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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείμενο και στόχος εκπόνησης τους παρούσας εργασίας, η οποία βασίστηκε σε απαγωγική 

βιβλιογραφική μελέτη, είναι η πρόταση, παρουσίαση, περιγραφή και ανάλυση των τύπων 

αναγνωστικής ανταπόκρισης σε λογοτεχνικά κείμενα. Σημείο εκκίνησης είναι οι αρχέτυποι 

πρωτ-αναγνώστες. Η έμφαση δίνεται στην ερμηνευτική λογοτεχνική ανάγνωση, όπως, 

εξελικτικά, διαγράφεται μέσα τους λογοτεχνικές θεωρίες. Δεδομένου ότι ο άνθρωπος, 

χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, και από την κινητήρια ανάγκη για κατανόηση, νοηματοδότηση 

και ερμηνεία, η εργασία αυτή παρέχει ένα πλαίσιο αποσαφήνισης των τρόπων παραγωγής ή 

δημιουργίας νοήματος. Η παραγωγή ή δημιουργία νοήματος εξαρτάται από τους προθέσεις και 

τους στόχους που τίθενται κατά την αναγνωστική διαδικασία. Κάθε ανάγνωση-ερμηνευτική 

απόπειρα βασίζεται στην οπτική γωνία από την οποία «θεάται» το κείμενο. Η εστίαση της 

οπτικής γωνίας μπορεί να προσανατολίζεται στο κείμενο –ως αυτόνομο οργανισμό-, στον 

συγγραφέα και τα ιστορικοβιογραφικά του στοιχεία, στον αναγνώστη και τον δικό του 

ορίζοντα ή σε συνδυασμό αυτών των τριών πεδίων. Με στόχο την κατάρτιση μιας τυπολογίας 

αναγνωστών, πραγματοποιήθηκε συλλογή στοιχείων και χαρακτηριστικών των αναγνωστικών 

προσεγγίσεων και ανταποκρίσεων από την ιστορία τους ανάγνωσης, από θεωρίες της 

λογοτεχνίας, καθώς και από προτάσεις εφαρμογής των τύπων ανάγνωσης σε λογοτεχνικά και 

άλλου είδους κείμενα. Η τυπολογία του Homo Lector (Ανθρώπου-Αναγνώστη), που προκύπτει 

από τις προτεραιότητες εστίασής του, αποτελεί ένα ισχυρό χρηστικό εργαλείο για τους 

αναγνώστες της, δεδομένου ότι τους δίνεται η δυνατότητα επιλογής ως προς τον τύπο που θα 

υποδυθούν σε κάθε αναγνωστική τους δραστηριότητα, ώστε καταλήξουν σε αντίστοιχα 

συμπεράσματα όσον αφορά το νόημα. 

 

Λέξεις κλειδιά: ανάγνωση, αναγνώστης, ερμηνεία, νόημα, πρόθεση, συγγραφέας, κείμενο, 

τυπολογία 
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ABSTRACT 

This research follows an abductive process par excellence based on grounded bibliographic 

theories. Its objective is to propose, present, delineate and analyze the types of the readers’ 

reception of literature. Although the archetypal and fundamental reader is the starting point in 

this project, the emphasis is placed on the interpretative literature reading. Provided that 

humans are characterized by the motivating need to understand, comprehend, notify and 

interpret given –oral or written- messages, this study elucidates the ways or methods of 

creating, constructing or engendering meaning out of literature. The construction or production 

of meaning depends on the reading intentions and objectives. Every reading-interpretative 

attempt -as far as the text is concerned- is based on the perspective chosen in each reading 

activity. Readers might focus on the text –as an independent entity-, on the writer and their 

historical and biographical information and characteristics, on the reader and their “horizon” 

either on a combination of these three options. Elements and characteristics of readers’ 

approach and response to literature have been selected from the history of reading, from 

literature theories and from implementation suggestions of the reading types on literature or 

other texts. The Homo Lector (Human-Reader) typology, which is established on the readers’ 

focal priorities, comprises a powerful usable tool to its readers, for it provides them with the 

ability to decide on the type which is mostly appropriate to them in any reading case, in order 

to deduce meaning from literature texts. 

