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Μια εμπειρία από ηη διδαζκαλία ηου ερμηνευηικού ζχολίου  
ζηη Λογοηεχνία 

 

 1. Δίπακε  (κε κηα δηάζεζε .... ηνικεξήο θαη δεκηνπξγηθήο απζαηξεζίαο ) πσο νη θεηκεληθνί 

δείθηεο πεξηερνκέλνπ  « πξνεγνύληαη»  ,  αθνύ  έηζη θαη αιιηώο  ζα  πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ  «απηόκαηα» ζηελ απάληεζε , όηαλ νη καζεηέο  αξρίδνπλ λα ζρνιηάδνπλ θαη 

λα μεθιεηδώλνπλ ηα κελύκαηα ηνπ θεηκέλνπ ( αθνύ - γηα παξάδεηγκα - ζα κηιήζνπλ γηα ηηο 

αμίεο , ηνπο ραξαθηήξεο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εξώσλ, κε βάζε ην 

ζέκα  ). Απηό άιισζηε δεηά ην εξκελεπηηθό ζρόιην. 
 2. Να επηιέγνπλ κε πξνζνρή ηνύο κνξθηθνύο θεηκεληθνύο δείθηεο θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ απηνύο 

πνπ κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ απνηειεζκαηηθόηεξα  ηελ εξκελεπηηθή ηνπο πξνζέγγηζε ζην 

θείκελν. Πώο « δπγίδεηαη όκσο  απηό ;»  απνξνύζαλ όινη……  
 

Με παξαδείγκαηα  έγηλαλ όια ζαθέζηεξα : 

Γηα παξάδεηγκα  ην α ‘ ξεκαηηθό πξόζσπν πνπ ζπλαληάκε ζην «Έλα καραίξη» ηνπ Καββαδία 

δελ κπνξεί λα ζρνιηαζηεί κε ην  γλσζηό… «εθζεζηαθό» ηξόπν ( θαη ελ πνιινίο " κηζεηό " 

ηξόπν ) , δειαδή δσληάληα παξαζηαηηθόηεηα, ακεζόηεηα   .... 

 Σην εξκελεπηηθό ζρόιην ζα  ήηαλ θαιό νη θεηκεληθνί δείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν 

καζεηήο  λα ππνζηεξίδνπλ επηηπρώο ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε.  Δδώ ην α’ ξεκαηηθό 

εμαζθαιίδεη ηνλ εμνκνινγεηηθό ηόλν θαη  αλαδεηθλύεη ηελ αλάγθε ηνπ πνηεηηθνύ 

ππνθεηκέλνπ λα κνηξαζηεί έλα θαίξην  βίσκα  

Απόζπαζκα από ην πνίεκα  ηνπ Ν. Καββαδία   

                              «έλα καραίξη»    

 «Απάλσ κνπ έρσ πάληνηε ζηε δώλε κνπ ζθηγκέλν 

 

 έλα κηθξό αθξηθαληθόλ αηζάιηλν καραίξη  

 

–  όπσο απηά πνπ ζπλεζνύλ θαη παίδνπλ νη Αξαπάδεο – 

 

πνπ από έλα γέξνλ έκπνξν η’ αγόξαζα ζη΄Αιγέξη»  

 

•   Σπδεηήζακε , ζπκθσλήζακε  ( δπγίδνληαο ηνπο κνξθηθνύο θεηκεληθνύο δείθηεο)     

    πσο  ε  δηπιή παύια   δελ είλαη ε θαιύηεξε  επηινγή. 
 

•  Αληίζεηα ε  πεξηγξαθή ηνπ καραηξηνύ κε ηνπο επηζεηηθνύο πξνζδηνξηζκνύο πνπ 

πξνεγνύληαη , ε αλαδξνκή ζην παξειζόλ ή ην επίξξεκα « πάληνηε»   ήηαλ πην 

απνηειεζκαηηθά θαη «αμηνπνηήζηκα» ζηνηρεία (  ν κπζηηθηζκόο, ε δύλακή ηνπ , ην εμσηηθό 

ζθεληθό, ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο πνπ δίλεη  θιπ )  

 



 

