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ΔΗΜΩΔΗ
παραμφκια,

μφκοι,
παραδόςεισ

κ.ά.

ΕΝΣΕΧΝΗ
διιγθμα,

μυκιςτόρθμα,
χρονογράφθμα

κ.ά.

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 
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Μυκιςτόρθμα 

(μφκοσ + ιςτορία)

 Η ιςτορία που 
αναφζρεται ςτισ 
περιπζτειεσ ενόσ ατόμου, 
του βαςικοφ ιρωα,  μζςα 
ςτθν κοινωνία

 Γνωρίςματα: ζκταςθ 
αφθγθματικισ φλθσ, 
πολλά επειςόδια, 
ποικιλία προςϊπων και 
καταςτάςεων.

Διιγθμα 

(διά + θγοφμαι)

*=οδθγϊ δια μζςου του 

λόγου ςτα γεγονότα+

 υμπυκνωμζνο, ςφντομο 
πεηογράφθμα 

 Γνωρίςματα: ζνα κφριο 
επειςόδιο, όπου 
κορυφϊνεται θ δράςθ,   
ενότθτα χϊρου και 
χρόνου.
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Παραδοςιακι πεηογραφία Νεοτερικι πεηογραφία

Ξεκάκαρθ μυκοπλαςία

Ολοκλθρωμζνοι 
χαρακτιρεσ – κεντρικόσ 
ιρωασ

Ζνασ αφθγθτισ, ςυνικωσ 
παντογνϊςτθσ

Κλαςικζσ τεχνικζσ: 
αφιγθςθ, διάλογοσ, 
περιγραφι

«Αφιγθςθ μιασ 
περιπζτειασ»

Τποτυπϊδθσ πλοκι

Μθ ολοκλθρωμζνοι 
χαρακτιρεσ – αντιιρωεσ

Ζνασ ι περιςςότεροι 
αφθγθτζσ με ανκρϊπινθ, 
ςχετικι γνϊςθ

Προωκθμζνεσ τεχνικζσ: 
εςωτερικόσ μονόλογοσ, 
εγκιβωτιςμζνθ αφιγθςθ

«Περιπζτεια μιασ 
αφιγθςθσ»
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Διδαςκαλία πεηών κειμζνων

 Γίνεται προπαραςκευι των μακθτϊν για εκτενζςτερα
κείμενα.

 Λαμβάνεται υπόψθ το είδοσ του πεηοφ κειμζνου
(διιγθμα, κζατρο, θμερολόγιο κτλ.) για προςδιοριςμό των
τεχνικϊν του χαρακτθριςτικϊν.

 Δίνονται διαφορετικζσ εμφάςεισ αναλόγωσ του κειμζνου
(π.χ. αρχιτεκτονικι διάρκρωςθ, αντιπροςωπευτικοί τφποι,
προβλιματα που κίγει κτλ.).

 Καλλιεργοφνται διάφορεσ δεξιότθτεσ (π.χ. περίλθψθ,
περιγραφι – χαρακτθριςμοί, εντοπιςμόσ δομικϊν
ςτοιχείων, τεκμθρίωςθ απόψεων με βάςθ το κείμενο
κτλ.).
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Άξονεσ επεξεργαςίασ ενόσ πεηοφ κειμζνου

 Δομικά ςτοιχεία:

 Θζμα (κεματικοί άξονεσ)

 κθνικό          χϊροσ 

χρόνοσ  

 Πρόςωπα (ςκιαγράφθςθ και θκογραφία προςϊπων)

 Μυκοπλαςία (πλοκι και εξζλιξθ ιςτορίασ) 

 Εκφραςτικι τρόποι του ςυγγραφζα (γλϊςςα, φφοσ, 
αφθγθματικζσ τεχνικζσ κ.ά.)
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Διερεφνθςθ αφθγθματικών τεχνικών

