
 
 
2.1.3. ΑΦΗΓΗΣΗ 
Περικλής Πολίτης  
 
 
Αντικείµενο της αφήγησης είναι η εξιστόρηση, µε µιαν ορισµένη σειρά, συµβάντων που 
µεταβάλλουν µια αρχική κατάσταση πραγµάτων ή ενεργειών, πράξεων που σκόπιµα 
διαπράττονται από τους «ήρωες» µιας ιστορίας. Είναι φανερό ότι η αφήγηση είναι «τέχνη» 
του χρόνου. Απαντά σε ερωτήµατα του τύπου «πώς συνέβη το Χ» ή «πώς συµβαίνει, 
εκτυλίσσεται το Χ» [1]. 
 
 
2.1.3.1 Μορφές της αφήγησης  
 
Η αρχαία ρητορική −βλ. σχετικά τη γνωστή από τη λατινική γραµµατεία πραγµατεία, 
άγνωστου συγγραφέα, Rhetorica ad Herennium− διέκρινε τρεις τύπους αφήγησης: τη 
µυθώδη, την ιστορική και τη ρεαλιστική. Η µυθοπλαστική αφήγηση είναι συνδεδεµένη µε τη 
λογοτεχνία, η οποία, ως γνωστόν, δεν αφηγείται το πραγµατικό, ακόµη κι όταν διεκδικεί την 
αληθοφάνεια. Συστήνει έναν ολόκληρο καινούριο κόσµο προσώπων και καταστάσεων «από 
το µηδέν». Χαρακτηριστικά παραδείγµατα µυθοπλασίας είναι αφενός τα λαϊκά παραµύθια, 
προϊόντα συλλογικής επεξεργασίας και διαµορφωµένα µέσα στον χρόνο της «µεγάλης 
διάρκειας», και αφετέρου οι αφηγήσεις της προσωπικής, δηµιουργικής λογοτεχνίας, που 
επινοούνται στον χρόνο της «µικρής διάρκειας», κερδίζουν όµως την εκτίµηση του 
αναγνωστικού κοινού µε την πάροδο του χρόνου. Η ιστορική αφήγηση είναι εξιστόρηση 
γεγονότων του παρελθόντος. Η αφηγηµατική ύλη, σύµφωνα και πάλι µε την αρχαία ρητορική, 
οφείλει να κατανέµεται σε περιστατικά σύντοµα, σαφή και επαληθεύσιµα από την εµπειρία. 
Επαληθεύσιµα είναι τα συµβάντα που έχουν γνωρίσµατα σαν αυτά που συναντούµε στην 
πραγµατική ζωή. Οι πράξεις, τα κίνητρα, ο χώρος και ο χρόνος µέσα στον οποίο κινούνται τα 
πρόσωπα µιας ιστορίας µιµούνται την αληθινή ζωή. Πρωτοτυπική περίπτωση ιστορικής 
αφήγησης αποτελεί η έκθεση γεγονότων στην ιστοριογραφία (ή η χρονογραφία), που 
χρησιµοποιούν την αφήγηση, για να ανασυστήσουν επιλεκτικά αλλά πειστικά τον κόσµο του 
παρελθόντος. Η ρεαλιστική αφήγηση διαφέρει από την ιστορική ως προς τον χρόνο των 
συµβάντων και την τεκµηρίωσή τους. Εξιστορούνται σύγχρονα του αφηγητή γεγονότα, γι’ 
αυτό και οι απαιτήσεις που ενδεχοµένως έχει ο αναγνώστης/ ακροατής για τεκµηρίωσή τους 
είναι µεγαλύτερες. Ο ασύλληπτος όγκος των µικρών και µεγάλων «ιστοριών» που καθηµερινά 
ανταλλάσσονται µεταξύ γνωστών και φίλων αποτελεί την πλέον αντιπροσωπευτική 
περίπτωση ρεαλιστικής αφήγησης αλλά και την πρώτη ύλη κάθε άλλης µορφής αφήγησης. 
Τέλος, χαρακτηριστική της εποχής µας εκδοχή τέτοιας αφήγησης είναι η ειδησεογραφία των 
µέσων µαζικής επικοινωνίας, που µε την επικουρία της εικόνας αγωνιά να πείσει για την 
αλήθεια της. 
 
