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Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
 
 

«Το λογοτεχνικό κείμενο δουλεύει  μέσα μας, 
και εμείς δουλεύουμε  πάνω σ’ αυτό 

τόσο ατομικά όσο και συλλογικά». 
Jeremy Hawthorn* 

 
 
Εισαγωγικά 
 

Πεδίο εποικοδομητικού προβληματισμού, ιδεών και ερευνητικού 
ενδιαφέροντος, το ζήτημα της διδασκαλίας της λογοτεχνίας, σε όλες 
τις βαθμίδες, έχει απασχολήσει διεθνώς την εκπαιδευτική κοινότητα1. 
Μέσα στις κατά καιρούς τοποθετήσεις των μελετητών -συχνά αντι-
κρουόμενες– σχετικά με την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μα-
θητών, τη μετάδοση γνώσεων και αξιών, την προώθηση της κριτικής 
τους σκέψης, του γραμματισμού τους κ.λ.π., κυριαρχούν συνήθως 
ερωτήματα, όπως «γιατί διδάσκουμε λογοτεχνία; τι διδάσκουμε; πώς 
να διδάξουμε;»2. Τα ερωτήματα αυτά θεωρούνται προσδιοριστικά 
των διαφόρων ερμηνευτικών προσεγγίσεων του λογοτεχνικού κειμέ-
νου στη διδακτική πράξη κι επομένως, της αποτελεσματικής, ως προς 
την ανάπτυξη του γραμματισμού των μαθητών-αναγνωστών, διδα-

                                                 
* J. Hawthorn, Ξεκλειδώνοντας το Κείμενο. Μια εισαγωγή στη θεωρία της λογοτε-

χνίας, μτφρ. Μ. Αθανασοπούλου, Πανεπ. Εκδ. Κρήτης, Ηράκλειο, 2002, σ. 36. 
1. Αναφέρουμε ενδεικτικά: α) Το Συνέδριο του Σεριζί το 1969, για τη «∆ιδασκαλία 

της Λογοτεχνίας», μέρος των πρακτικών του οποίου μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον Ι. 
Ν. Βασιλαράκη και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Επικαιρότητα» το 1985, καθώς και: β) 
Το συνέδριο «Λογοτεχνία και Εκπαίδευση» που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από τρία 
τμήματα του Α.Π.Θ. το 1997, τα πρακτικά του οποίου κυκλοφόρησαν σε ομότιτλο τόμο (ε-
πιμ. Β. Αποστολίδου – Ε. Χοντολίδου), από τις εκδόσεις «Τυπωθήτω-∆αρδανός» το 1999. 

2. Tz. Todorov, «Συμπεράσματα», στο Συνέδριο του Σεριζί, ό.π., σ. 220. 
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σκαλίας του αντικειμένου. Κατά συνέπεια, αυτό που κυρίως τονίζε-
ται ως ουσιαστική επιδίωξη, μέσα από την ανάγνωση της Παιδικής 
Λογοτεχνίας στο σχολείο, δεν είναι η ανάγνωση με μια γενική και 
αφηρημένη έννοια αλλά οι ειδικές εκείνες συνθήκες-πρακτικές ανά-
γνωσης που θα επιτρέψουν στο κείμενο να γίνει το «όχημα» για την 
ανάγνωση-«ταξίδι»: με την έννοια και το περιεχόμενο της ερμηνευτι-
κής διαδικασίας, της απόλαυσης και τελικά, της έκφρασης των μαθη-
τών-αναγνωστών. Στην κατεύθυνση αυτή, καθοριστική είναι η συμ-
βολή της σύγχρονης λογοτεχνικής θεωρίας, η οποία, τοποθετώντας 
το μαθητή-αναγνώστη στο επίκεντρο της αναγνωστικής διαδικασίας, 
προσδιορίζει αναγνωστοκεντρικά το παραγόμενο νόημα της ανά-
γνωσης μέσα από τις θεωρίες της πρόσληψης του λογοτεχνικού κει-
μένου, της ερμηνείας του και κατ’ επέκταση, της ανταπόκρισης 
του μαθητή-αναγνώστη σε αυτό. 

