνθίεο 

- Ιδέεο ,ηδενινγίεο, 

πξνβιεκαηηζκνί 

-΄Ολεηξα- ζρέδηα 

-Μαηαίσζε, πιάλε-θόβνη 

ρέζεηο -Δίδνο ζρέζεσλ (νηθνγελεηαθέο, 

επαγγεικαηηθέο θ.ιπ.) 

-πγθξνύζεηο, αληηπαξαζέζεηο 
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Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαη αθεγεκαηηθνί ηξόπνη  

Α. Αθεγεκαηηθό 

πεξηερόκελν είλαη ν 

Μύζνο, ε ηζηνξία 

 

 

ηνηρεία ηνπ κύζνπ 

 

 Γεγνλόηα 

 Χώξνο 

 Χξόλνο 

 Πξόζωπα Αθεγεκαηηθά επίπεδα 

 Κύξηα αθήγεζε -

ηζηνξία 

 Δγθηβσηηζκέλε 

ηζηνξία 

Β. Αθεγεκαηηθή πξάμε 

Γειαδή, πώο επέιεμε ν 

ζπγγξαθέαο λα 

αθεγεζεί ηελ ηζηνξία 

 

 

Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο 

 

 

 

1. 

Αθεγεηήο  

(έλαο ή πεξηζζόηεξνη; 

πνηνο αθεγείηαη- 

θωλέο;) 

 

Α Αλάινγα κε ην 

επίπεδν 

 

 Δμσδηεγεηηθόο 

 Δλδνδηεγεηηθόο 

Β Αλάινγα κε ηε 

ζπκκεηνρή ζηελ 

ηζηνξία 

 Παληνγλώζηεο 

 ΄Ηξσαο/εο ηεο ηζηνξίαο 

 Απηνδηεγεηηθόο 

 Δηεξνδηεγεηηθόο 

Γ Αλάινγα κε ηελ 

εζηίαζε 
 Μεδεληθή 

 Δζσηεξηθή 

 (εμσηεξηθή) 

Γ Αλάινγα κε ηελ 

νπηηθή γωλία 
 ηαζεξή 

 Πνιιαπιή 

 Μεηαβαιιόκελε 

 

2.  

Αθεγεκαηηθνί ηξόπνη 

ξεκαηηθά πξόζωπα 

(πώο αθεγείηαη;) 

 

α. Γηήγεζε 
(γ΄ξεκ. πξόζσπν) 

 

 

β. Μίκεζε 
(κηινύλ νη ήξσεο) 

 Γηάινγνο  

 Δζσηεξηθόο κνλόινγνο (α΄ξεκ.πξ.) 

 Απνζηξνθή (β΄ξεκ. πξ.) 

 Διεύζεξνο πιάγηνο ιόγνο 

 

3. 

Αθεγεκαηηθόο ρξόλνο 

 

Α 

Χξνληθά επίπεδα 
 Παξόλ 

 Παξειζόλ 

 Μέιινλ 

Β 

εηξά αθήγεζεο 
 Δπζύγξακκε-νκαιή 

 Αλαρξνλίεο 

In medias res 

Αναδρομή 

Πρόληψη 

Γ 

Γηάξθεηα 

αθήγεζεο 

 Δπηηάρπλζε (πεξίιεςε, παξάιεηςε) 

 Δπηβξάδπλζε (πεξηγξαθή, ζρόιην, 

επηκήθπλζε) 

Γ. 

Πινθή 
 Πξννηθνλνκία 

 Πξντεδαζκόο 
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Αφθγθματικζσ Τεχνικζσ ( Λογοτεχνύα, ςελ. 193) 

Είναι οι τεχνικζσ που χρθςιμοποιεί ζνασ ςυγγραφζασ, προκειμζνου να δϊςει ςε μια ιςτορία 

τθ μορφι τθσ αφιγθςθσ1 . Οριςμζνεσ από αυτζσ είναι:  

 α) Ο αφθγθτισ: ανάλογα με τθ ςχζςθ του με τθν ιςτορία που αφθγείται, ο αφθγθτισ 

μπορεί είτε να είναι πρωταγωνιςτισ (αυτοδιθγθτικόσ)  

 ι απλϊσ να ςυμμετζχει ςτθν ιςτορία (ομοδιθγθτικόσ), είτε να αφθγείται τθν ιςτορία 

κάποιου άλλου (ετεροδιθγθτικόσ).  