2 
 

2 
Πολίνα Μοίρα {Ερμηνευτικό ςχόλιο-μια εμπειρία από τη διδαςκαλία του ερμηνευτικοφ 
ςχολίου ςτη Λογοτεχνία 

Εκείο ιέκε : 
 

Σην εξκελεπηηθό ζρόιην, ν καζεηήο δελ πεξηνξίδεηαη ζην «ηη ιέεη ην θείκελν»,     αιιά 

επεθηείλεηαη ζην «ηη ζεκαίλεη γηα ηνλ ίδην» 
 

Οη καζεηέο απαληνύλ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πώο είδαλ δύν καζεηέο ην θεληξηθό ζέκα από ην « καραίξη» 

ΜΑΘΗΤΗΣ Α    

«Τν θεληξηθό ζέκα ηνπ πνηήκαηνο  είλαη ε κνλαμηά πνπ ληώζεη έλαο  άλζξσπνο  ν νπνίνο δεη 

κόλνο ηνπ  θαη αθνύ απνκνλώλεηαη αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα ληώζεη δσληαλόο  πιεγώλνληαο 

ηνλ εαπηό ηνπ»  

 
 ΜΑΘΗΤΗΣ Β  

 
«Τν θεληξηθό ζέκα ηνπ πνηήκαηνο είλαη ε ηάζε ηνπ αλζξώπνπ λα εκπιέθεηαη ζε επηθίλδπλεο 

θαη ξηςνθίλδπλεο θαηαζηάζεηο  νη νπνίεο κπνξνύλ λα επηθέξνπλ κελ ηξαγηθέο ζπλέπεηεο γηα 

εθείλνλ, όκσο εμαηηίαο ηεο κνλαμηάο πνπ ληώζεη , ηνικά λα ηηο αληηκεησπίδεη σο πξνθιήζεηο , 

νη νπνίεο θαιύπηνπλ ην ζπλαηζζεκαηηθό ηνπ θελό.» 

 
 

Πώο θαη πνύ βάδω ηνπο θεηκεληθνύο δείθηεο ; 
 

Πξνηηκώ λα ηνπο ζπλπθαίλω  κε ηνλ ζρνιηαζκό ηνπ θεηκέλνπ . Γελ ηνπο βάδσ ζην ηέινο , 

κεηά ηνλ ζρνιηαζκό, καδεκέλνπο θαη πεξηζσξηνπνηεκέλνπο/ εμνξηζκέλνπο  από ην θείκελν. 
 
 

Παξάδεηγκα  από απάληεζε καζεηή :  

 
 ( ζην " καραίξη" πάιη )  
 
« Τν πνηεηηθό ππνθείκελν πεξηγξάθεη ιεπηνκεξώο ηνλ γέξν παιαηνπώιε, ηνλ ζπκάηαη  « σο 

ηώξα λα΄ηαλε», γεγνλόο πνπ δείρλεη πόζν βαζηά έρεη ραξαρηεί ζηε κλήκε ηνπ ε ζπλάληεζή 

ηνπο . Ο ζπλνπηηθόο δηάινγνο καδί ηνπ «-Πόζν έρεη; Μόλν θξάγθα εθηά.» καξηπξά ηελ 

απνθαζηζηηθόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα αγνξάζεη ην καραίξη , λα δήζεη ηελ πξόθιεζε , κε ηα 

κάηηα θιεηζηά απέλαληη ζηνλ θίλδπλν.» 
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Σα θεηκεληθά απνζπάζκαηα :  ( πξνβιεκαηηζκνί καζεηώλ... ) 

 
 

1. Τα βάδσ νιόθιεξα ; Ή κε απνζησπεηηθά ; 
2. Τα γξάθσ απηνλνκεκέλα ζε παξέλζεζε ή  ηα ελζσκαηώλσ ζην ζρνιηαζκό ;  

 
 
 Δίπακε πσο θαιό ζα ήηαλ ηα θεηκεληθά απνζπάζκαηα , λα  « ζπλνδνηπνξνύλ»   κε ηελ 

εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ καζεηώλ , ελζσκαησκέλα ζην καζεηηθό θείκελν θαη όρη 

απηνλνκεκέλα  ζην ηέινο .  
 