 Ο αφθγθτισ:
 Ποιοσ μασ λζει τθν ιςτορία και ςε ποιο πρόςωπο

(πρϊτο, δεφτερο, τρίτο);
 υμμετζχει ςτθν ιςτορία και εάν ναι, με ποια

ιδιότθτα (ωσ κεντρικόσ ιρωασ, ωσ δευτερεφον
πρόςωπο ι ωσ μάρτυρασ-κεατισ);

 Οι αφθγθματικζσ τεχνικζσ:
 Ποιεσ αφθγθματικζσ τεχνικζσ χρθςιμοποιεί ο

ςυγγραφζασ (διιγθςθ, περιγραφι, μονόλογο,
διάλογο κτλ.);

 Σι εξυπθρετοφν και πϊσ λειτουργοφν οι
ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ;
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Διερεφνθςθ αφθγθματικών τεχνικών...

 Ηκογραφία προςώπων:
 Από ποφ παίρνουμε πλθροφορίεσ για τα

πρόςωπα (μζςα από τθν περιγραφι τουσ, τθ
διιγθςθ πράξεϊν τουσ, το μονόλογό τουσ ι το
διάλογό τουσ με άλλα πρόςωπα);

 Ο χρόνοσ ςτθν αφιγθςθ:
 Πϊσ ξεκινά θ αφιγθςθ των γεγονότων (από τθν

αρχι τθσ ιςτορίασ μασ [ab ovo] ι ςτθ μζςθ τθσ
ιςτορίασ [in medias res]);

 Η χρονικι ςειρά των γεγονότων είναι κανονικι
(ευκφγραμμθ) ι ζχουμε αναχρονίεσ (αναδρομικι
αφιγθςθ γεγονότων [flashback] ι πρόδρομθ
αφιγθςθ [flashforward]);
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Αφθγθματικζσ τεχνικζσ

 Διιγθςθ - εξιςτόρθςθ γεγονότων από τον αφθγθτι,
αφιγθςθ

 Περιγραφι – λεπτομερισ απόδοςθ, αναπαράςταςθ
τόπων, καταςτάςεων, χαρακτιρων.

 Διάλογοσ
 Μονόλογοσ - εςωτερικόσ μονόλογοσ
 Ελεφκεροσ πλάγιοσ λόγοσ - πιςτι απόδοςθ από τον

αφθγθτι ςκζψεων και ςυναιςκθμάτων ενόσ προςϊπου
τθσ ιςτορίασ

 χόλιο - γνϊμεσ, κρίςεισ, ςχόλια του αφθγθτι
 Εγκιβωτιςμόσ - ζνκετθ αφιγθςθ, ενςωματωμζνθ ςε

εκτενζςτερθ αφιγθςθ.
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Λειτουργία αφθγθματικών τεχνικών

Ρόλοσ /λειτουργία διαλόγου:
 Προςδίδει ςτθν αφιγθςθ δραματικότθτα,

φυςικότθτα και ηωντάνια.
 υντελεί ςτθν πειςτικότερθ διαγραφι των

χαρακτιρων - τα πρόςωπα αποκτοφν αλθκοφάνεια.
 Προςιδιάηει ςτθν ανκρϊπινθ ιδιότθτα του αφθγθτι,

που δεν μπορεί να είναι παντογνϊςτθσ. Ο
αναγνϊςτθσ αντλεί μζςω του διαλόγου πλθροφορίεσ
για πρόςωπα και γεγονότα.

 Εξυπθρετεί τθν εξζλιξθ τθσ δράςθσ - προετοιμάηει
ςκθνζσ που κα ακολουκιςουν.
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Λειτουργία αφθγθματικών τεχνικών...

Ρόλοσ /λειτουργία περιγραφισ:
 κιαγραφεί τα πρόςωπα, ςτινει το ςκθνικό τθσ δράςθσ

και γενικά φωτίηει τθν αφιγθςθ με διάφορεσ άμεςεσ ι
ζμμεςεσ πλθροφορίεσ.

 υντελεί ςτθ μετάβαςθ από το ζνα αφθγθματικό μζροσ
ςτο άλλο.

 Προκαλεί αγωνία και αναμονι ςτον αναγνϊςτθ με τθν
επιβράδυνςθ τθσ δράςθσ.

