
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ επιμέλεια: Μαρία Κάππου 2019 

 

1 
 

 

ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΟ ΧΟΛΙΟ 

 
 Για τη Λογοτεχνία (Ωσ προσ το ερμηνευτικό ςχόλιο)  
 
1. φνδεςθ ερμθνευτικοφ ςχολίου με ερμθνευτικό διάλογο. (Βλ. Π..)  
Προτεινόμενθ διδακτικι μεκοδολογία (ςφμφωνα με το Π..) για τθν προςζγγιςθ των 
λογοτεχνικϊν κειμζνων είναι ο «ερμθνευτικόσ διάλογοσ»: «Ο ερμθνευτικόσ διάλογοσ είναι 
μια διαδικαςία ελεφκερθσ και μαηί τικαςευμζνθσ από τουσ κειμενικοφσ δείκτεσ 
διαςταφρωςθσ των φωνϊν των μακθτϊν/-τριϊν πάνω ςτο κείμενο*…+ Βαςικζσ παράμετροι 
του ερμθνευτικοφ διαλόγου είναι:  

i) θ απόδοςθ νοιματοσ ςτα κείμενα και θ ανάδυςθ ερωτθμάτων ι κεμάτων για 
ςυηιτθςθ  

ii) θ κατάκεςθ ποικίλων υποκζςεων για το νόθμα και τα ερωτιματα/κζματα που 
αναδείχκθκαν, υποκζςεων που προκφπτουν από τουσ μθχανιςμοφσ 
*κειμενικοφσ δείκτεσ+ του κειμζνου.» (Για τα βαςικά ςθμεία-βιματα τθσ 
διαλογικισ διαδικαςίασ ςτθν τάξθ βλ. αναλυτικά ςτο Π).  

Οι μακθτζσ/-τριεσ μζςω του ερμθνευτικοφ διαλόγου τοποκετοφνται ςτο ερϊτθμα/ κζμα, 
κακϊσ ςτρζφονται ςτο κείμενο, για να ςτθρίξουν τισ ανταποκρίςεισ, τισ υποκζςεισ και τισ 
απόψεισ τουσ. Αυτό, κατά κφριο λόγο, αποτυπϊνεται γραπτά ςτθ ςφνκεςθ ενόσ 
«ερμθνευτικοφ ςχολίου».  
 
 
2. χετικά με τθν παραγωγι «ερμθνευτικοφ ςχολίου» ςε γραπτζσ εξετάςεισ:  
Σο «ερμθνευτικό ςχόλιο» ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ αποτελεί ςχόλιο, περιοριςμζνθσ ζκταςθσ 
(π.χ. 100-150 λζξεισ ι 150-200 λζξεισ), που περιλαμβάνει  

 τθν ανάπτυξθ αφενόσ του βαςικοφ, για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ, ερωτιματοσ/κζματοσ 
του κειμζνου και  

 αφετζρου τθσ ανταπόκριςισ τουσ ςε αυτό. το ερμθνευτικό ςχόλιο, ο/θ μακθτισ/-τρια 
δεν περιορίηεται ςτο «τι λζει το κείμενο» αλλά επεκτείνεται ςτο «τι ςθμαίνει για 
τον/τθν ίδιον/-α».  

Είναι δθλαδι θ ανάπτυξθ και θ αναγνωςτικι ανταπόκριςθ ςτο «Ερϊτθμα/Θζμα».  
Με το «ερμθνευτικό ςχόλιο» ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ αποτιμάται κατά πόςον οι μακθτζσ και 
οι μακιτριεσ ζχουν εςωτερικεφςει ςτρατθγικζσ και πρακτικζσ που αξιοποίθςαν ςτον 
«ερμθνευτικό διάλογο».  
 
Ενδεικτικι πορεία για τθ ςυγγραφι του ερμθνευτικοφ ςχολίου που μπορεί να ακολουκιςει 
ζνασ μακθτισ ι μια μακιτρια είναι, μετά τθν ανάγνωςθ του κειμζνου και πριν ξεκινιςει να 
γράψει το «ςχόλιό» του/τθσ, 

 να εντοπίςει ποιο είναι, κατά τθ γνϊμθ του/τθσ, το θζμα του κειμζνου  

 και να καταγράψει ςτθ ςυνζχεια το ερώτημα ή τα ερωτήματα που απορρζει/-ουν από 
τον τρόπο που χειρίηεται ο/θ ςυγγραφζασ το κζμα του/τθσ.  