Πξνζέμηε ηηο δύν απαληήζεηο ηωλ καζεηώλ πνπ αθνινπζνύλ:  
 
Η δεύηεξε έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηα θεηκεληθά απνζπάζκαηα « έμσ» από ηελ θεληξηθή ξνή ηνπ 

εξκελεπηηθνύ ζρνιίνπ .  
 
Τα απνζπάζκαηα ησλ καζεηηθώλ απαληήζεσλ  αθνξνύλ  εξκελεπηηθό ζρόιην ζην    

«Πίζηνκα» ηνπ Θενηόθε.  

 

Δηαβάζηε ην θείκελν ζει. 90 ζην βηβιίν Λνγνηερλία, Φάθεινο Υιηθνύ-Δίθηπα θεηκέλωλ 
 

ΜΑΘΗΣΗ Α 

  
 «Η γπλαίθα έρνληαο εζσηεξηθεύζεη ηνπο λόκνπο ηεο αλδξνθξαηνύκελεο θνηλσλίαο 

απνδέρεηαη ηελ απηνδηθία θαη ην έγθιεκα ηηκήο   ιέγνληαο  όηη είλαη « αδύλαην κέξνο». Οη 

θνηλσληθέο πηέζεηο δηακνξθώλνπλ  ηελ αληίδξαζε ηνπ Κνπθνπιηώηε πνπ 

αλαδεηά  λα  «πιύλεη ηε ληξνπή πόρεη ιάβεη» 

 

ΜΑΘΗΣΗ Β  

 
« Η γπλαίθα δελ κπνξεί λα αληηδξάζεη ζηηο ελέξγεηεο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ άληξα ηεο  , γηαηί 

έηζη έρεη κάζεη από ηα ζηεξεόηππα πνπ επηθξαηνύλ. Απηό θαίλεηαη ζην ζεκείν όπνπ ιέεη : 

«Aληώλε…... Mα, ην μέξσ, θ' ε εγδίθεζή ζνπ ζά'λαη κεγάιε· θ' εγώ, αδύλαην κέξνο……. δε 

δπλόκαζηε λα ζ' αληξεηεπηνύκε» 

 
 
 

Αθόκε έλα εξώηεκα/ πξόβιεκα ηωλ καζεηώλ 
 
 

 

« Γιαηί κσρία μού λέηε πως κάνω αναδιήγηζη και δεν γράθω 

ερμηνεσηικό ζτόλιο ;» 
 
 

 
Οη καζεηέο ζπρλόηαηα  μαλαγξάθνπλ κε  δηαθνξεηηθά  ιόγηα  όζα ιέεη ην θείκελν  θαη 

λνκίδνπλ πσο έηζη έρνπλ επηηειέζεη ην ζηόρν ηνπο 
 
Αο δνύκε δύν απνζπάζκαηα  καζεηηθώλ γξαπηώλ γηα ην ζέκα απηό , πάλσ 

ζην  απόζπαζκα  ηνπ« Υακνγέια ξε, ηη ζνπ δεηάλε;» ηνπ     Υ. Μίζζηνπ .  
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ΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
« Έηζη, κ‟ απηήλ ηελ  παιηνεθεύξεζε πνπ ηε ιέλε ξνιόη, ζπξώρλνπκε ηηο ώξεο θαη ηηο κέξεο ζα 

λα καο είλαη βάξνο, θαη καο είλαη βάξνο, γηαηί δε δνύκε, θαηάιαβεο; Όιν θνηηάκε ην ξνιόη, λα 

θύγεη θη απηή ε ώξα, λα θύγεη θη απηή ε κέξα, λα έξζεη ην αύξην, θαη πάιη θηνπ θη απ‟ ηελ αξρή. 
 