 
Η θεωρία της «Αισθητικής της Πρόσληψης» και «Ανταπόκρισης» 
 

Για την εν συντομία σκιαγράφηση, στη συνέχεια, της θεωρίας 
της Αισθητικής της Πρόσληψης (Reception Theory)3 και Αναγνω-
στικής Ανταπόκρισης (Reader Response Criticism), στα περιορι-
σμένα πλαίσια ενός άρθρου, οφείλουμε αρχικά να διευκρινίσουμε 
ότι πρόκειται για τη λογοτεχνική θεωρία, η οποία αμφισβητεί απο-
λύτως την αυτονομία και αυτοδυναμία του λογοτεχνικού κει-
μένου –αλλά και του συγγραφέα– ως μέσου επικοινωνίας4. Α-
                                                 

3. Σύμφωνα με το Αγγλικό Λεξικό της Οξφόρδης για Φιλολογικούς και Λογοτε-
χνικούς Όρους, ο όρος “Reception Theory” «έχει χρησιμοποιηθεί για να αναφερθεί στην 
κριτική ανταπόκριση του αναγνώστη (reader response criticism), αλλά, πιο συγκεκριμέ-
να, σχετίζεται με την αισθητική της πρόσληψης (reception äesthetics ή Wirkungsaes-
thetik)», στο C. Baldic, The Concise Dictionary of Literacy Terms, Oxford Univers. Press, 
1996. 

4. Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι η αυτονομία του κειμένου (και του συγγραφέα) 
αποτέλεσε το δόγμα μιας μεγάλης θεωρητικής περιπέτειας προηγούμενων από την Θεω-
ρία της Πρόσληψης λογοτεχνικών θεωριών, δηλαδή: α) της Φιλολογικής Ερμηνευτικής, 
που αναζητά τις υψηλές ιδέες στο περιεχόμενο του λογοτεχνικού κειμένου, β) της Νεο-
κριτικής (Νέα Κριτική) που εστιάζει στη λογοτεχνικότητα του κειμένου, γ) του Ρώσικου 
Φορμαλισμού, που επικεντρώνεται στις τεχνικές έκφρασης του κειμένου, και δ) του ∆ο-
μισμού, που προσέχει την εσωτερική δομή του κειμένου με βάση τις προθέσεις του συγ-
γραφέα (Αναλυτικά, κυρίως στους: Α. Compagnon, Ο ∆αίμων της Θεωρίας: Λογοτεχνία 
και κοινή λογική, μτφρ. Α. Λαμπρόπουλος–επιμ. Α. Τζούμα, έκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα, 
2003, σσ. 61-136. R. Holub, Θεωρία της Πρόσληψης: Μια κριτική εισαγωγή, μτφρ. Κ. 
Τσακοπούλου–επιμ. Α. Τζούμα, έκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα, 2004, σσ. 23-79. T. Ήγκλετον, 
Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας, εισαγ. ∆. Τζιόβας – μτφρ. Μ. Μαυρωνάς, έκδ. 
Οδυσσέας, Αθήνα 1996, σσ. 94-143 κ.ά. 
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ποτελώντας, τα τελευταία είκοσι χρόνια, στροφή ή νέο παράδειγμα, 
κατά την επιστημολογική ορολογία του Τ. Kuhn (1987), στη λογοτε-
χνική θεωρία5, προκειμένου να ερμηνεύσει την επικοινωνιακή λει-
τουργία του κειμένου, η Θεωρία της Πρόσληψης εστιάζει την προσο-
χή της –και όχι τυχαία, όπως επισημαίνεται6– στον αναγνώστη, τον 
οποίο θεωρεί κυρίαρχο αποδέκτη ή προσλήπτη, νοηματοδότη, ερμη-
νευτή 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 νοηματοδοτή-
σει/ερμηνεύσει ανάλογα με την εμπειρία και τη συνείδησή 
του7. Αυτό σημαίνει ότι η Θεωρία της Πρόσληψης και Ανταπόκρι-
σης μετατοπίζει το ενδιαφέρον από το κείμενο στον αναγνώστη· δη-
λαδή, στο νόημα που προσλαμβάνει ο (εκάστοτε) αναγνώστης από 
το κείμενο και όχι στο νόημα που κρύβει το «κείμενο καθεαυτό». Με 
άλλα λόγια, η ουσία των αναζητήσεών της τοποθετείται όχι στο 
συγγραφέα ή το κείμενο, αλλά στο πώς προσλαμβάνεται ή πώς 
αναδημιουργείται το λογοτεχνικό έργο ανάλογα με τον ορίζο-
ντα των προσδοκιών, των προκαταλήψεων και πεποιθήσεων 
του κάθε αναγνώστη8. 