 β) Η αφιγθςθ δεν ακολουκεί τθ ςειρά των γεγονότων όπωσ αυτά ςυνζβθςαν ςτθν 

ιςτορία. Όταν διακόπτεται θ ςειρά των γεγονότων τθσ ιςτορίασ και υπάρχει αναδρομι 

ςτο παρελκόν, αυτό ονομάηεται αναδρομικι αφιγθςθ («ανάλθψθ»)·  

 όταν παρεμβάλλονται γεγονότα που κα ςυμβοφν ςτο μζλλον, αυτό ονομάηεται 

προδρομικι αφιγθςθ («πρόλθψθ»)·  

 όταν θ αφιγθςθ αρχίηει από το μζςον τθσ ιςτορίασ ι και παράλλθλα με τα 

προθγοφμενα, αυτό ονομάηεται in medias res. 

 γ) Η διάρκεια τθσ ιςτορίασ δεν ςυμπίπτει με τθ διάρκεια τθσ αφιγθςθσ.  

 Όταν ο χρόνοσ τθσ αφιγθςθσ είναι μεγαλφτεροσ από τον χρόνο τθσ ιςτορίασ, αυτό 

ονομάηεται επιβράδυνςθ (ςυνθκζςτεροι τρόποι επιβράδυνςθσ είναι θ περιγραφι και 

τα ςχόλια του αφθγθτι)·  

 όταν ο χρόνοσ τθσ αφιγθςθσ είναι μικρότεροσ από τον χρόνο τθσ ιςτορίασ, αυτό 

ονομάηεται επιτάχυνςθ (ςυνθκζςτεροι τρόποι επιτάχυνςθσ είναι οι περιλιψεισ και οι 

ελλείψεισ)· όταν ο χρόνοσ τθσ ιςτορίασ και ο χρόνοσ τθσ αφιγθςθσ ταυτίηονται, αυτό 

ονομάηεται ςκθνι (διάλογοσ). 

 δ) Η ςυχνότθτα τθσ εμφάνιςθσ ενόσ γεγονότοσ δεν ςυμπίπτει ςτθν ιςτορία και τθν 

αφιγθςθ.  

 Όταν ζνα περιςτατικό τθσ ιςτορίασ ι και ολόκλθρθ θ ιςτορία (ςυνικωσ μζςα από 

διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ) αναφζρεται περιςςότερεσ φορζσ ςτθν αφιγθςθ, αυτό 

ονομάηεται επαναλθπτικι αφιγθςθ·  

 όταν ζνα γεγονόσ που ςυνζβθ πολλζσ φορζσ ςτθν ιςτορία, αναφζρεται μια φορά ςτθν 

αφιγθςθ, αυτό ονομάηεται καμιςτικι αφιγθςθ.  

ε) Ο αφθγθτισ παρουςιάηει τα γεγονότα με ςυγκεκριμζνθ εςτίαςθ κάκε φορά:  

 όταν ο αφθγθτισ ξζρει περιςςότερα από τα πρόςωπα-ιρωεσ τθσ αφιγθςθσ, τότε θ 

εςτίαςθ ονομάηεται μθδενικι («παντογνϊςτθσ αφθγθτισ»)·  

 όταν ο αφθγθτισ ξζρει όςα και ζνα πρόςωπο – ιρωασ τθσ αφιγθςθσ, τότε θ εςτίαςθ 

ονομάηεται εςωτερικι·  

 όταν ο αφθγθτισ ξζρει λιγότερα από τα πρόςωπα – ιρωεσ τθσ αφιγθςθσ, τότε θ εςτίαςθ 

ονομάηεται εξωτερικι.   
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Αφηγηματικοί Τρόποι ( Λογοτεχνύα, ςελ. 194) 

Εύναι τα ςυςτατικϊ ςτοιχεύα που ςυναποτελούν μιαν αφόγηςη. Πιο 

ςυγκεκριμϋνα αφηγηματικού τρόποι θεωρούνται: 

 α) η αφόγηςη γεγονότων και πρϊξεων, 

 β) η περιγραφό,  

 γ) ο διϊλογοσ,  

 δ) ο εςωτερικόσ μονόλογοσ και 

 ε) το αφηγηματικό ςχόλιο, η παρεμβολό δηλαδό ςχολύων/ ςκϋψεων του αφηγητό. 