 
2.1.3.2 Γνωστικά εργαλεία της αφήγησης 
 
Καθολική αρχή της αφήγησης είναι οι σχέσεις αιτιότητας, δηλαδή οι τρόποι µε τους οποίους 
µια κατάσταση ή ένα συµβάν επηρεάζει τους όρους εµφάνισης µιας άλλης κατάστασης ή 
συµβάντος [1]. Όταν το συµβάν Α συνιστά την αναγκαία συνθήκη για την εκδήλωση του 
συµβάντος Β («Ο Γιώργος γλίστρησε και χτύπησε το γόνατό του»), τότε λέµε ότι το συµβάν Α 
είναι η αιτία του Β. Όταν το συµβάν Α συνιστά επαρκή, αλλά όχι αναγκαία συνθήκη για την 
εκδήλωση του συµβάντος Β («Η θερµοκρασία έπεσε κάτω από το µηδέν και άρχισε να 
χιονίζει»), τότε λέµε ότι το Α είναι η δυνητική αιτία του Β. Όταν µια πράξη έπεται ενός 
προηγούµενου συµβάντος ως εύλογη και προβλέψιµη συνέπεια («Παρουσιάζεται µε τα χέρια 
στις τσέπες µπροστά στο καινούργιο αφεντικό κι αυτός τον πετά µε τις φωνές έξω από το 
γραφείο του»), τότε κάνουµε λόγο για εξήγηση, µια µορφή παραγωγικού συµπερασµού. Όταν 
ένα συµβάν ή µια κατάσταση σχεδιάζεται να πραγµατοποιηθεί µέσω ενός προηγούµενου 
συµβάντος ή κατάστασης («Μετά βίας συγκρατούσε τα δάκρυά του, για να µην προδώσει τον 
πόνο που του τρυπούσε τα πλευρά»), η αιτιολογική σχέση είναι ο σκοπός.  
 



Η αιτία, η δυνητική αιτία και η εξήγηση είναι αιτιολογικές σχέσεις µονής κατεύθυνσης και 
µάλιστα «δεξιόστροφης», δηλαδή ένα συµβάν Α προµηθεύει την «αιτία» ενός συµβάντος Β. 
Αντίθετα, ο σκοπός είναι αιτιολογική σχέση µονής κατεύθυνσης αλλά «αριστερόστροφη», γιατί 
το µελλοντικό συµβάν Β είναι στόχος του προηγούµενου συµβάντος Α. Ωστόσο, τα συµβάντα 
και οι καταστάσεις δεν συνδέονται µόνον αιτιολογικά µεταξύ τους. Μπορούν να διευθετηθούν 
και στον άξονα του χρόνου. Οι χρονικές σχέσεις, ανάλογα µε την οργάνωση της 
αφηγηµατικής ύλης, µπορούν να είναι ιδιαίτερα περίπλοκες, όπως στην περίπτωση 
παράλληλων ή διασταυρούµενων σειρών από συµβάντα ή καταστάσεις. Στις περιπτώσεις 
αυτές δεν είναι η αιτιότητα αλλά η χρονική συνάφεια που µας ενδιαφέρει. Παραθέτουµε ένα 
απόσπασµα από το Νούµερο 31328 του Ηλία Βενέζη (Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ 
Λυκείου, ΟΕ∆Β 1981) και υπογραµµίζουµε τους χρονικούς δείκτες της αφήγησης, που 
δηλώνουν τη χρονική αλληλουχία των µερών της: 
 

Τους ξεγυµνώνουν όλους ως τη µέση. Μ’ ένα µεγάλο σκοινί τους δένουν, τον ένα µε 
τον άλλο, και τους εννιά αράδα. Ύστερα, τις δυο άκρες το σκοινί το πιάνουν, απ’ τη 
µια κι απ’ την άλλη, από δυο στρατιώτες. Σαν τελείωσε η προετοιµασία τούτη ήρθε 
ο ∆ιοικητής. Από πίσω του τρεις τέσσερις αξιωµατικοί. Ο Γιαννιώτης, µε δεµένα τα 
χέρια του στις πλάτες, προχωρεί νευρικά µπρος στην αράδα τους δεµένους. Τους 
κοιτάζει µες στα µάτια, έναν ένα. Τσιµουδιά. Ύστερα γυρίζει πίσω. Ξαναπερνά από 
µπροστά τους, έναν ένα. Κι ύστερα άξαφνα, απότοµα ξέσπασε η θύελλα (…) 