Πρόδρομος της Θεωρίας της Πρόσληψης θεωρείται κατά τους 
μελετητές η Luise Rosenblatt, η οποία ήδη από τη δεκαετία του 1930 
κάνει λόγο για τη συναλλακτική (transactional) σχέση μεταξύ κει-
μένου και αναγνώστη, δίδοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον α-
ναγνώστη και επιχειρώντας ταυτόχρονα το «συμβιβασμό» της «ελε-

                                                 
5. U. Eco, Τα Όρια της Ερμηνείας, μτφρ. Μ. Κονδύλη, έκδ. Γνώση, Αθήνα 1993, σσ. 

27-28. Α. Κάλφα, Ο μαθητής ως αναγνώστης – Λογοτεχνική θεωρία και διδακτική πρά-
ξη, έκδ. Τα τραμάκια, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 11. Η. Ματσαγγούρα, Κειμενοκεντρική 
προσέγγιση του γραπτού λόγου, έκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 2001, σ. 39 κ.ά. 

6. S. Fish, «Υπάρχει κάποιο κείμενο σ’ αυτήν την αίθουσα;», μτφρ. Β. Χατζηβασι-
λείου, Ποίηση 14 (Αθήνα 1999) 174-176. Σημ.: Σύμφωνα με πολλούς μελετητές, το γεγο-
νός ότι η Θεωρία της Πρόσληψης στρέφει την προσοχή της στον αναγνώστη δεν είναι 
καθόλου τυχαίο, αν αναλογιστούμε τα συστατικά στάδια του λογοτεχνικού φαινομέ-
νου σε χρονική τουλάχιστον σειρά: παραγωγή–μετάδοση–κατανάλωση, Β. Αλεξίου, 
«Όροι, ορίζουσες και ορίζοντες της αναγνωστικής πράξης: Μια κριτική “ανάγνωση” των 
θεωριών της πρόσληψης», Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης 56 (Αθήνα, 2000) 56-57.  

7. J. Culler, Λογοτεχνική θεωρία – Μια συνοπτική εισαγωγή, μτφρ. Κ. ∆ιαμαντά-
κου, Πανεπ. Εκδ. Κρήτης, Ηράκλειο 2000, σ. 172· R. Holub, ό.π., σσ. 265-267, J. Haw-
thorn, ό.π., σσ. 187-208 κ.ά. 

8. M. Πεσκετζή, «Η θεωρία της αναγνωστικής ανταπόκρισης και η ερμηνευτική προ-
σέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου στη διδακτική πράξη», Σεμινάριο 18, έκδ. Μεταίχμιο, 
Αθήνα 1994/2002, σ. 60. 
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γκτικής δύναμης» του ρόλου του με τις κειμενικές επιταγές9. Η Θεω-
ρία της Πρόσληψης και Ανταπόκρισης θεμελιώνεται από την επονο-
μαζόμενη Σχολή της Κωνσταντίας και γίνεται ευρύτερα γνωστή από 
τους δύο κύριους εκφραστές της, τους Γερμανούς Hans Robert Jauss 
(1995) και Wolfgang Iser (1974-1978), κριτικούς λογοτεχνίας και κα-
θηγητές στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας της ∆. Γερμανίας. Κοινή 
αφετηρία τους: η αντίδρασή τους στο φορμαλισμό της Νέας Κριτικής 
ή Νεοκριτικής θεωρίας. Κοινή τους θέση: το νόημα του λογοτεχνι-
κού κειμένου δεν καθορίζεται απόλυτα και οριστικά από το 
αντικείμενο-κείμενο, αλλά είναι συνάρτηση της πρόσληψης ε-
νός λιγότερο ή περισσότερο ιστορικά προσδιορισμένου υποκει-
μένου-αναγνώστη και του ορίζοντα των προσδοκιών του· ή αλ-
λιώς, κατά την άποψη του Jauss, είναι συνάρτηση της συσσωρευ-
μένης «αισθητικής εμπειρίας» (ästhetisehe erfahrung) του εκά-
στοτε νέου αναγνώστη ή αναγνωστικού κοινού του10. Με άλλα 
λόγια, «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»11. Με τη 
Θεωρία της Πρόσληψης και Ανταπόκρισης συντάσσονται (με μικρές 
μεταξύ τους διαφοροποιήσεις) πολλοί σύγχρονοι θεωρητικοί της λο-
γοτεχνίας, όπως οι U. Eco, S. Fish, J. Culler, R. Barthes, αλλά και νεό-
τεροι, όπως οι αμερικανοί J. Langer, A. Applebee, R. Probst και πολ-
λοί άλλοι, ενώ από τα βασικότερα σημεία των θέσεων-απόψεών τους 
προκύπτουν εν συντομία οι εξής παρατηρήσεις: 