 

Γλωςςικέσ Επιλογέσ/ Εκφραςτικά Μέςα ( Λογοτεχνύα, ςελ. 194) 

 Οι γλωςςικϋσ επιλογϋσ του/τησ ςυγγραφϋα αφορούν:  

 α) την επιλογό του λεξιλογύου (ωσ γλωςςικό ιδιοτυπύα, ιδύωμα ό διϊλεκτο του αφηγητό  

     και ωσ ιδιόλεκτο των ηρώων)· 

 β) τουσ γραμματικούσ χρόνουσ, τισ εγκλύςεισ και τα ρηματικϊ πρόςωπα, τα οπούα   

      δηλώνουν διαφορετικϊ χρονικϊ επύπεδα, διαφορετικούσ βαθμούσ βεβαιότητασ ό  

      επιθυμύασ, τρόπουσ απεύθυνςησ· 

 γ) τη ςτύξη που υιοθετεύ ςε ςυγκεκριμϋνα ςημεύα του κειμϋνου·  

 δ) τα ςχόματα λόγου, δηλαδό τισ ιδιορρυθμύεσ του λόγου που αφορούν τη θϋςη των  

     λϋξεων και φρϊςεων ςτη ςειρϊ του λόγου (ςχόμα κύκλου, αςύνδετο/πολυςύνδετο,   

     υπερβατό κ.ϊ.) και τη ςημαςύα με την οπούα χρηςιμοποιεύται μια λϋξη ό φρϊςη ςε μια  

      ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη (μεταφορϊ, παρομούωςη, αντύθεςη κ.ϊ.).  

Όλεσ οι γλωςςικέσ επιλογέσ ςυνδέονται λειτουργικά με το νόημα και το ύφοσ 

του έργου 

 

Η γλώςςα τησ λογοτεχνίασ –νόημα και ερμηνεία 

Το περιεχόμενο του κειμϋνου αποκτϊ υπόςταςη με τα εκφραςτικϊ μϋςα που 

χρηςιμοποιεύ ο δημιουργόσ του πεζού ό του ποιητικού κειμϋνου. Οι λϋξεισ εύναι για τον 

λογοτϋχνη ό,τι εύναι για τον ζωγρϊφο τα πινϋλα, τα χρώματα, τα ςχόματα. Με τισ λϋξεισ 

περιγρϊφονται ϊνθρωποι, αντικεύμενα, χώροι. Με τισ λϋξεισ αναπλϊθονται γεγονότα. 

Με τισ λϋξεισ εκφρϊζονται ςυναιςθόματα, ιδϋεσ, προβληματιςμού κ.λπ. Επομϋνωσ, ο 

αναγνώςτησ πρϋπει να εξοικειωθεύ με τη γλώςςα τησ λογοτεχνύασ ώςτε να μπορϋςει 

αφενόσ να διειςδύςει ςτο περιεχόμενο , αφετϋρου να απολαύςει την αιςθητικό του 

λογοτεχνικού ϋργου. 

Ο ρόλοσ των ρηματικών προςώπων 
 
Η αφήγηςη ςε πρώτο πρόςωπο  ϋχει τη δύναμη τησ προςωπικόσ μαρτυρύασ, 
εξαςφαλύζει αμεςότητα, πειςτικότητα και αληθοφϊνεια ςτην αφόγηςη, τησ προςδύδει 
εμπιςτευτικό, εξομολογητικό χαρακτόρα 
Η αφήγηςη ςε δεύτερο πρόςωπο μπορεί να  δηλώνει  
α. μονόλογο με την ϋννοια ότι ο αφηγητόσ απευθύνεται ςτον εαυτό του 
β. Το δεύτερο πρόςωπο εύναι πιθανόν να αποτελεύ αποςτροφό και προσ τον αναγνώςτη 
(όπωσ ςτα αφηγηματικϊ ποιόματα του Κ.Π. Καβϊφη). Με αυτόν τον τρόπο προςδύδεται  
δραματικότητα (θεατρικότητα) ςτην αφόγηςη. 
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Η αθήγεζε ζε ηξίην πξόζωπν δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο, ηεο 

απνζηαζηνπνίεζεο από ηα δξώκελα. 