 

Key words: reading, reader, interpretation, meaning, intention, writer, text, typology 
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HOMO LECTOR 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σημείο εκκίνησης της τυπολογίας αναγνωστών είναι οι αρχέτυποι αναγνώστες -οι αναγνώστες 

εικόνων, σημαδιών, σπηλαιογραφιών, ιερογλυφικών, οι αναγνώστες των πρώτων αλφαβήτων- 

που άνοιξαν τον δρόμο για την πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου. Έχοντας μάθει ο άνθρωπος 

να διαβάζει, ανακαλύπτει ότι με την ανάγνωση του δίνεται η δυνατότητα επιλογής της 

ερμηνείας ή των ερμηνειών που θα αποδώσει στα αναγνώσματά του. Η παρούσα εργασία 

επικεντρώνεται στην ανάγνωση και στον αναγνώστη λογοτεχνικών κειμένων γι’ αυτό και στο 

εξής οι λέξεις «ανάγνωση» και «αναγνώστης» θα αναφέρονται στη λογοτεχνική ανάγνωση και 

στον αναγνώστη λογοτεχνικών κειμένων.  

Ο κύριος λόγος εκπόνησης αυτής της εργασίας είναι να παρουσιαστούν και να 

αναλυθούν οι τρόποι που λειτουργεί εξελικτικά και επιλεκτικά ο αναγνώστης ως προς την 

προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων, καθώς και ο τρόπος που επιδρά η ανάγνωση στην 

ανθρώπινη ζωή. Ο Chekhov μας διδάσκει έμμεσα πως η λογοτεχνία είναι μια μορφή του καλού 

(BLOOM, 2004:69). Διαβάζοντας κανείς καταλήγει ακούσια στην ίδια διαπίστωση. Γίνεται 

καλύτερος. Οπωσδήποτε γίνεται καλύτερος. Καλύτερος αναγνώστης, καλύτερος συνομιλητής, 

καλύτερος άνθρωπος. 

Αναλύονται οι τρόποι ανάγνωσης της λογοτεχνίας, που, σύμφωνα με τον Harold Bloom 

(2004), εξαρτώνται από τους στόχους της ανάγνωσης. Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι στόχοι; 

Πώς καθορίζονται; Ίσως από κάποια ανάγκη; Και από πού προκύπτει αυτή η ανάγκη του 

ανθρώπου να διαβάζει, να γίνει αναγνώστης; Σε τι αποσκοπεί η ανάγνωση; Για ποιον λόγο 

διαβάζει κανείς λογοτεχνία; Είναι χρηστικοί οι λόγοι ή είναι λόγοι απόλαυσης; Μήπως 

πληροφοριακοί; Στοχεύει ο αναγνώστης στην απόκτηση γνώσεων και σοφίας; Έχει ανάγκη για 

επικοινωνία; Επιζητά να ανακαλύψει τον εαυτό του, τον χαρακτήρα και τα πραγματικά 

ενδιαφέροντά του; Επιθυμεί να γνωρίσει καλύτερα τους ανθρώπους γύρω του; Έχει 

προαποφασίσει να αλλάξει ή το αποφασίζει στην πορεία; Και προς ποια κατεύθυνση; Ποια 

είναι τα κίνητρά του; Έχει σκοπό να βελτιωθεί ερχόμενος αντιμέτωπος με τη συνείδησή του; 

Να ζήσει μέσα από άλλων ζωές; Να επαναπροσδιορίσει τον δικό του τρόπο ζωής και σκέψης; 

Και με ποιον τρόπο ή με ποιους τρόπους θα επιτύχει αλλαγές ή θα προετοιμαστεί για αλλαγές; 

