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Στεργιανή Ζανέκα 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων, ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης 

 

Η διδασκαλία του λογοτεχνικού κειμένου στο σχολείο σύμφωνα με τη 

θεωρία της πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης 

 

Σύμφωνα με το νέο Π.Σ. (ΦΕΚ 4911/31/12/2019) του μαθήματος της 

Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γ΄τάξης ΓΕ.Λ. [η αναγνωστική 

ανταπόκριση έχει ήδη εισαχθεί από το 2011 στην Α΄ Λυκείου (ΦΕΚ 1562/27-

06-2011) το 2016 στο Γυμνάσιο (ΦΕΚ 211 Α΄/11-11-2016), και το 2018 στα 

ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 983 Β΄/20-3-18)] στο σκέλος της ερμηνείας λογοτεχνικών 

κειμένων, αναμένεται οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση: 

  

- να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στο θέμα ή στο ερώτημα που οι ίδιοι 

πιστεύουν ότι θέτει το κείμενο  

- να αξιοποιούν στις ερμηνευτικές τους απόπειρες κειμενικά στοιχεία, 

μορφικές επιλογές και ιστορικά συμφραζόμενα, με σκοπό να τεκμηριώνουν 

τις θέσεις και τις ανταποκρίσεις τους...  

- να συνυπολογίζουν τις απόψεις/ερμηνείες των συμμαθητών τους και να 

οδηγούνται στη διαμόρφωση μιας πιο πολύπλευρης ερμηνείας (ερμηνευτικός 

διάλογος) 

- να μιλούν και να γράφουν με όρους υπόθεσης και όχι ερμηνευτικής 

βεβαιότητας (υποθέτω ότι...)  

- να ανασυνθέτουν σε γραπτό σχόλιο την οπτική που οι ίδιοι διαμόρφωσαν 

με την ολοκλήρωση της διαλογικής διαδικασίας 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τον τρόπο εξέτασης της Νεοελληνικής 

Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γ΄ΓΕ.Λ:  

 

 «Το τρίτο θέμα σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο και αφορά την 

παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου, με το οποίο επιδιώκεται οι μαθητές 

και οι μαθήτριες, αφενός να αναπτύσσουν κρίσιμα θέματα/ερωτήματα 

που πραγματεύεται το λογοτεχνικό κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά 

κειμενικούς δείκτες και στοιχεία συγκειμένου, αφετέρου να 

τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στα θέματα/ερωτήματα αυτά, 

τεκμηριώνοντας τις προσωπικές τους θέσεις». 

 
Ερμηνευτικό σχόλιο (γλωσσάρι όρων, φάκελος υλ. Λογοτεχνίας Γ΄ΓΕ.Λ) 

 «Είναι ένα γραπτό σχόλιο, περιορισμένης έκτασης, που περιλαμβάνει 
την ανάπτυξη αφενός του βασικού, για τους/τις μαθητές/τριες, 
ερωτήματος/θέματος του κειμένου και αφετέρου της ανταπόκρισής 
τους σε αυτό. Στο ερμηνευτικό σχόλιο, ο/η μαθητής/-τρια δεν 
περιορίζεται στο «τι λέει το κείμενο» αλλά επεκτείνεται στο «τι 
σημαίνει για τον/την ίδιον/-α». Με τη συγγραφή του ερμηνευτικού 
σχολίου, διευκολύνεται η ανάδυση του «εγώ» και «ελέγχεται» σύνθετα ο 
βαθμός εκπλήρωσης του γενικού και των ειδικότερων σκοπών 
διδασκαλίας του μαθήματος». 
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Κειμενικοί Δείκτες (γλωσσάρι όρων, φάκελος υλ. Λογοτεχνίας Γ΄ΓΕ.Λ) 

 Είναι τα μορφικά στοιχεία του κειμένου, που συνιστούν το εξωτερικό 

περίβλημα αλλά και το σκελετό του. Περιλαμβάνουν:  

 το λογοτεχνικό γένος/είδος,  

 τις γλωσσικές επιλογές,  

 τους αφηγηματικούς τρόπους,  

 τις αφηγηματικές τεχνικές,  

 τη δομή/την πλοκή,  

 τους χαρακτήρες κ.ά.  