 Προςφζρει αιςκθτικι απόλαυςθ ςτον αναγνϊςτθ.
 Η περιγραφι αποτελεί ςτατικό ςτοιχείο του κειμζνου ςε

διάκριςθ /αντίκεςθ με τθν αφιγθςθ που κεωρείται
δυναμικό ςτοιχείο. τθν περιγραφι βαςικό ρόλο κατζχει
το επίκετο, ενϊ ςτθν αφιγθςθ το ριμα.
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Δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν αφιγθςθ

I. Με βάςθ το προσ επεξεργαςία κείμενο:
 Επιςιμανςθ περιγραφικϊν ςτοιχείων και λειτουργίασ 

τουσ ςτο κείμενο.

 Επιςιμανςθ του ιδιαίτερου λεξιλογίου και φφουσ των 
προςϊπων.

 Προςκικθ διαλόγου /μονολόγου ςε κείμενο όπου 
υπάρχει μόνο διιγθςθ.

 υγγραφι κεατρικοφ διαλόγου εξ αφορμισ του 
κειμζνου (ςκθνοκετικζσ οδθγίεσ).

 Μετατροπι διαλόγου ςε διιγθςθ ι περιγραφι.

 Μετατροπι πλαγίου λόγου ςε ευκφ και αντιςτρόφωσ.
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Δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν αφιγθςθ...

 Αλλαγι οπτικισ γωνίασ (μθδενικι εςτίαςθ              
εςωτερικι)

 Αλλαγι τθσ αρχισ ι /και του τζλουσ τθσ ιςτορίασ.
 Επζκταςθ ιςτορίασ (να γράψουν μια δικι τουσ ςυνζχεια 

και τζλοσ).
 Σοποκζτθςθ γεγονότων ςε κανονικι χρονικι ςειρά όπου 

υπάρχουν αναχρονίεσ.
 Παρεμβολι αναδρομϊν /προδρομϊν όπου υπάρχει 

χρονικι ακολουκία.
 Πφκνωςθ /επζκταςθ χρόνου αφιγθςθσ (ςυνοπτικι 

αφιγθςθ             εκτεταμζνθ).
 Αλλαγι χρόνου ιςτορίασ (παροντικόσ χρόνοσ                

παρελκοντικόσ).
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Δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν αφιγθςθ...

II. Δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ πζρα από το κείμενο:
 υγγραφι διθγιματοσ με δοςμζνα ι όχι τα δομικά

του ςτοιχεία (κζμα, τόποσ, χρόνοσ, πρόςωπα).
 υγγραφι μιασ ιςτορίασ για τθν οποία κακορίηεται το

φφοσ (ςοβαρό /επιςτθμονικό – οικείο
/χιουμοριςτικό).

 Προφορικι ι /και γραπτι αφιγθςθ με βάςθ
δοςμζνεσ λζξεισ (βλ. και φανταςτικό διϊνυμο - Gianni
Rodari).

 Αφιγθςθ γνωςτοφ μφκου /ιςτορίασ μζςα από
ταφτιςθ με ζναν ιρωα τθσ ιςτορίασ.

 Αφιγθςθ ιςτορίασ μζςα από εικόνεσ ςε κανονικι
ςειρά /ανακατεμζνεσ.
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Αφιγθςθ ...

 Αφιγθςθ με βάςθ κάρτεσ
ι «τραπουλόχαρτα» όπου
αναγράφονται μοτίβα ι
τίτλοι παραμυκιϊν,
μφκων, δθμοτικϊν
τραγουδιϊν (βλ. και
«λειτουργίεσ»
παραμυκιών, του Ρϊςου
μελετθτι παραμυκιϊν
Vladimir Propp).

(Έκφραςθ-Έκκεςθ, τεφχοσ Αϋ, ΟΕΔΒ, ς. 261)



16

«Λειτουργίεσ» παραμυκιών...

(Έκφραςθ-Έκκεςθ, τεφχοσ Αϋ, ΟΕΔΒ, ς. 261)
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