Επιθυμεί να αναθεωρήσει τα δεδομένα ή κεκτημένα του; Έχει έναν και μοναδικό απώτερο 
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σκοπό, όπως το φυτό της αθανασίας στο έπος του Γιλγαμές1; Στόχος είναι το ταξίδι ή μια Ιθάκη 

(ΚΑΒΑΦΗΣ, 2004:29); Η ακοντιστί πάλη με ανεμόμυλους ή η ένταξη σε μια περιπέτεια; 

Οι τρόποι-στόχοι ανάγνωσης καθορίζουν και καθορίζονται πάντα, εξελικτικά ή κατά 

περίπτωση, από τον τύπο αναγνώστη που είναι ή επιλέγει να είναι ο καθένας. Και η μέθοδος 

εντάσσεται, επίσης, στο πλαίσιο της επιλογής. Διαμορφώνεται από τον εαυτό του καθενός και 

από το πόσο ο καθένας εξασκείται. Ακριβώς επειδή η μέθοδος δεν είναι μία και μόνη, είναι 

πάντοτε ευέλικτη και ανοιχτή σε προσθήκες, μεταβολές, διευρύνσεις. Ανεξάρτητα από το αν 

και κατά πόσον χρειάζεται κανείς άλλους αναγνώστες ή κριτικούς, «η λογοτεχνία» είναι τελικά 

εκείνη που «διδάσκει τους αναγνώστες πώς και γιατί διαβάζουν» (BLOOM, 2004:41). 

Αρκεί κάποιος να είναι δεκτικός στην αλληλεπίδραση του εαυτού του -ως αναγνώστη- 

με το λογοτεχνικό έργο, το οποίο αναδύει ποικίλες σημασίες και νοήματα και μπορεί ένα μέρος 

αυτών να μεταφέρεται και σε αυτόν. Στην προσπάθειά του να εννοήσει αυτό που θέλει να πει 

ο λογοτέχνης, «διαστέλλονται οι δυνατότητες φαντασίας του από το ξάφνιασμα της ανοίκειας 

προοπτικής» (BLOOM, 2004:38), της μη αναμενόμενης προοπτικής, μιας εκδοχής κάποιου 

πράγματος ή γεγονότος ή χαρακτήρα κ.λπ., μιας εκδοχής δοσμένης κατά παράδοξο, μη 

γνωστό, μη προσδοκώμενο τρόπο, τέτοιας που ο αναγνώστης να την αναγνωρίζει ως κάτι νέο, 

ανεξάρτητα από το αν την αποδέχεται ή αν την παραδέχεται. Δεν μπορεί, ωστόσο, παρά να 

δεχτεί ότι «η ανάγνωση μεγεθύνει τη ζωή» και τον κόσμο του (BLOOM, 2004:58-59). 

Η τεχνική που έχει χρησιμοποιηθεί στην παρούσα εργασία θα μπορούσε να αναχθεί 

στην τεχνική των «κοινών τόπων». Η τεχνική αυτή ήταν μια αναγνωστική μηχανή, ένας τροχός 

που εμφάνιζε ανοιγμένα πολλά βιβλία, δίνοντας στον αναγνώστη τη δυνατότητα να τα διαβάζει 

ταυτόχρονα. Ο αναγνώστης που επέλεγε αυτόν τον τρόπο ανάγνωσης στόχευε στην 

αντιπαραβολή, τη σύγκριση κειμένων, την αποκατάσταση της σειράς τους, την άντληση 

παραθεμάτων και παραδειγμάτων. Ακολουθώντας, κατά τη μελέτη του, την τεχνική των 

κοινών τόπων, χρησιμοποιούσε, συγχρόνως, και ένα τετράδιο στο οποίο κατέγραφε τις 

σημειώσεις του, αντέγραφε τα χωρία που τον ενδιέφεραν από τα κείμενα, τα ξεχώριζε και τα 