  Η συνδυαστική ερμηνεία των κειμενικών δεικτών μάς βοηθά να            

διερευνήσουμε τις ανταποκρίσεις μας στο κείμενο και να του 

αποδώσουμε νόημα. 

 

Συγκείμενο (γλωσσάρι όρων, φάκελος υλικού Λογοτεχνίας) 

 Είναι το πλαίσιο αναφοράς του λογοτεχνικού έργου, δηλαδή τα 

ιστορικά, κοινωνικά και βιογραφικά/ιδεολογικά δεδομένα των 

συνθηκών της παραγωγής του. Τα στοιχεία του πραγματικού κόσμου 

που αναπαριστώνται στα λογοτεχνικά κείμενα αποτελούν το συγκείμενό 

τους και συμβάλλουν στην ερμηνεία τους. Τέτοια στοιχεία είναι, μεταξύ 

άλλων, η χωρο-χρονική τοποθέτηση (πού και πότε εκτυλίσσεται αυτό 

που διαβάζουμε), οι ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες του 

χρόνου συγγραφής, η πολιτεία και το δίκαιο της (άγραφο ή γραπτό), ο 

πολιτισμός, η κουλτούρα και η θρησκεία, όπως μετουσιώνονται σε 

διαδεδομένες αντιλήψεις, παραδόσεις και ήθη. Όλα αυτά υποδηλώνονται 

στο κείμενο είτε συνδυαστικά είτε επιλεκτικά. 

 

 Αξιοποίηση στοιχείων συγκειμένου [cotext]: Στη λογοτεχνία, κάποιοι 

μελετητές εντάσσουν στον όρο context τόσο εξωκειμενικά στοιχεία 

(το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο γράφτηκε το έργο) όσο και τα 

ενδοκειμενικά που υποδεικνύουν την πραγματικότητα που 

αναπαριστά. Επιπλέον υπάρχει το συγκείμενο του αναγνώστη. 

 Το περικείμενο [context] (εισαγωγικό σημείωμα, τίτλος, συγγραφέας, 

χρόνος έκδοσης, προμετωπίδα, υπογραφή κ.α.) μπορεί να περιέχει 

στοιχεία συγκειμένου (πληροφορίες για την πραγματικότητα που 

συμβάλλουν στην ερμηνεία). Το περικείμενο λειτουργεί 

σαν «πυξίδα» που μας βοηθά να βρούμε προσανατολισμό μέσα στο 

λογοτεχνικό έργο, είτε πρόκειται για ποίημα είτε για πεζό κείμενο. 

 Αξιολόγηση σχολίου: Οι κειμενικοί δείκτες και το συγκείμενο 

αξιολογούνται μόνο στο βαθμό που συμβάλλουν στην ερμηνεία του 

κειμένου και δεν αποτιμώνται αυτόνομα, δηλαδή ως τεκμήρια γνώσης 

και χρήσης της σχετικής ορολογία. Το ερμηνευτικό σχόλιο αποτιμάται 

ως συνολικό αποτέλεσμα βάσει κριτηρίων. 
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Απόψεις 

 

«Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στο χώρο της διδασκαλίας της 

λογοτεχνίας μπορούν να αναζωογονήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών 

για την ανάγνωση των έργων-σταθμών της εθνικής λογοτεχνικής παράδοσης. 

Επίσης μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο διδασκαλίας, μια που 

κειμενοκεντρική διδασκαλία απομονώνει το λογοτεχνικό γεγονός στον 

κλειστό κύκλο μιας αισθητικής της παραγωγής και της αναπαράστασης.  