             Χωξίζακε ηε κέξα ζε πηώκαηα ζηηγκώλ, ζε ζθνηωκέλεο ώξεο πνπ ηηο ζάβνπκε κέζα 

καο, κέζα ζηηο ζπειηέο ηνπ είλαη καο, ζηηο ζπειηέο όπνπ γελληέηαη ε ειεπζεξία ηεο επηζπκίαο, 

θαη ηηο κπαδώλνπκε κε όιωλ ηωλ εηδώλ ηα ζθνππίδηα πνπ καο παζάξνπλ ζαλ “αμίεο”, ζαλ 

“αλάγθεο”, ζαλ “εζηθή”, ζαλ “πνιηηηζκό”. Κάλακε ην ζώκα καο έλα απέξαλην λεθξνηαθείν 

δνινθνλεκέλωλ επηζπκηώλ θαη πξνζδνθηώλ, αθήλνπκε ηα πην ζεκαληηθά ηα πην νπζηαζηηθά 

πξάγκαηα, όπωο λα παίμνπκε θαη λα θνπβεληηάζνπκε κε ηα παηδηά θαη ηα δώα, κε ηα ινπινύδηα 

θαη ηα δέληξα, λα παίμνπκε θαη λα ραξνύκε κεηαμύ καο,  λ‟ απνιαύζνπκε ηε θύζε, ηηο νκνξθηέο 

ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ θαη ηνπ πλεύκαηνο, λα θαηέβνπκε ηξπθεξά κέζα καο, λα γλωξίζνπκε ηνλ 

εαπηό καο θαη ηνλ δηπιαλό καο… 

 
             Όια, όια, Σαινληθηέ, η‟ αθήλνπκε γη‟ απηό ην αύξην πνπ δελ ζα έξζεη πνηέ… Μόλν 

όηαλ ν ζάλαηνο ρηππήζεη θάπνην αγαπεκέλν καο πξόζωπν πνλάκε, γηαηί ζπλήζωο ζθεθηόκαζηε 

πωο ζέιακε λα ηνπ πνύκε ηόζα ζεκαληηθά πξάγκαηα, όπωο πόζν ηνλ αγαπνύζακε, πόζν 

ζεκαληηθόο ήηαλ γηα εκάο… 

 
             Όκωο ην αθήζακε γηα αύξην… Γηα λα πάκε πνύ; Αθνύ αλαηέιιεη, δύεη ν ήιηνο θαη δελ 

πάκε πνπζελά αιινύ, παξά κόλν ζην ζάλαην, θαη „κεηο νη  αλόεηνη , αληί λα θιαίκε ην δεηιηλό 

πνπ ράζεθε άιιε κηα κέξα απ‟ ηε δωή καο, ραηξόκαζηε. 
 
             Ξέξεηο γηαηί; Γηαηί ε κέξα καο είλαη θνξηωκέλε κε νδύλε, αληί λα είλαη κηα πεξηπέηεηα, 

κηα ζύγθξνπζε κε ηα όξηα ηεο ειεπζεξίαο καο…» 
 
 
ΜΑΘΗΤΗΣ Α (απόζπαζκα απάληεζεο ) 

 
Κεληξηθό ζέκα ηνπ θεηκέλνπ είλαη ε θαηαπίεζε πνπ ληώζεη ν αθεγεηήο , αθνύ δεη κηα 

δσή   ζηελ νπνία δελ θάλεη ηίπνηε από όζα ζέιεη. Κνηηάδεη ην ρξόλν πνπ θεύγεη, ζάβεη κέζα 

ηνπ ηηο επηζπκίεο ηνπ  θαη δελ  βξίζθεη ρξόλν λα θνπβεληηάδεη κε ηνπο αλζξώπνπο , λα παίμεη 

θαη λα  γλσξίζεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ. Σπλεηδεηνπνηεί ην ιάζνο ηνπ 

όηαλ πεζάλεη θάπνην αγαπεκέλν πξόζσπν, αθνύ ηόηε δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε. 