 Σζλοσ, να αξιολογιςει ποιο από τα ερωτιματα παρουςιάηει μεγαλφτερο ενδιαφζρον, 
ςτο οποίο κα ςτθρίξει το ερμθνευτικό του ςχόλιο.  

τθ ςυνζχεια, κατά τθ ςυγγραφι του ςχολίου οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ οφείλουν να 
τεκμηριώνουν με αναφορζσ ςτο κείμενο ή ςε ςυγκεκριμζνουσ κειμενικοφσ δείκτεσ τισ 
απαντιςεισ που, κατά τθ δικι τουσ κρίςθ, δίνονται ςτο κείμενο.  

 Επίςθσ, θ δικι τουσ απάντθςθ/τοποκζτθςθ ςτο ερϊτθμα του κειμζνου πρζπει να 
ςυνδζεται με το κείμενο.  



ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ επιμέλεια: Μαρία Κάππου 2019 

 

2 
 

3. Αξιολόγθςθ του ερμθνευτικοφ ςχολίου  
 

 α. χετικά με τθν κατανόθςθ και τθν ερμθνεία του λογοτεχνικοφ κειμζνου 
αξιολογείται: θ ςαφινεια τθσ διατφπωςθσ του ερωτιματοσ/κζματοσ, το οποίο 
ςχετίηεται με τον βακμό κατανόθςθσ των ιδεϊν και του ςυναιςκθματικοφ κλίματοσ 
του κειμζνου και θ αναγνωςτικι ανταπόκριςθ των μακθτϊν και μακθτριϊν ςτο 
ερϊτθμα/κζμα με τθν επαρκι τεκμθρίωςθ/υποςτιριξθ τθσ απάντθςθσ με 
αναφορζσ-παραπομπζσ ςτο κείμενο.  

 β. χετικά με τουσ κειμενικοφσ δείκτεσ: Οι κειμενικοί δείκτεσ δε διδάςκονται 
αυτοτελϊσ, ενδιαφζρουν μόνο ςτον βακμό που βοθκοφν να αποδοκεί νόθμα ςτο 
κείμενο.Οι αναφορζσ ςτο κείμενο ι ςε ςυγκεκριμζνουσ κειμενικοφσ δείκτεσ 
αξιολογοφνται ςτον βακμό που υποςτθρίηουν επιτυχϊσ τθν ερμθνευτικι 
προςζγγιςθ του μακθτι ι τθσ μακιτριασ.  

 γ. χετικά με τθν οργάνωςθ και τθ γλωςςικι ζκφραςθ του ερμθνευτικοφ ςχολίου 
αξιολογείται: θ αλλθλουχία και θ ςυνοχι του ερμθνευτικοφ ςχολίου ωσ 
παραγόμενου κειμζνου, θ χριςθ του κατάλλθλου λεξιλογίου και θ επίπτωςθ τυχόν 
γραμματικοςυντακτικϊν λακϊν ςτθν ερμθνευτικι εκδοχι του μακθτι/τθσ 
μακιτριασ.  

 δ. Επιδιϊκεται το ερμθνευτικό ςχόλιο να αξιολογείται ςυνολικά ωσ προσ τα 
παραπάνω κριτιρια και να είναι εμφανισ ς' αυτό θ κατανόθςθ/ερμθνεία του 
λογοτεχνικοφ κειμζνου, κακϊσ και θ τεκμθριωμζνθ ανταπόκριςθ του μακθτι/τριασ 
απζναντι ςτο ερϊτθμα/κζμα που διατυπϊνει.  
 

4. Ενδεικτικζσ εκφωνιςεισ του κζματοσ του ερμθνευτικοφ ςχολίου:  
 
α. Να διατυπώςετε το ερμηνευτικό ςασ ςχόλιο για το ποίημα/αφήγημα κ.λπ.  
 
β. Να ςχολιάςετε εκείνο το θζμα, από όςα θζτει το κείμενο, που κρίνετε πιο ςημαντικό. 
  