 
 
2.1.3.3 Το οργανωτικό πρότυπο της αφήγησης 
 
Η αφήγηση στηρίζεται στα λεγόµενα σχήµατα, δηλαδή δοµικά καλούπια συµβάντων ή 
καταστάσεων διατεταγµένων σε ακολουθίες και συνδεδεµένων µεταξύ τους στη βάση της 
χρονικής συνάφειας ή της αιτιότητας. «Τα σχήµατα ξεδιπλώνονται πάντοτε προοδευτικά και 
γι’ αυτό µπορεί κανείς να διατυπώσει υποθέσεις σχετικά µε το τι πρόκειται να συµβεί ή τι 
πρόκειται να εξιστορηθεί στη συνέχεια της αφήγησης» (de Beaugrande & Dressler 1981, 90). 
 
Από την πλουσιότατη βιβλιογραφία για τη δοµή ενός αφηγηµατικού κειµένου περιοριζόµαστε 
να αναφέρουµε το δοµικό σχήµα στο οποίο κατέληξαν οι Labov & Waletzky (1967) 
επιχειρώντας να απαντήσουν στο θεµελιώδες ερώτηµα «πώς αφηγούνται οι άνθρωποι µεταξύ 
τους ιστορίες στην καθηµερινή τους ζωή» και ύστερα από εξέταση αφηγήσεων από 600 
υποκείµενα. Ο λόγος της επιλογής του σχήµατος αυτού είναι ότι µας δίνει πληροφορίες όχι 
τόσο για τη λογοτεχνική αφήγηση, όσο για καθηµερινές αφηγήσεις, που έχουν αυτονόητο 
ενδιαφέρον για τη σχολική πρακτική του γλωσσικού µαθήµατος. Η δοµή µιας αφήγησης, 
λοιπόν, σύµφωνα µε τους δύο ερευνητές, περιλαµβάνει: 
 

α. τον προσανατολισµό 
β. την «περιπέτεια» 
γ. την αξιολόγηση 
δ. τη λύση 
ε. την κατάληξη 

 
Στον προσανατολισµό δίνονται πληροφορίες για τους «ήρωες», τον χώρο, τον χρόνο και την 
κατάσταση από την οποία εκκινεί η αφήγηση. Πρόκειται για προαιρετικό στάδιο, ιδιαίτερα σε 
αφηγήσεις µικρών παιδιών, αλλά και µεγάλων µε περιορισµένες εκφραστικές δυνατότητες. Η 
«περιπέτεια» είναι το θεµελιώδες συστατικό µιας αφήγησης. Συνήθως ολοκληρώνεται σε ένα 
αποτέλεσµα, µια έκβαση, η οποία όµως δεν είναι πάντοτε εύκολο να προσδιοριστεί χωρίς την 
εξέταση του νοήµατος των προτάσεων. Η αξιολόγηση είναι η κρίση του αφηγητή για το νόηµα 
της ιστορίας, η πιο φανερή παρέµβασή του στα δρώµενα. Η λύση ακολουθεί την αξιολόγηση 
ή συµπίπτει µε αυτήν. Είναι η πιο απρόβλεπτη φάση µιας αφήγησης και γι’ αυτό είναι 
δυσχερέστατη µια τυπολογία λύσεων. Ορισµένες φορές η αφήγηση κλείνει µε στερεότυπες 
καταληκτικές φράσεις (καταλήξεις) που παραπέµπουν στην αρχή της ιστορίας. ∆ειγµατική 
εφαρµογή του παραπάνω µοντέλου µπορεί εύκολα να γίνει στο διήγηµα του Μ. Χάκκα Το 
ψαράκι της γυάλας −περιλαµβάνεται στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου, 
ΟΕ∆Β 1983−, που αρχίζει µε τον προσανατολισµό του αναγνώστη στον χώρο, τον χρόνο και 
τη «βιογραφία» του «ήρωα» της ιστορίας, συνεχίζεται µε τη σύσταση του µύθου, ένα 
περιστατικό που ανατρέπει την ισορροπία και τη συνέχεια της ζωής του «ήρωα» και τον βάζει 



σε …περιπέτειες, συµπληρώνεται µε τα αξιολογικά (στην πραγµατικότητα, σαρκαστικά) 
σχόλια του αφηγητή για τη στάση ζωής του «ήρωά» του (στην πραγµατικότητα, ενός 
αντιήρωα) και κλείνει µε µια προβλέψιµη λύση, που δίνει τέλος, έστω και προσωρινό, στην 
«περιπέτεια» της ζωής του «ήρωα».  
 