κατέτασσε ανάλογα με το θέμα τους, το πραγματολογικό ή γραμματικό τους περιεχόμενο. Τα 

τετράδια «κοινών τόπων» περιείχαν αποσπάσματα από τα διαβάσματα του αναγνώστη και 

αντικαθιστούσαν τις τεχνικές απομνημόνευσης. Αποτελούσαν την πηγή άντλησης και 

                                                           
1 Ο βασιλιάς της Ουρούκ, Γιλγαμές, ορμώμενος από ματαιοδοξία και έχοντας πληροφορηθεί για ένα θαυμάσιο φυτό που προσφέρει αιώνια 

νεότητα, ξεκινά για ένα επικίνδυνο ταξίδι, ελπίζοντας ότι θα αποκτήσει την αθανασία. Βρίσκει το φυτό στα βάθη της θάλασσας, δεν το 

καταναλώνει, όμως, αμέσως, επειδή θέλει να το μοιραστεί με άλλους πολίτες της χώρας του. Στην πορεία, ένα φίδι του κλέβει το φυτό. Ο 
Γιλγαμές επιστρέφει άπραγος στη χώρα του. Αντιλαμβάνεται ότι η αθανασία είναι αποτέλεσμα των ανθρώπινων πολιτισμικών 

δημιουργημάτων, τα οποία διατηρούνται στη μνήμη και μεταδίδονται στους μεταγενέστερους. Έτσι, παραλλάζει την ιστορία και τις 

περιπέτειές του κατά την αφήγησή του στους συμπολίτες του, υποδεικνύοντας μια άλλη, διαφορετική περιπέτεια. Σκοπός δεν είναι να 
αποκτήσει κανείς το φυτό, αλλά να βελτιώσει την ιστορία, να συνδέσει την παλιά με τη νέα σε μια συνεχιζόμενη παράδοση. 
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παραγωγής νέων κειμένων (CAVALLO & CHARTIER, 2008:45-46). Η μελέτη αυτή έχει 

βασιστεί σε αυτή την τεχνική με σκοπό να καταρτιστεί μια τυπολογία αναγνωστών, οι οποίοι 

προκύπτουν, αφενός, από μια μεταφορικά εννοούμενη αναγνωστική μηχανή, από μια 

παράλληλη, δηλαδή, μελέτη βιβλίων θεωρίας της λογοτεχνίας –για κάποιους από τους 

βασικούς τύπους αναγνωστών- καθώς και από προσωπική πρωτοβουλία για υπόδειξη και 

ανάδειξη άλλων. 

No book is serviceable, until it has been read, and reread, and loved, and loved 

again; and marked, so that you can refer to the passages you want in it as a soldier can 

seize the weapon in an armory, or a housewife bring the spice she needs from her store. 

(RUSKIN, χ.χ.:31) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1. Λογοτεχνία: Η λέξη λογοτεχνία ετυμολογικά αποτελεί σύνθεση των λέξεων λόγος και 

τέχνη. Η αρχική της σημασία ήταν: «ομιλία που εκφωνείται με (ρητορική) τέχνη, με 

καλλιέπεια», ενώ η σημερινή της σημασία οφείλεται μάλλον σε απόδοση ξένων όρων (κυρίως 

του γερμανικού Literatur και γαλλικού littérature), η οποία συναντάται προς το τέλος του 19ου 

αι. και φαίνεται ότι ευνοήθηκε από την ύπαρξη του όρου καλλιτεχνία, σύμφωνα με το 

Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Στο αντίστοιχο λήμμα του Λεξικού της 

Κοινής Νεοελληνικής στη λέξη λογοτεχνία αποδίδονται οι σημασίες: 1. η καλλιέργεια του 

έντεχνου λόγου, τα γραπτά κείμενα που δεν περιορίζονται στην επικοινωνία, αλλά παράγονται 