 

Ρόινο - ιεηηνπξγία ηνπ δηαιόγνπ 

Ο δηάινγνο απνηειεί ηερληθή κίκεζεο 

 πξνζδίδεη ζηελ αθήγεζε δξακαηηθόηεηα, θπζηθόηεηα θαη δσληάληα.  

 εμππεξεηεί ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο - πξνεηνηκάδεη ζθελέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ  

 ζπληειεί ζηελ πεηζηηθόηεξε δηαγξαθή ησλ ραξαθηήξσλ - ηα πξόζσπα απνθηνύλ 

αιεζνθάλεηα.   

Ο αλαγλώζηεο αληιεί κέζσ ηνπ δηαιόγνπ πιεξνθνξίεο γηα πξόζσπα θαη γεγνλόηα. 

 

Λεηηνπξγία ηεο πεξηγξαθήο θαη  ηεο αθήγεζεο 

                                                      αληηθεηκέλωλ, πξνζώπωλ, ηόπωλ            επηηπγράλεηαη κε  

                                                                                                                           πεξηγξαθή    

Η ινγνηερληθή αλαπαξάζηαζε                         

                                   

                                                        πξάμεωλ, γεγνλόηωλ                               επηηπγράλεηαη  κε  

                                                                                                                              αθήγεζε 

Ση είλαη ε πεξηγξαθή; (΄Δθθξαζε-΄Δθζεζε Α΄Λπθείνπ) 

Λεπηνκεξήο απόδνζε, αλαπαξάζηαζε ηόπσλ, θαηαζηάζεσλ θαη ραξαθηήξσλ. πγθεθξηκέλα, 

δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα 

1. πξόζωπα, όπσο: ειηθία, εμσηεξηθή εκθάληζε, ελδύκαηα, επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα, ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, ραξαθηήξαο 

2. αληηθείκελα (έπηπια, δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα, πίλαθεο, ρξεζηηθά αληηθείκελα, 

ζπζθεπέο, ηξνθέο θ.ιπ.) 

3. ηνπία (ιηκάληα, γξαθεία, εξγνζηάζηα, νηθίεο, πιαηείεο, εθθιεζίεο θ.ιπ.) 

4. θύζε ( λεζηά, ζάιαζζεο, ιίκλεο, βνπλά, δάζε, θπηά θ.ιπ.) 

5. έζηκα 

6. δνμαζίεο 
 

Η γιώζζα ηεο πεξηγξαθήο 

Σα «πιηθά» ηνπ ινγνηέρλε είλαη  ηα εθθξαζηηθά ηνπ κέζα είλαη ν ιόγνο, ε πνηεηηθή γιώζζα, 

ηελ νπνία αμηνπνηεί αλάινγα κε ηελ εηθνλνπιαζηηθή ηνπ ηθαλόηεηα γηα λα αλαδεκηνπξγήζεη 

«παξαζηάζεηο», ηηο νπνίεο ν επαξθήο αλαγλώζηεο δει. ν κπεκέλνο, εμνηθεησκέλνο δέθηεο 

αλαπιάζεη κε ηε βνήζεηα ησλ αηζζήζεσλ θαη ηεο θαληαζίαο ηνπ. Γηαθνξεηηθά, ν αλαγλώζηεο 

δελ ζα κπνξνύζε λα ελεξγνπνηήζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ ώζηε λα θαληαζηεί πξόζσπα, ρώξνπο, 

αληηθείκελα 

 

Ο ξόινο ηεο πεξηγξαθήο ζηελ αθήγεζε 

1. θηαγξαθεί ηα πξόζσπα, ζηήλεη ην ζθεληθό ηεο δξάζεο θαη γεληθά θσηίδεη ηελ αθήγεζε 

κε δηάθνξεο άκεζεο ή έκκεζεο πιεξνθνξίεο.  

2. πληειεί ζηε κεηάβαζε από ην έλα αθεγεκαηηθό κέξνο ζην άιιν.  

3. Λεηηνπξγεί επηβξαδπληηθά κε απνηέιεζκα λα πξνθαιεί αγσλία θαη αλακνλή ζηνλ 

αλαγλώζηε . 

4. Πξνζθέξεη αηζζεηηθή απόιαπζε ζηνλ αλαγλώζηε κε ηνλ εηθνλνπιαζηηθό ιόγν.  