 Καταρχάς, είναι κοινά αποδεκτός ο προσδιορισμός της έννοιας 
της πρόσληψης, η οποία σύμφωνα με τον R. Jauss, «σημαίνει εκείνη τη 
δισυπόστατη πράξη, η οποία περικλείει την επίδραση που επικαθορί-
ζεται από το έργο και τον τρόπο με τον οποίο ο παραλήπτης το δε-

                                                 
9. ∆. Πολίτη, «Ο ρόλος του αναγνώστη και η “Συναλλακτική” Θεωρία της L. M. 

Rosenblatt», Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, τόμ. 11, έκδ. Πατάκης, Αθήνα 1996, σ. 
21. Α. Κάλφα, ό.π., σ. 23. Τζ. Καλογήρου – Ε. Βησσαράκη, «Η “Συναλλακτική” Θεωρία 
της L. M. Rosenblatt και οι διδακτικές της προεκτάσεις», Γλώσσα 58 (Αθήνα 2004) 26-
40. R. Holub, ό.π., σ. 265. Μ. Κανατσούλη, Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της Παιδι-
κής Λογοτεχνίας σχολικής και προσχολικής ηλικίας, έκδ. University Studio Press, Θεσ-
σαλονίκη 2002, σ. 38 κ.ά. 

10. Γ. Βελουδή, Ψηφίδες. Για μια Θεωρία της Λογοτεχνίας, έκδ. Γνώση, Αθήνα 1992, σ. 
104. Β. Αλεξίου, ό.π., σ. 57. 

11. Ζ. Σιαφλέκη, Η Εύθραυστη Αλήθεια. Εισαγωγή στη Θεωρία του Λογοτεχνι-
κού Μύθου, έκδ. Gutenberg, Αθήνα 1994, σ. 24. 
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ξιώνεται»12. Πιο απλά, και για τη διάκριση της έννοιας από αυτήν της 
ανταπόκρισης, σημειώνεται πως «ενώ με τον όρο πρόσληψη εννοούμε 
την πραγμάτωση ενός λογοτεχνικού έργου από τον αναγνώστη, με τον 
όρο ανταπόκριση εννοούμε αυτό ακριβώς που η ίδια η δομή του κει-
μένου προκαλεί κατά την πράξη της ανάγνωσης»13. Στην ουσία, πρό-
κειται για έννοιες με δυσδιάκριτες διαφορές μεταξύ τους. Τόσο η 
πρόσληψη όσο η ανταπόκριση προέρχονται και αφορούν στην ανά-
γνωση, ενίοτε δε, ταυτίζονται με την έννοια της ανάγνωσης, καθώς 
όπως τονίζεται, με τον όρο πρόσληψη μεταμφιέζεται συχνά σήμερα η 
έννοια για την ανάγνωση· στοχεύει δε, αφενός στην εντύπωση που 
παράγεται στον ατομικό ή συλλογικό αναγνώστη και αφετέρου στην 
απάντησή του στο κείμενο-ερέθισμα και συνδέεται με ένα πλήθος πα-
ραμέτρων, όπως είναι η μορφή και το είδος του λογοτεχνικού κειμέ-
νου, οι προσδοκίες του αναγνώστη κ.λ.π.14. 