Η παραδοσιακή πρακτική των ερμηνευτικών προκαταλήψεων και της 

προκατασκευασμένης ερμηνευτικής αντιμετώπισης των κειμένων αποψίλωσε 

βαθμιαία τα λογοτεχνικά ενδιαφέροντα του νεαρού στη ηλικία 

αναγνωστικού κοινού, μετατοπίζοντας το κέντρο του ενδιαφέροντος από την 

«κειμενοκεντρική» διδασκαλία στη διδασκαλία την προσαρμοσμένη στη 

συμμετοχή και τη συνεργασία του αναγνώστη – μαθητή.  Κάτι τέτοιο, ωστόσο, 

απαιτεί αντίστοιχες αλλαγές στον τρόπο σκέψης και νοοτροπίας των 

διδασκόντων, εφόσον με την επικέντρωση του ενδιαφέροντος στις 

προσληπτικές ικανότητες του αναγνώστη ο καθηγητής είναι υποχρεωμένος 

να μετατοπιστεί από τη θέση του πανταγνώστη αφηγητή, που λέγεται 

ανάλυση και επεξεργασία κειμένων, στη θέση του απλού συντονιστή της 

λογοτεχνικής ερμηνείας» (Κάλφας A., 1994, 72). 

 

«Ο διδάσκων, λοιπόν, βρίσκεται ενώπιον μιας μεγάλης πρόκλησης: να 

παροξύνει το ερμηνευτικό «δαιμόνιο» των μαθητών του και παραλλήλως 

να το τιθασεύσει, ώστε αυτοί να μάθουν, αφενός να εμπιστεύονται τη δική τους 

ερμηνευτική ματιά, αφετέρου να στηρίζουν την ερμηνεία τους σε κειμενικούς 

δείκτες και κειμενικές αναφορές» (Λινάρδος Ν., 2020). 

 

Η σύγχρονη αμερικάνικη λογοτεχνική κριτική (Culler, Fish κ.ά.) 

προσπαθεί να οριοθετήσει τις αναγνωστικές συμβάσεις που διευκολύνουν 

τον αναγνώστη να προσεγγίσει ένα κείμενο, ώστε να περιοριστεί η 

ερμηνευτική αναρχία. Τέτοιες συμβάσεις είναι τα εξωκειμενικά στοιχεία, οι 

γλωσσικές επιλογές, το λογοτεχνικό είδος κ.ά. Η αμερικάνικη σχολή αξιοποιεί 

τις αρχές της αναγνωστικής ανταπόκρισης, καταρρίπτει όμως και την 

αυθεντία του αναγνώστη και διακηρύσσει την παντοδυναμία της εκάστοτε 

«ερμηνευτικής κοινότητας». Θεωρεί ότι σε κάθε κοινωνία σε κάθε χρονική 

στιγμή συνυπάρχουν πολλές ερμηνευτικές κοινότητες∙ ο αναγνώστης, μάλιστα, 

είναι πιθανό να συμμετέχει σε περισσότερες της μίας, στοιχείο που δικαιολογεί 

διαφορετικές ή αντιφατικές αναγνώσεις εκ μέρους του (Γεωργιάδου Α. 2006, 

40).  

 

Θεωρία της πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης 

 Απροσδιοριστία  του λογοτεχνικού κειμένου που προκαλεί τη 

νοηματική επέμβαση του αναγνώστη (φαινομενολογία του φιλοσόφου R. 

Ιngarden). 
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 O Gadamer εισάγει την έννοια του «ορίζοντα» που περιγράφει τη 

«θέση», την οπτική μας γωνία μέσα στον κόσμο. 