 
2.1.3.4 Η γλώσσα της αφήγησης 
 
Οι δείκτες υποτακτικής ή παρατακτικής χρονικής σύνδεσης είναι το βασικό γραµµατικό 
γνώρισµα του αφηγηµατικού ύφους [1]. Φυσικά, αυτό απορρέει από τις σηµασιολογικές 
σχέσεις που συνδέουν τα συµβάντα µιας αφήγησης: τις σχέσεις αιτιότητας και τις σχέσεις 
χρονικής συνάφειας. Η αιτιότητα εκφράζεται µε συνδέσµους ή συνδέτες όπως επειδή, αφού, 
καθώς, ενώ, έτσι κλπ. Η χρονική συνάφεια εκφράζεται µε χρονικά όπως ύστερα, µετά, πριν, εν 
τω µεταξύ, στη διάρκεια κλπ. Ρηµατική σκευή της αφήγησης είναι κανονικά ο αόριστος, αφού 
αυτός είναι ο χρόνος της ιστορίας, άρα και της διήγησης συµβάντων, και η συνοπτική 
ρηµατική όψη, που προσφέρεται για την απόδοση ακολουθιών από συµβάντα και την 
επιτάχυνση του αφηγηµατικού χρόνου. Ωστόσο, δεν λείπει από την αφήγηση και ο 
παρατατικός και η εξακολουθητική ρηµατική όψη, όταν η ταχύτητα της αφήγησης είναι µικρή 
και µεγαλύτερη η διάρκεια των συµβάντων. Τέλος, ανάλογα µε το στάδιο της αφήγησης 
κυριαρχούν ρήµατα που δηλώνουν κίνηση, αλλαγή, επαφή, αποµάκρυνση, αίτηση, παροχή 
και τα παρόµοια («περιπέτεια»/ λύση) ή αντίληψη, κρίση, βούληση, συναισθήµατα και τα 
παρόµοια (προσανατολισµός / αξιολόγηση), γιατί στην πρώτη περίπτωση αποδίδονται οι 
ενέργειες των «ηρώων», ενώ στη δεύτερη τα σχόλια του αφηγητή για τη συµπεριφορά των 
«ηρώων». Παραθέτουµε απόσπασµα από τη Φόνισσα του Α. Παπαδιαµάντη (Κείµενα 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου, ΟΕ∆Β 1983), υπογραµµίζοντας παράλληλα τους 
γλωσσικούς δείκτες της αφήγησης: 
 

...µετ’ ολίγα λεπτά εσηκώθη, επήρε το καλάθι της κι έτρεξε τον κατήφορον. 
Τώρα πλέον επήγαινεν αποφασιστικώς εις τον Αϊ-Σώστην, εις το 
Ερηµητήριον. Καιρός ήτο, αν εγλύτωνε, να εξαγορευθή τα κρίµατά της εις τον 
γέροντα, τον ασκητήν. Εις ολίγα λεπτά της ώρας κατήλθε την ακτήν κι 
έφθασεν εις τα χαλίκια του αιγιαλού, εις την άµµον. Αντίκρυσε τον αλίκτυπον 
βράχον, επάνω εις τον οποίον εφαίνετο ο παλαιός ναϊσκος του Αγίου 
Σώζοντος. Ο λαιµός της άµµου, ο ενώνων τον µικρόν βράχον µε την στερεάν, 
µόλις ανείχεν ένα δάκτυλον υπεράνω του κύµατος. Τώρα ήρχιζε να γίνεται 
πληµµύρα. Η Φραγκογιαννού εστάθη κι εδίστασε (…) Αλλά την ιδίαν στιγµήν 
ήκουσε θόρυβον όχι µικρόν επί του κρηµνού... 