γ. Ποιο είναι το ερώτημα που, κατά τη γνώμη ςασ, θζτει το κείμενο; Ποια είναι η απάντηςη 
του κειμζνου/ του ήρωα κ.λπ.; Ποια είναι η δική ςασ απάντηςη;  
 
Σο λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να ςυνοδεφεται από ειςαγωγικό ςθμείωμα, ςτο οποίο κα 
αναφζρονται πλθροφορίεσ (χωρίσ ερμθνευτικά ςχόλια) που κρίνονται απαραίτθτεσ για τθν 
κατανόθςθ του λογοτεχνικοφ κειμζνου (π.χ. για το ςυγκείμενο του λογοτεχνικοφ κειμζνου). 
Επίςθσ, μπορεί να δίνεται με τθ μορφι υποςθμείωςθσ θ ςθμαςία μιασ λζξθσ που δεν είναι 
γνωςτι. 
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Γηδάζθνκαη  

 

Για να αναγνωρίζοσμε ηοσς κειμενικούς δείκηες
* 

και να ζσνηάζζοσμε νοημαηικά και γλωζζικά αποδεκηό ερμηνεσηικό 

ζτόλιο 

 

1.Λογοηετνικά είδη 

 

 Πεζά 

 Ποιηηικά 

(Στα κείμενα 

Νεοελληνικήρ 

λογοτεσνίαρ για το 

λύκειο) 

 

2. Κειμενικά είδη 

 Περιγραθή     

 Αθήγηζη     

Λογοηετνικός 

διάλογος  

(Στα βιβλία 

΄Εκυπαση-΄Εκθεση 

για το λύκειο 

α΄ηεύτος) 

 

3. Λογοηετνικούς   

   όροσς 

(Στα κείμενα 

Νεοελληνικήρ 

λογοτεσνίαρ και  

στο Λεξικό 

λογοτεσνικών όπων 

για το λύκειο) 

 

 

Σε πεξίπησζε αθήγεζεο 

ζηα πεδά θαη ηα πνηεηηθά 

Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ κύζν 

 ηνλ ρώξν  

 ηνλ ρξόλν 

 ηνπο ινγνηερληθνύο ραξαθηήξεο 

 ην πνιηηηζκηθό θαη θνηλσληθό 

πεξηβάιινλ 

Γισζζηθέο επηινγέο 

 γισζζηθή ηδηνηππία, ηδίσκα ή 
δηάιεθηνο ηνπ αθεγεηή  

 ηδηόιεθηνο ησλ εξώσλ 

 γξακκαηηθνί ρξόλνη, εγθιίζεηο, 
ξεκαηηθά πξόζσπα 

 Δηθνλνπνηία-ζρήκαηα ιόγνπ 

 Πεξηγξαθή  

Σηνηρεία πινθήο 

1. Ο ηξόπνο νξγάλσζεο ησλ γεγνλόησλ)  
2. ε δξάζε ησλ ραξαθηήξσλ (νη 

επηζπκίεο, ηα θίλεηξα ηεο δξάζεο 

ηνπο, νη ζπγθξνύζεηο κε ην 

πεξηβάιινλ, εκπόδηα ζηελ 
εθπιήξσζε ησλ επηζπκηώλ ηνπο)  

3. ε ηειηθή έθβαζε ηεο δξάζεο 
Τερληθέο αθήγεζεο 

1.Αθηγημαηικοί ηρόποι 

 Γηήγεζε 

 Πεξηγξαθή 

 Μίκεζε (α΄ξεκ. πξόζσπν, δηάινγνο, 

εζσηεξηθόο κνλόινγνο, απνζηξνθή, 

ειεύζεξνο πιάγηνο ιόγνο) 

 Σρόιην ηνπ αθεγεηή 

2.Ο αθηγηηής κπνξεί είηε λα είλαη 
πξσηαγσληζηήο (απηνδηεγεηηθόο)  
 ή απιώο λα ζπκκεηέρεη ζηελ ηζηνξία 

(νκνδηεγεηηθόο),  

 είηε λα αθεγείηαη ηελ ηζηνξία 

θάπνηνπ άιινπ (εηεξνδηεγεηηθόο). 
3.Οπηική γωνία ζηην αθήγηζη 

 Μεδεληθή εζηίαζε 

 Δζσηεξηθή εζηίαζε 
4. Η ζειρά ηων γεγονόηων ηης 
ιζηορίας  
 επζύγξακκε, 

 in medias res,  
 αλαδξνκή 

 πξόιεςε 

  

 
Σηα πνηεηηθά θείκελα 

 

Ο κύζνο κπνξεί λα είλαη 

 Ιζηνξία-κύζνο 
 Πεξηγξαθή 
 Δηθόλεο 
 Σθέςεηο (κνλόινγνο, 

δηάινγνο, απνζηξνθή) 
 Σπλεηξκνί 
 

Γισζζηθέο επηινγέο 

 Γιώζζα 
(θαζαξεύνπζα, 

δεκνηηθή, 
πξνθνξηθόηεηα ηνπ 
ιόγνπ, ζπάληεο ή 

εμεδεηεκέλεο ιέμεηο, 

επηλνεκέλεο ιέμεηο, 
ιέμεηο ζπγθηλεζηαθά 
θνξηηζκέλεο) 