 Παρά το γεγονός ότι με τη Θεωρία της Πρόσληψης, η εισα-
γωγή της έννοιας του ορίζοντα προσδοκιών («horizon of expecta-
tions») προκαλεί τη συχνή και ευρεία χρήση του όρου, καθώς, σύμ-
φωνα με τον Jauss, «αποτελεί το “κεντρικό μεθοδολογικό σημείο” 
του πιο σημαντικού θεωρητικού δοκιμίου του»15, εντούτοις ούτε ο 
ίδιος ο Jauss περιέγραψε ποτέ με λεπτομέρεια τι εννοεί με αυτόν τον 
όρο, υπολογίζοντας προφανώς στην κοινή λογική του αναγνώστη. 
Γενικότερα, ο ορίζοντας προσδοκιών του Jauss, ή ρεπερτόριο κατά 
τον Iser, αναφέρεται σε ένα σύστημα ή δομή προσδοκιών/αναφορών 
ή αλλιώς, σε ένα νοητικό σύνολο που φέρνει το υποκείμενο-
αναγνώστης σε ένα κείμενο, ενώ σύμφωνα με το Αγγλικό Λεξικό της 
Οξφόρδης, προσδιορίζεται ως «το σύνολο των πολιτιστικών κανό-
νων, υποθέσεων και κριτηρίων που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον 
οποίο οι αναγνώστες αντιλαμβάνονται και κρίνουν ένα λογοτεχνικό 
έργο σε δεδομένο χρόνο»16. Πέραν δε, του ορίζοντα του αναγνώστη, 
γίνεται λόγος και για τον ορίζοντα προσδοκιών αυτού του λογοτε-
χνικού κειμένου. 

                                                 
12. H. R. Jauss, Η Θεωρία της Πρόσληψης: Τρία μελετήματα, μτφρ. Μ. Πεχλιβάνος, 

έκδ. Εστία, Αθήνα 1995, σ. 93. 
13. Α. Κάλφα, ό.π., σ. 13. J. Hawthorn, ό.π., σσ. 32-33. 
14. Α. Compagnon, ό.π., σσ. 225-227. J. Hawthorn, ό.π., σ. 86. 
15. R. Holub, ό.π., σ. 103.  
16. C. Baldic, The Concise Dictionary of Literacy Terms, ό.π., 1996.· D. E. Hirsch, Validity in 

Interpretation, N. Haven and London, Yale Univers. Press 1976, σ. 221. Ζ. Ι. Σιαφλέκη, ό.π., σ. 14. R. 
Holub, ό.π., σ. 104. Α. Compagnon, ό.π., σσ. 142-143, 333.  
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 Εξάλλου, σχετικά με την ερμηνεία του λογοτεχνικού κειμέ-
νου, την ποικιλία των σημασιών και χρήσεων της έννοιας καθώς και 
τη διάκρισή της από την έννοια του νοήματος και της απλής κατα-
νόησης του κειμένου, έχει κατατεθεί πλήθος απόψεων, συχνά διαφο-
ρετικών και αντιφατικών. Με αφετηρία το ερώτημα αν οι ερμηνείες 
και τα νοήματα που μπορούν να προκύψουν από την ανάγνωση ενός 
λογοτεχνικού κειμένου είναι άπειρες, γίνεται λόγος κυρίως:  

− για τον τεράστιο πλούτο και τη «Βαβέλ των ερμηνειών» του 
λογοτεχνικού κειμένου, το οποίο έχει τη δυνατότητα να είναι «πλη-
θυντικό κείμενο» λειτουργώντας διαχρονικά και ποικιλότροπα σε 
διάφορους αναγνώστες διαφόρων εποχών, καθώς η όποια «συγγρα-
φική πρόθεση» του λογοτέχνη δεν αποτελεί Εφετείο για να ρυθμίζει 
νομολογικά τη μία και αυθεντική ερμηνεία17, 

− για τους τρεις βασικούς στόχους που, σύμφωνα με τον Jauss, 
συνεργούν κατά την πραγμάτωση της ερμηνείας και οι οποίοι σημαί-
νουν, με τη σειρά τους, τρεις φάσεις μιας διδασκαλίας· δηλαδή, την 
κατανόηση (intellegere), την εξήγηση (interpetare) και την εφαρμογή 
(applicate) του λογοτεχνικού κειμένου18, 