με αισθητικές αξιώσεις και αναζητήσεις ποιοτήτων και αξιών· 2. το σύνολο της λογοτεχνικής 

παραγωγής, 2α. ενός έθνους μιας χώρας, μιας περιοχής, μιας εποχής κ.λπ. και 2β. με ενιαίο 

θεματικά περιεχόμενο· 3. η μελέτη των λογοτεχνικών έργων. Στο δε Αντιλεξικόν ή 

Ονομαστικόν της Νεοελληνικής Γλώσσης, η λέξη «λογοτεχνία» καταχωρίζεται στο μέρος Νους 

και στο λήμμα «φιλολογία», που αποτελεί υποδιαίρεση του Άυλου Είναι. Στην ίδια κατηγορία 

δίνονται και έννοιες όπως: συγγραφή, συγγραφέας, έκδοση, βιβλίο, ποίηση, πεζός λόγος, 

θέατρο κ.λπ.  

Η λογοτεχνία εμφανίζεται ως θεσμός και ως έργο. Ως θεσμός, συγκεντρώνει όλες τις 

μορφές και τις πρακτικές που διέπουν τον γραπτό λόγο σε μια ορισμένη κοινωνία: την 

κοινωνική, πολιτική και ιδεολογική θέση του συγγραφέα, τους τρόπους διάδοσης των 

λογοτεχνικών έργων, τις συνθήκες παραγωγής και κατανάλωσης, την κριτική που ασκείται σε 

αυτά. Ως έργο, συνίσταται σε ένα γραπτό μήνυμα παραγμένο από λέξεις, το οποίο μπορεί να 

έχει καθορισμένο τύπο (BARTHES, 2005, σ. 115). 

«Η λογοτεχνία είναι η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση σημείωσης» (ATTRIDGE, 

2008:136). 

Η λογοτεχνία είναι ο κατεξοχήν χώρος διαλεκτικής και αισθητοποίησης του νοήματος. 

Η λογοτεχνία αποτελεί ένα σύστημα που άπτεται σε δύο τουλάχιστον επίπεδα ανάγνωσης: το 

καταδηλωτικό και το συνδηλωτικό-συνειρμικό, το έκδηλο-φανερό και το ειδικό (ΠΟΛΙΤΗΣ, 

2013). Γιατί η λογοτεχνία μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστημα που αποτελείται από 

μετακινούμενες και μεταβαλλόμενες σχέσεις, ακόμη και αν ενσωματώνονται σε ένα σχετικά 

σταθερό γραπτό κείμενο ή ακόμη και αν διαμεσολαβούνται από αυτό (HAWTHORN, 2012). 
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Σύμφωνα με τον Serge Doubrovsky, η λογοτεχνία απαρτίζεται τόσο από λέξεις όσο και 

από σιωπές, και αυτή ακριβώς είναι η σημασία της, αφού «αυτό που λέει, αποκτά το πλήρες 

νόημά του μέσα από αυτό που δεν λέει» (HAWTHORN, 2012:47).  

«Το ανεξάντλητο πλεόνασμα της λογοτεχνίας δεν αντιπροσωπεύει αυτό που είναι, 

αλλά εκείνο που μπορεί να γίνει» (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016:149). 

Ο Ezra Pound ορίζει τη λογοτεχνία ως «φρέσκες ειδήσεις που μένουν πάντα φρέσκες» 

και αξιολογεί ως σπουδαία λογοτεχνία «τη γλώσσα που είναι φορτισμένη με νόημα στον 

ανώτατο βαθμό» (POUND, 2004:33, 35). 