 Σρήκαηα ιόγνπ,  

(ζρήκα θύθινπ, 

αζύλδεην/πνιπζύλδεην, 

ππεξβαηό, κεηαθνξά, 

παξνκνίσζε, αληίζεζε 

παξνκνίσζε, 

πξνζσπνπνίεζε, 

παξήρεζε, νμύκσξν, 

άζηνρα εξσηήκαηα , 

αιιεγνξίεοθ.ά.) 

 
 Σύκβνια 
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*Κειμενικοί Δείκηες 

 
Δίλαη ηα κνξθηθά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζπληζηνύλ ην εμσηεξηθό πεξίβιεκα αιιά 
θαη ην ζθειεηό ηνπ. Πεξηιακβάλνπλ ην ινγνηερληθό γέλνο/είδνο, ηηο γισζζηθέο 

επηινγέο, ηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο, ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, ηε δνκή, ηελ 

πινθή, ηνπο ραξαθηήξεο θ.ά. Η ζπλδπαζηηθή εξκελεία ησλ θεηκεληθώλ δεηθηώλ καο 
βνεζά λα δηεξεπλήζνπκε ηηο αληαπνθξίζεηο καο ζην θείκελν θαη λα ηνπ απνδώζνπκε 
λόεκα. 
 
Ερμηνεία 
 

Δίλαη ε δηαδηθαζία απόδνζεο λνήκαηνο ζην θείκελν κε ηε ζπλδξνκή ηεο θεηκεληθήο 
θαηαζθεπήο ηνπ, ζηνηρείσλ ηνπ ζπγθεηκέλνπ, θαη ηεο ππνθεηκεληθήο πξόζιεςεο ηνπ 

αλαγλώζηε/-ηξηαο. Σηνλ εξκελεπηηθό δηάινγν, ζε ζεκαληηθό παξάγνληα γηα ηελ 
παξαγσγή ηεο εξκελείαο αλαδεηθλύεηαη θαη ε ζπλνκηιία κε ηηο εξκελεπηηθέο 
εθδνρέο/ππνζέζεηο ησλ ζπλαλαγλσζηώλ. Τα ζεκαληηθά ινγνηερληθά έξγα 
αλαγηγλώζθνληαη ζπλήζσο ζε πνιιά επίπεδα θαη επνκέλσο επηδέρνληαη πνιιαπιέο 
εξκελείεο. Πέξα από ην πξώην επίπεδν αλάγλσζεο θαη εξκελείαο, ην ελδηαθέξνλ 

είλαη λα αλαδεηήζεη θάπνηνο ζηα ινγνηερληθά θείκελα ό,ηη ηνλ ζπλδέεη κε απηά, 

επνκέλσο, λα τνπο δώζεη έλα λέν δηθό ηνπ λόεκα. Βέβαηα, θάζε αλαγλώζηεο/-ηξηα έρεη 

ζπγθξνηήζεη κηα ππνθεηκεληθόηεηα, πνπ επεξεάδεηαη από πιήζνο θξηηεξίσλ (π.ρ. 

αηζζεηηθέο πξνηηκήζεηο, πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ, θύιν, πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή άπνςε 

θ.ά.), γηα λα δηακνξθώζεη ηελ εξκελεία ηνπ. Αιιά, όπνηα θαη αλ είλαη ε θαηαγσγή 

θαη νη δηαδξνκέο ηεο αλάγλσζεο πνπ θάλεη ν θαζέλαο/ε θαζεκία, ε πξσηνηππία θαη ε 
θαληαζία ζηελ εξκελεία ελόο θεηκέλνπ εδξάδνληαη ζηνλ ζπλδπαζκό θεηκεληθώλ θαη 
ππνθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ 

 

Ερμηνευτικό Σχόλιο 

Δίλαη έλα γξαπηό ζρόιην, πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε 

αθελόο ηνπ βαζηθνύ, γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/-ηξηεο, εξσηήκαηνο/ζέκαηνο ηνπ θεηκέλνπ 