− για τη διάκριση μεταξύ νοήματος, ερμηνείας και κατανόησης 
του κειμένου, όπου οι απόψεις των θεωρητικών υποστηρίζουν πως 
το νόημα (meaning) – η προέλευση του οποίου (από το συγγραφέα; 
από το κείμενο; από τον αναγνώστη; κ.λ.π.) υπήρξε ανέκαθεν πηγή 
διαφοροποίησης των λογοτεχνικών θεωριών19– «αντιπροσωπεύεται 
από το κείμενο [και] είναι μια υπόθεση του αναγνωστικού κοινού, 
είναι μια δημόσια υπόθεση (public affair)»20, ενώ ταυτόχρονα, δια-
φέρει από την έννοια της σημασίας (significance) κατά τον Hirsch. Η 
ερμηνεία εξάλλου, νοείται είτε ως «μια διαδικασία προς μια διαδι-
κασία αποκάλυψης ή κοινοποίησης ενός προϋπάρχοντος νοήματος» 
είτε ως «μια διαδικασία δημιουργίας κάποιου καινούργιου και προ-
σωπικού για τον ερμηνευτή πράγματος ως προέκταση ενός προϋ-

                                                 
17. Α. Τζούμα, Εισαγωγή στην Αφηγηματολογία, έκδ. Συμμετρία, Αθήνα 1997, σ. 

16. D. E. Hirsch, ό.π., σ. 127. J. Hawthorn, ό.π., σσ. 108-126.· U. Eco, ό.π., σσ. 34-38 και 
143-154. 

18. H. R. Jauss, ό.π., σσ. 94-97. Ε. Φρυδάκη, «Ευέλικτες χρήσεις της λογοτεχνικής 
θεωρίας: Το παράδειγμα του συνδυασμού της πρόσληψης και της κοινωνικοκριτικής», 
στο Λογοτεχνία και Εκπαίδευση, ό.π., σσ. 170-171. 

19. ∆. Τζιόβα, Μετά την αισθητική. Θεωρητικές ∆οκιμές και Ερμηνευτικές ανα-
γνώσεις της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, έκδ. Γνώση, Αθήνα 1987, σσ. 224-225. Β. Αλε-
ξίου, ό.π., σ. 57. 

20. D. E. Hirsch, ό.π., σ. 8. 
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πάρχοντος κειμένου»21. ∆ιακρίνεται δε η κατανόηση από την ερμη-
νεία του κειμένου, καθώς σύμφωνα με τον Ricoeur, για την πρώτη, ο 
αναγνώστης στηρίζεται απλώς στη γλώσσα (λέξεις, ύφος κ.λ.π.) του 
κειμένου, ενώ για τη δεύτερη, στις έννοιες και τους συσχετισμούς που 
του προκαλεί η ανάγνωση22. 

 Βασική παράμετρος τέλος, στην πραγμάτωση της ερμηνείας, 
θεωρείται, βάσει της Θεωρίας της Πρόσληψης-Ανταπόκρισης, η «α-
προσδιοριστία» ή ιδιοτυπία του λογοτεχνικού κειμένου κατά τον 
W. Iser, η οποία οφείλεται στην πολυσημία ή «ανοιχτότητα» του κει-
μένου, όπως την ονομάζει ο Eco, και σημαίνει τις δομές εκείνες που 
εμπεριέχονται στο κείμενο και οι οποίες αποτελούν έκκληση-
πρόκληση στον αναγνώστη να επικοινωνήσει με αυτό23. Πιο συγκε-
κριμένα, η ιδιοτυπία-απροσδιοριστία του κειμένου συνίσταται κυ-
ρίως:  

− στα κενά ή χάσματα του κειμένου τα οποία, ως «αθέατοι 
αρμοί του κειμένου», προκαλούν και ελέγχουν την αναγνωστική συ-
μπεριφορά του αναγνώστη και καθοδηγούν τη διαπλαστική δρα-
στηριότητά του24, 

− στο στοιχείο της διαμεσολάβησης του αφηγηματικού λόγου-
κειμένου, η οποία «ως ειδολογικό χαρακτηριστικό της αφήγησης εί-
ναι ένα πολυεπίπεδο και σύνθετο φαινόμενο», όπως παρατηρεί ο F. 
Stanzel, και συνίσταται στον τρόπο της αφήγησης, το πρόσωπο της 
αφήγησης και την προοπτική της αφήγησης25. 