 Κατά τον Lacan, το ένα σημαίνον είτε κινείται συνταγματικά σε ένα άλλο 

(μετωνυμία) είτε παραδειγματικά στη θέση ενός άλλου (μεταφορά) και η 

σημαίνουσα αλυσίδα εστιάζει στο σύνολο και όχι στη μονάδα, δηλαδή 

στο «άπειρο» του νοήματος. Η σημαίνουσα αλυσίδα του Lacan 

ουσιαστικά αναφέρεται στην παραγωγή νοήματος στο ασυνείδητο, 

αφού, γι’ αυτόν, «το ασυνείδητο δομείται ως γλώσσα»: Γλώσσα 

είναι ό,τι παράγεται από τις ασταμάτητες διεργασίες που συντελούνται 

στο ασυνείδητο και, κατ’ επέκταση, η λογοτεχνική ερμηνεία και το 

νόημα αποτελούν ένα είδος συνεχούς απώθησης και δεν 

σταθεροποιούνται ποτέ. Από την άλλη, το λογοτεχνικό έργο δεν 

αποτελεί παρά μέρος της συνολικής πολιτισμικής «περιουσίας» του 

λογοτέχνη και ως εκ τούτου στοιχείο της υποσυνείδητης 

καλλιτεχνικής και διανοητικής του διάπλασης. 

 Η Θεωρία της Πρόσληψης είναι μια λογοτεχνική θεωρία, η οποία 

αμφισβητεί απολύτως την αυτονομία και αυτοδυναμία του 

λογοτεχνικού κειμένου –αλλά και του συγγραφέα– ως μέσου 

επικοινωνίας. Χρησιμοποιείται σαν ένας όρος─ομπρέλα και 

συμπεριλαμβάνει τα σχέδια του H. R. Jauss και του W. Iser καθώς και 

εμπειρική έρευνα και την παραδοσιακή ενασχόληση με επιδράσεις.   

 Το κείμενο εκλαμβάνεται είτε ως σημείο (θεωρίες της πρόσληψης, 

reception theory-H. R. Jauss, 1921-1997), είτε ως έναυσμα που 

προκαλεί στον αναγνώστη, είτε μιαν ερώτηση, είτε μιαν απάντηση 

(θεωρίες της αναγνωστικής ανταπόκρισης, reader response criticism-W. 

Iser, 1926-2007). Η ερμηνεία είναι περιπέτεια διαδοχικών αναγνώσεων 

(αλυσίδα πρόσληψης). 

 Κατά την άποψη του R. Jauss, η ερμηνεία είναι συνάρτηση της 

συσσωρευμένης «αισθητικής εμπειρίας» (ästhetisehe erfahrung) του 

εκάστοτε νέου αναγνώστη ή αναγνωστικού κοινού του. Η  εξέταση,  εκ  

μέρους  του,  της ιστορίας της αισθητικής επίδρασης, για 

παράδειγμα, αναπτύσσεται πάνω κυρίως σε μια ιστορική βάση όπου τα 

μεμονωμένα έργα έχουν καθαρά  διευκρινιστική  λειτουργία.   Αντίθετα,  

ο W. Iser ασχολείται πρωταρχικά με το μεμονωμένο κείμενο και με 

το πώς οι αναγνώστες σχετίζονται με αυτό. Αν και δεν αποκλείει 

κοινωνικούς και ιστορικούς παράγοντες, ξεκάθαρα αυτοί υποτάσσονται 

ή ενσωματώνονται σε πιο λεπτομερείς συλλογισμούς πάνω στο κείμενο.   

 Εστιάζει την προσοχή της –και όχι τυχαία, όπως επισημαίνεται– στον 

αναγνώστη, τον οποίο θεωρεί κυρίαρχο αποδέκτη ή προσλήπτη, 

νοηματοδότη, ερμηνευτή και ανταποκριτή του λογοτεχνικού 

κειμένου. Ως εκ τούτου, το λογοτεχνικό κείμενο δεν κλείνει δογματικά 

μέσα στις λέξεις του το νόημά του, αλλά μένει στον αναγνώστη να το 

νοηματοδοτήσει / ερμηνεύσει ανάλογα με τον ιστορικό του 

ορίζοντα και τις προσδοκίες του, την εμπειρία και τη συνείδησή 

του. Η  ερμηνευτική διαδικασία στοχεύει, αφενός στην εντύπωση που 

παράγεται στον ατομικό ή συλλογικό αναγνώστη και αφετέρου στην 
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απάντησή του στο κείμενο-ερέθισμα και συνδέεται με ένα πλήθος 

παραμέτρων. 