θαη αθεηέξνπ ηεο αληαπόθξηζήο ηνπο ζε απηό. Σην εξκελεπηηθό ζρόιην, ν/ε καζεηήο/-
ηξηα δελ πεξηνξίδεηαη ζην≪τι ιέεη ην θείκελν≫ αιιά επεθηείλεηαη ζην ≪τι ζεκαίλεη γηα 
ηνλ/ηελ ίδηνλ/-α≫. Με ηε ζπγγξα θή ηνπ εξκελεπηηθνύ ζρνιίνπ, δηεπθνιύλεηαη ε 
αλάδπζε ηνπ ≪εγώ≫ θαη ≪ελέγχεται≫ ζύλζεηα ν βαζκόο εθπιήξσζεο ηνπ γεληθνύ 
θαη ησλ εηδηθόηεξσλ ζθνπώλ δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο. 
 

« 

Ερώτημα/Θέμα 

Δίλαη ην εξώηεκα πνπ πξνθαιείηαη ζηνλ αλαγλώζηε/ζηελ αλαγλώζηξηα, όηαλ δηαβάδεη 
έλα ινγνηερληθό θείκελν θαη απνξξέεη από απηό πνπ ν θαζέλαο πηζηεύεη όηη είλαη ην 
πην θξίζηκν ζέκα ζπδήηεζεο πνπ ζέηεη ην θείκελν. Τν ≪ερώτημα≫ δελ είλαη κηα 

νπνηαδήπνηε εξώηεζε, δηεπθξηληζηηθνύ, ι.ρ., ηύπνπ・ ε απάληεζή ηνπ δελ πεξηέρεηαη 

ζπλήζσο νύηε απνθιεηζηηθά ζην θείκελν. Αληίζεηα, ην ≪ερώτημα≫ παξάγεηαη από 

έλαλ βαζύ ππξήλα ζησπήο κέζα ζην θείκελν θαη επηδέρεηαη πνιιέο απαληήζεηο. 

Δξώηεκα, ι.ρ., γηα ην πνίεκα Πεπιμένονταρ τοςρ βαπβάποςρ ηνπ Κ.Π. Καβάθε ζα 

κπνξνύζε λα είλαη ην ≪Ποιοι είλαη νη βάξβαξνη; Τη ζπκβνιίδνπλ;≫ ή ≪Γιατί εθείλνη 

πνπ ηνπο πεξηκέλνπλ δείρλνπλ λα ηνπο έρνπλ ηόζε αλάγθε;≫・ όρη, όκσο, ≪τι ήηαλ νη 

ύπαηνη θαη νη ζπγθιεηηθνί;≫. Οη ηνπνζεηήζεηο ησλ αλαγλσζηώλ/-ηξηώλ ζην εξώηεκα 
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Κατανοϊ  

Σο κζμα και το ερϊτθμα Από τουσ κειμενικοφσ δείκτεσ 

ζπλζέηνπλ ζηαδηαθά κηα πνιιαπιή εξκελεία. Γηα παξάδεηγκα, ζην δεύηεξν εξώηεκα γηα 

ην πνίεκα Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο ζα κπνξνύζαλ λα αθνπζηνύλ απόςεηο, όπσο: 
≪για λα ηνπο βγάινπλ από ηελ απνραύλσζε ηνπ πνιηηηζκνύ≫ ή ≪για λα απνηηλάμνπλ 
ηηο επζύλεο ηνπο γηα ην αδηέμνδν ζην νπνίν πεξηήιζαλ≫ θ.ά. Δπεηδή ην ζέκα ζπλδέεηαη 

κε ηελ νπηηθή θαη ηα επίπεδα αλάγλσζεο ηνπ θαζελόο θαη ηεο θαζεκηάο, ηα ζέκαηα 

είλαη ξεπζηά θαη πνηθίιινπλ. 
 

Αλαπαξάζηαζε θαη ινγνηερλία 
 

Αναπαράσταση 
Δίλαη ε ≪κατασκευή≫ κηαο πξαγκαηηθόηεηαο –ε κπζνπιαζία 

 

Ο ινγνηέρλεο δηεξεπλά έλα ζέκα π.ρ. ηηο ζρέζεηο ησλ δύν θύισλ, ηνλ εγθιεηζκό, ηε κνλαμηά, 

ηνλ έξσηα, ηνπο θνηλσληθνύο αγώλεο θ.ιπ. 

 

 

 

Προςκζτω ςτοιχεία για τθν 

επικαιρότθτα ι τθ 

διαχρονικότθτα του 

ερωτιματοσ 