Γη απηό ν αθεγεηήο καο ζπκβνπιεύεη λα   ραηξόκαζηε ηε δσή , ζαλ λα είλαη κηα σξαία 

πεξηπέηεηα  θαη λα κελ επηηξέπνπκε λα γεκίζεη κε νδύλε  
 

           

         Ο καζεηήο Α έθαλε ηα   εμήο ιάζε : 
1.Γελ αλέθεξε ,  κε απνηειεζκαηηθόηεηα,  θεηκεληθνύο δείθηεο 
2. Έθαλε αλαδηήγεζε, δειαδή έγξαςε κε δηθά ηνπ ιόγηα όζα έιεγε ην θείκελν, ρωξίο λα 

απνθωδηθνπνηήζεη ηα κελύκαηα πνπ βξίζθνληαλ πίζσ από ηηο ιέμεηο 
3. Γελ ηεθκεξίσζε ηελ άπνςή ηνπ κε βάζε ην θείκελν… 

 

ΜΑΘΗΤΗΣ Β (απόζπαζκα απάληεζεο ) 

 
Τν θείκελν αλαθέξεηαη ζην ζύγρξνλν αιινηξησκέλν άλζξσπν  πνπ κε ηηο ιαλζαζκέλεο 

ηεξαξρήζεηο  ζηόρσλ θαη αμηώλ , νδεγείηαη ζε κηα δσή αλνύζηα θαη επηθαλεηαθή , ράλνληαο 

πνιύηηκεο ζηηγκέο . Ο ζπγγξαθέαο απεπζύλεηαη ζε έλαλ θίιν ηνπ , πνπ ζα κπνξνύζε όκσο λα 

είλαη ν νπνηνζδήπνηε από εκάο. Αξρηθά κηιά ζπκβνιηθά  γηα ην ξνιόη κε ην νπνίν 

«ζπξώρλνπκε ηηο  κέξεο καο ζαλ λα είλαη βάξνο». Τν άγρνο ηνπ ρξόλνπ καο θαηαθπξηεύεη  , 

νδεγώληαο καο ζηελ απώιεηα  αιεζηλώλ ζηηγκώλ επηπρίαο πνπ « ζάβνπκε κέζα καο» . 
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«Κάλακε ην ζώκα καο έλα απέξαλην λεθξνηαθείν δνινθνλεκέλσλ επηζπκηώλ θαη 

πξνζδνθηώλ»  παξαηεξεί κε κεηαθνξηθό θαη εηθνλνπιαζηηθό ιόγν  γηα λα θαηαδείμεη  ηελ 

θαηαπίεζε ησλ αιεζηλώλ επηζπκηώλ θαη ηελ απνκάθξπλζε από ηελ πξαγκαηηθή επηπρία. Απηή 

απνδίδεηαη  κε ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλν ιόγν κέζα από ην αζύλδεην ζρήκα  «λα παίμνπκε 

θαη λα θνπβεληηάζνπκε κε ηα παηδηά θαη ηα δώα, κε ηα ινπινύδηα θαη ηα δέληξα, ……λα 

γλσξίζνπκε ηνλ εαπηό καο θαη ηνλ δηπιαλό καο» . Ο ρξόλνο πνπ δελ θηάλεη δελ πιήηηεη κόλν 

ηηο δηαπξνζσπηθέο καο ζρέζεηο , αιιά θαη  ηελ ζρέζε κε ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηό  αθνύ πνηέ 

δελ πξνιαβαίλνπκε λα θάλνπκε κηα δεκηνπξγηθή ελδνζθόπεζε γηα λα κπνξέζνπκε λα 

εμειηρζνύκε. 

Ο καζεηήο Β  έθαλε όια όζα «πξέπεη» :  
1.Δλζσκάησζε ηνπο θεηκεληθνύο δείθηεο κέζα ζηε ξνή ηνπ δηθνύ ηνπ, ηνπ πξνζσπηθνύ 

ηνπ  ιόγνπ 
2.Έγξαςε ηα θεηκεληθά απνζπάζκαηα κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα ζπκπνξεύνληαη κε ην 

ζρνιηαζκό ηνπ 
3.Απνθσδηθνπνίεζε θξάζεηο θαη ιέμεηο κε ζπκβνιηθή ζεκαζία 
4.Γίλεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ άπνςε, άιινηε μεθάζαξα θαη άιινηε ζπλπθαζκέλε κε ην θείκελν 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Η απάληεζε  Α έρεη ξνπή ζηελ αλαδηήγεζε ,  

ελώ ζηελ απάληεζε Β θαίλεηαη πσο ν καζεηήο   έρεη θαηαλνήζεη ζε βάζνο ην θείκελν θαη 

αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία ζην "μεθιείδσκά" ηνπ 

 