 Επομένως, προσπορίζουμε στην ανάγνωση των κειμένων τον 

«ορίζοντα της εμπειρίας» μας (ιστορικός ορίζοντας, παιδεία, εμπειρία, 

διανοητική και συναισθηματική κατάσταση), διασταυρώνοντάς τον με 

τον «ορίζοντα προσδοκίας» (λογοτεχνικές συμβάσεις σχετικά με τη 

μορφή και το είδος του λογοτεχνικού κειμένου, το σύνολο των 

πολιτιστικών κανόνων, υποθέσεων και κριτηρίων του κάθε αναγνώστη)  

που προδιαγράφουν τα κείμενα, με σκοπό την ανάδειξη ενός νέου 

νοήματος που προκύπτει από τη σύμπτωση των δύο «οριζόντων» 

ή αλλιώς: των «κωδίκων “ζωής”» και των «κωδίκων “κειμένου”» των 

διαφόρων κάθε φορά αναγνωστών και κειμένων (Jauss). 

 Επιχειρούμε να βρούμε απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει το 

κείμενο, να θέσουμε τα ερωτήματα εκεί που βρίσκουμε απαντήσεις,   

και  γενικότερα  να  συμπληρώσουμε  τα  κενά  του κειμένου 

(εκλεκτική ανασύνθεση των σιωπών που αφήνει ο συγγραφέας, Iser). Ο 

αναγνώστης συμπληρώνει τα κάθε είδους κενά που υπάρχουν σε 

ένα κείμενο, π.χ. τα χαρακτηριστικά του προσώπου τα οποία 

παραλείπει ένας συγγραφέας στην περιγραφή ενός χαρακτήρα, ή 

κάποιο συμπέρασμα, το οποίο δεν δηλώνεται με σαφήνεια, αλλά μπορεί 

να προκύψει από την αντιπαράθεση πλοκής και γεγονότων κτλ. 

 Πρόκειται για μια διαδικασία που κινείται μέσα σε καθαρά ενδοκειμενικά 

όρια.  Κάθε λέξη καθίσταται διαλογική, και κάθε σημασιολογικό πεδίο 

αναδιπλασιάζεται από κάποιο άλλο, χωρίς όμως να παραβιάζουμε 

την αντικειμενική δομή του κειμένου. Σε ένα κείμενο υπάρχουν εκ 

των προτέρων δεδομένα χαρακτηριστικά, τα οποία καθοδηγούν την 

αναγνωστική διαδικασία. 

 Κάθε ανάγνωση συνεπάγεται μια νέα, εν δυνάμει, «γραφή».  Το 

γραπτό, τυπωμένο κείμενο παύει να αποτελεί το τέλος της παραγωγικής 

διαδικασίας του ενός και γίνεται η αφετηρία της παραγωγικής 

διαδικασίας του καθενός. 

 Τα κείμενα, λοιπόν, δεν παραμένουν σταθερά και μεταβάλλονται  οι  

ερμηνείες  τους,  αλλά  μεταβάλλονται  ενεργά  σε συνάρτηση με τους 

ποικίλους ιστορικούς ορίζοντες μέσα στους οποίους 

προσλαμβάνονται (ιστορικές ενσαρκώσεις του έργου). 

 «Η μορφή και το περιεχόμενο του λογοτεχνικού μύθου δεν αποκτούν τη 

σημασία τους παρά χάρη στη δυναμική διάδραση που συντελείται 

ανάμεσα στο κείμενο και τον αναγνώστη και που κατά τον Iser, είναι 

αυτή-ταύτη η λειτουργία της ανάγνωσης» (Σιαφλέκη Ζ., 1994, 24).  