 
 
 

                                                 
21. J. Hawthorn, ό.π., σ. 43. Α. Compagnon, ό.π., σσ. 125, 126. 
22. P. Ricoeur, Η Αφηγηματική Λειτουργία, μτφρ. Ε. Αθανασοπούλου, έκδ. Καρδα-

μίτσας, Αθήνα 1990, σ. 28. 
23. A. Κάλφα, ό.π., σ. 13.  
24. W. Iser, «Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο κείμενο και τον αναγνώστη», στο M. 

Λεοντσίνη (επιμ.), Όψεις της Ανάγνωσης (μτφρ. Κ. Αθανασίου – Φ. Σιατίστας), έκδ. Νή-
σος, Αθήνα 2000, σσ. 201-209. A. Κάλφα, ό.π., σ. 14, 15. T. Eagleton, ό.π., σ. 124. A. Com-
pagnon, ό.π., σσ. 231-232. H. Ματσαγγούρα, ό.π., σ. 42, κ.ά. 

25. F. Stanzel, «Οι συνιστώσες των τυπικών αφηγηματικών καταστάσεων: Πρόσω-
πο, προοπτική, τρόπος», στο Β. Καλλιπολίτης (επιμ.), Θεωρία της Αφήγησης, έκδ. Εξά-
ντας, Αθήνα 1991, σσ. 70-96. Ο ίδιος σε πρόσφατη μελέτη του, προσδιορίζοντας την 
έννοια της διαμεσολάβησης, παρατηρεί χαρακτηριστικά: «Όπου μεταβιβάζεται μια 
είδηση, όπου αναφέρουν ή αφηγούνται κάτι, γίνεται αισθητή η φωνή του διαμεσολαβη-
τή, ενός αφηγητή» (F. K. Stanzel, Θεωρία της Αφήγησης, μτφρ. Κ. Χρυσομάλλη-Henrich, 
Univers. Studio Press, Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 33 και 33-58).  
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Συμπερασματικά 
 

Από τις παραπάνω απόψεις-θέσεις της Θεωρίας της Πρόσληψης 
και Ανταπόκρισης, το βασικότερο συμπέρασμα που ανακύπτει είναι 
ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για κάποιο έγκυρο νόημα και κάποια 
έγκυρη ερμηνεία του λογοτεχνικού κειμένου, καθώς τόσο το ένα όσο 
και το άλλο δεν είναι ενσωματωμένα εξαρχής στο κείμενο, αλλά γεν-
νώνται ως αποτέλεσμα της εκάστοτε αναγνωστικής αλληλεπίδρασης 
κειμένου-αναγνώστη. 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 πλείστων όσων παραγόντων-
παραμέτρων και μπορεί να εμφανίζει διάφορες διαβαθμίσεις και επί-
πεδα ανάλογα με τις συναντήσεις-συγχωνεύσεις των δύο οριζόντων ή 
αλλιώς: των «κωδίκων “ζωής”» και των «κωδίκων “κειμένου”»26 των 
διαφόρων κάθε φορά αναγνωστών και κειμένων. Ωστόσο, γενικά, ο 
διάλογος αυτός παρουσιάζεται άλλοτε μεν σε επίπεδο νοήματος και 
απλής κατανόησης του κειμένου, άλλοτε δε, σε επίπεδο ερμηνευτικής 
ανταπόκρισης σε αυτό, διαλεκτικής αντιπαράθεσης κειμένου-
αναγνώστη κι ακόμα, βαθύτερου στοχασμού του αναγνώστη με α-
φορμή τα αισθητικά μηνύματα που εισπράττει από το κείμενο. 

                                                 
26. P. Hunt, Κριτική, Θεωρία και Παιδική Λογοτεχνία, μτφρ. Ε. Σακελλαριάδου – 

Μ. Κανατσούλη, έκδ. Πατάκης, Αθήνα 2001, σ. 106. 
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