You must get into the habit of looking intensely at words, and assuring yourself 

of their meaning, syllable by syllable – nay, letter by letter. For though it is only by reason 

of the opposition of letters in the function of signs, to sounds in the function of signs, that 

the study of books is called literature. (JOHN RUSKIN, SESAME AND LILIES, χ.χ.:21) 

 

1.2. Ανάγνωση-Αναγνώστης: Οι λέξεις ετυμολογούνται με το ρήμα των αρχαίων ελληνικών 

«ἀναγιγνώσκω», το οποίο, σύμφωνα με το Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, σημαίνει 

«1. γνωρίζω καλώς, ξέρω μετά βεβαιότητος· 2. γνωρίζω εκ νέου, αναγνωρίζω· 3. πείθω 

κάποιον να κάνει κάτι. Στο ίδιο λεξικό, ως σημασία της λέξης «ανάγνωση» αναφέρεται το 

διάβασμα και η αγάπη για το διάβασμα, η μελέτη». Και ο «αναγνώστης» ως δούλος ασκημένος 

στην ανάγνωση. Στα αντίστοιχα λήμματα του Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής η λέξη 

«ανάγνωση» ορίζεται ως «1α. αναγνώριση γραπτών συμβόλων που συνθέτουν ένα γραπτό 

κείμενο, καθώς και η κατανόηση του περιεχομένου του· 1β. διδασκαλία, το μάθημα της 

ανάγνωσης στο δημοτικό σχολείο· 2. κατανόηση της σημασίας συμβόλων ή σημείων»· και η 

λέξη «αναγνώστης» ορίζεται ως «1. αυτός που αγαπά το διάβασμα και συνήθως παρακολουθεί 

σταθερά τον τύπο· 2. (εκκλ.) βοηθός του ιερέα και του ψάλτη που διαβάζει στην εκκλησία τον 

Απόστολο και περικοπές της Αγίας Γραφής». Στο δε Αντιλεξικόν ή Ονομαστικόν της 

Νεοελληνικής Γλώσσης, η λέξη «ανάγνωση» καταχωρίζεται στο μέρος Νους, που αποτελεί 

υποδιαίρεση του Άυλου Είναι. Στην ίδια κατηγορία δίνονται και έννοιες όπως: χρειώδη 

γραφής, σημεία γραφής, γράμμα, συγγραφή, συγγραφέας, έκδοση, βιβλίο, φιλολογία, ποίηση, 

πεζός λόγος, θέατρο κ.λπ. 

Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν πολλά ρήματα για τη διαδικασία της ανάγνωσης, 

προκειμένου να αποδώσουν την πολυσημία της: νέμω και τα σύνθετά του ἀνανέμω, ἐπινέμω, 

που σημαίνουν την κατανομή του περιεχομένου της γραφής· ἀναγιγνώσκω, που σημαίνει την 

αναγνώριση, την αποκωδικοποίηση των γραμμάτων, των συλλαβών, των λέξεων και των 

φράσεων· διέρχομαι, διέξειμι, που χρησιμοποιείται όταν ο αναγνώστης διασχίζει το κείμενο, 
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το διατρέχει εις βάθος (CAVALLO & CHARTIER, 2008). Στην αρχαιότητα, το κείμενο, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί, χρειαζόταν κυριολεκτικά τη φωνή, η ανάγνωση γινόταν 

μεγαλόφωνα. Επομένως, το ρήμα ἀναγιγνώσκω σήμαινε την παραχώρηση της φωνής του 

αναγνώστη σε όλη τη διάρκεια της ανάγνωσης, την υποταγή της φωνής στην αναγνωστική 

διαδικασία. Ως εκ τούτου, το κείμενο ασκούσε (και ασκεί) μια εξουσία στο σώμα του 

αναγνώστη, που το αναγκάζει να συνενωθεί με αυτό, ώστε να επιτευχθεί η μετάδοση του 

περιεχομένου του στον ίδιο αλλά και στους ακροατές του (SVENBRO, 2008:62). 

«Τα κύρια επίπεδα της αναγνωστικής πράξης είναι τα εξής: 1. Αντιληπτικό επίπεδο· 2. 