 Η ερμηνεία εξάλλου, νοείται είτε ως «μια διαδικασία προς μια 

διαδικασία αποκάλυψης ή κοινοποίησης ενός προϋπάρχοντος 

νοήματος» είτε ως «μια διαδικασία δημιουργίας κάποιου 

καινούργιου και προσωπικού για τον ερμηνευτή πράγματος ως 

προέκταση ενός προϋπάρχοντος κειμένου» (Hawthorn J., 2002, 125-

126).  
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 Διακρίνεται όμως η κατανόηση από την ερμηνεία του κειμένου, 

καθώς ο αναγνώστης για την πρώτη στηρίζεται απλώς στη γλώσσα 

(λέξεις, ύφος κ.λ.π.) του κειμένου, ενώ για τη δεύτερη, στις έννοιες 

και τους συσχετισμούς που του προκαλεί η ανάγνωση (Ricoeur P., 

1990, 28). 

 Διάκριση νοήματος/σημασίας: Κατά τον Hirsch (1928) το νόημα είναι 

κάτι που παραμένει σταθερό κατά την πρόσληψη ενός έργου ενώ η 

σημασία κάτι που συνεχώς μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες 

ανάγνωσης. 

 Η ερμηνεία λειτουργεί διαχρονικά και ποικιλότροπα σε διάφορους 

αναγνώστες διαφόρων εποχών, καθώς η όποια «συγγραφική 

πρόθεση» του λογοτέχνη δεν αποτελεί Εφετείο για να ρυθμίζει 

νομολογικά τη μία και αυθεντική ερμηνεία (Τζούμας Α., 1997, 16). 

 Λογοτεχνία και πραγματικότητα: Οι σύγχρονοι θεωρητικοί 

περιγράφουν τη σχέση αυτή με τους όρους «αληθοφάνεια», 

«μυθοπλασία», «ψευδαίσθηση», «αντανάκλαση», «εντύπωση», 

«ανοικείωση», «μετασχηματισμός». Απορρίπτουν την προηγούμενη 

αναφορά σε «αναπαράσταση» της πραγματικότητας». 

 Σύμφωνα με τον Jauss, τρεις είναι  βασικοί στόχοι που συνεργούν κατά 

την πραγμάτωση της ερμηνείας και οι οποίοι σημαίνουν, με τη σειρά 

τους, τρεις φάσεις μιας διδασκαλίας· δηλαδή, την κατανόηση 

(intellegere), την εξήγηση (interpetare) και την εφαρμογή 

(applicate) του λογοτεχνικού κειμένου. 

 Ειδικότερα μάλιστα, σε επίπεδο διδασκαλίας της λογοτεχνίας, θα λέγαμε 

ότι ο διάλογος του μαθητή-αναγνώστη με το κείμενο και η τελική 

ανταπόκρισή του σε αυτό είναι, σύμφωνα με τη Θεωρία της 

Πρόσληψης, συνάρτηση πολλών παραγόντων-παραμέτρων και μπορεί 

να εμφανίζει διάφορες διαβαθμίσεις και επίπεδα ανάγνωσης. Το κείμενο 

επιδέχεται περισσότερες από μια ερμηνείες ανάλογα με τις 

συνθήκες και τους κώδικες της ανάγνωσης. 

 

Συχνά λάθη των μαθητών/τριών 

 

 Οι μαθητές δεν έχουν κατανοήσει τι ακριβώς σημαίνει «ερμηνευτικό 

σχόλιο». Το ταυτίζουν με το θέμα του κειμένου (Για ποιο πράγμα 

μιλάει το κείμενο; Ποια είναι η θέση του συγγραφέα για τα μεγάλα 

ζητήματα της ζωής; Ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του, 

τους άλλους, το περιβάλλον του, με την ύπαρξη γενικότερα σύμφωνα με 

την πλοκή της ιστορίας;). Το θέμα μετουσιώνεται σε δράση και 

προσωποποιείται σε χαρακτήρες. 

 Γράφουν γενικότητες. 

 Αναδιηγούνται συνήθως το περιεχόμενο. 

 Δυσκολεύονται να συνδέσουν το θέμα με τους κατάλληλους κειμενικούς 

δείκτες.  

 Ξεπερνούν το όριο των λέξεων. 
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