 
Όπως και στην περιγραφή, είναι αδύνατο να µελετήσει κανείς όλες τις παραµέτρους του 
αφηγηµατικού ύφους, αν δεν συνυπολογίσει τα συµφραζόµενα του αφηγηµατικού κειµένου. 
Το ροµαντικό µυθιστόρηµα, η επιστηµονική φαντασία, η βιογραφία και η ανεκδοτολογία είναι 
είδη αφηγηµατικού λόγου µε τα συµβατικά υφολογικά χαρακτηριστικά του το καθένα. Η 
εµπειρία του αφηγητή, το µέγεθος του ακροατηρίου και η φύση της αφήγησης (προφορική/ 
γραπτή) είναι κι αυτοί παράγοντες που διαµορφώνουν το ύφος. Τέλος, η πρόθεση του 
αφηγητή (να εκµυστηρευθεί, να πληροφορήσει αντικειµενικά, να αναλύσει, να πείσει κλπ.) 
καθορίζει αποφασιστικά το ιδιαίτερο ύφος µιας αφήγησης. 
 
 
 
[1] Κείµενο 1: De Baugrande, R. & W. Dressler. 1981. Introduction to Text Linguistics. 
Λονδίνο & Νέα Υόρκη: Longman, σελ. 184. 
© Longman 
 
 
[...] Κάποιοι παραδοσιακά καθιερωµένοι τύποι κειµένων θα µπορούσαν να οριστούν µε 
λειτουργικά κριτήρια –δηλαδή, ανάλογα µε τη συµβολή τους στην ανθρώπινη διεπίδραση. Θα 
µπορούσαµε τουλάχιστον να αναγνωρίσουµε κάποιες κυριαρχίες, χωρίς όµως να φτάσουµε 
σε µια αυστηρή κατηγοριοποίηση για κάθε παράδειγµα που θα µπορούσαµε να σκεφτούµε. 
Περιγραφικά κείµενα θα είναι αυτά που χρησιµοποιούνται για να εµπλουτίσουν γνωστικούς 
χώρους των οποίων τα κέντρα ελέγχου είναι αντικείµενα ή καταστάσεις. Οι εννοιολογικές 



σχέσεις που θα κυριαρχούν θα αφορούν ιδιότητες, καταστάσεις, περιστάσεις και εξειδικεύσεις. 
Το επιφανειακό κείµενο θα πρέπει να αντανακλά µια αντίστοιχη πυκνότητα τροποποιητών. Η 
πιο συχνά εφαρµοζόµενη συνολική µορφή θα είναι το πλαίσιο [...]. Αφηγηµατικά κείµενα, 
αντίθετα, θα είναι αυτά που χρησιµοποιούνται για τη διάταξη ενεργειών και συµβάντων σε µια 
συγκεκριµένη ακολουθία. Οι εννοιολογικές σχέσεις που θα εµφανίζονται εδώ πιο συχνά θα 
είναι η αιτία, ο λόγος, ο σκοπός, το µέσο και η χρονική εγγύτητα [...]. Το επιφανειακό κείµενο 
θα αντανακλά µια αντίστοιχη πυκνότητα υποτάξεων. Η πιο συχνά εφαρµοζόµενη παγκόσµια 
συνολική µορφή θα ήταν το σχήµα [...]. Επιχειρηµατολογικά κείµενα είναι αυτά που 
χρησιµοποιούνται για να προαχθεί η αποδοχή ή η αξιολόγηση κάποιων πεποιθήσεων ή ιδεών 
ως αληθών ή ψευδών, θετικών ή αρνητικών. Εννοιολογικές σχέσεις όπως λόγος, σηµασία, 
βούληση, αξία και αντίθεση θα είναι συχνές. Τα επιφανειακά κείµενα θα εµφανίζουν συχνά 
µηχανισµούς συνοχής για έµφαση και επιµονή, π.χ. επανάληψη, παραλληλία και 
παράφραση, όπως είδαµε στη ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας [...]. Η πιο συχνά εφαρµοζόµενη 
παγκόσµια συνολική µορφή θα είναι το σχέδιο που οδηγεί στη δηµιουργία πεποίθησης [...].  
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