Επίπεδο καταδήλωσης: κατανόηση του μηνύματος· 3. Συνειρμικό (συνδηλωτικό) επίπεδο: 

ανάπτυξη συμβολικών συνειρμών των δεύτερων ήχων, σημασία· 4. Διακειμενικό επίπεδο: 

στερεότυπα και ή από άλλα κείμενα του πολιτισμού. Συνυπολογίζονται και οι παράγοντες 

αφομοίωσης: ο κοινωνικός κώδικας (πολιτισμικό επίπεδο, ταξική κατάσταση, ιδεολογία) και 

η επιθυμία, η φαντασίωση» (BARTHES, 2005:20-21). 

Σύμφωνα με τον Gadamer, η ύπαρξη των κειμένων και των νοημάτων εξαρτάται από 

τη διαδικασία της ανάγνωσης, αντιθετικά με τα φυσικά αντικείμενα τα οποία υπάρχουν είτε 

υποπίπτουν στην αντίληψή μας είτε όχι (ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ, 2001).  

Οφείλουμε να σημειώσουμε τον διαχωρισμό ανάμεσα στην ανάγνωση ως 

αποκωδικοποίηση και την ανάγνωση ως ερμηνεία, με βάση τη σημασία τους: Η πρώτη 

σημαίνει τον ακριβή προσδιορισμό του λεκτικού νοήματος, ενώ, κατά τη δεύτερη ορίζεται η 

μελέτη των υποδηλώσεων του λεκτικού νοήματος (HAWTHORN, J., 2012). Η αναγνωστική 

διαδικασία δεν έχει μόνο πρακτικά, διδακτικά, διεκπεραιωτικά ή χρηστικά αποτελέσματα, δεν 

στοχεύει απλώς στη άντληση πληροφοριών και γνώσης. Είναι μια διαδικασία που αναδεικνύει 

την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση και, μέσω της οποίας, λαμβάνει υπόσταση κάθε 

ενέργημα νοηματοδότησης (ΠΟΡΠΟΔΑΣ, 2002, ΠΟΛΙΤΗΣ, 2013), που είναι και ο τελικός 

στόχος της, ως μεταφορά του νοήματος του κειμένου σε σημασία του αναγνώστη. Η 

νοηματοδότηση προκύπτει από την αποκωδικοποίηση και κατανόηση του λογοτεχνικού 

κειμένου. Ο αναγνώστης, καθώς μετακινείται από το λεκτικό νόημα, στη σημασία και στις 

υποδηλώσεις του, βιώνει αυτή την εμπειρία ως παροντική κατάσταση αλλά και ως μελλοντική 

προοπτική (ΠΟΛΙΤΗΣ, 2013). 

 

1.3. Κατανόηση: Κατανοώ σημαίνει προσλαμβάνω, επεξεργάζομαι, συγκρατώ και αξιοποιώ 

την έννοια ή το σημασιολογικό περιεχόμενο μιας λέξης, μιας φράσης, μιας πρότασης ή ενός 

ολόκληρου κειμένου. Αναφορικά με την λογοτεχνική ανάγνωση, η κατανόηση είναι μια 

διαδικασία δόμησης των μεμονωμένων εννοιών που προσλαμβάνονται με την ανάγνωση των 
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αντίστοιχων εκφορών, οι οποίες συνδέονται συντακτικά μεταξύ τους. Η διαδικασία της 

κατανόησης επηρεάζει και επηρεάζεται από την αναγνωστική ικανότητα του ατόμου που 

διαβάζει το κείμενο, τις προϋπάρχουσες γνωστικές του δομές καθώς και την αξιοποίηση αυτών 

των δομών. Δύο είναι τα στάδια της κατανόησης: στο πρώτο γίνεται κατανοητή η έννοια των 

λέξεων, των προτάσεων του κειμένου και στο δεύτερο ο αναγνώστης συσχετίζει αυτές τις 

έννοιες μεταξύ τους. Η μη κατανόηση, επομένως, μπορεί να οφείλεται στην αποτυχία 

ολοκλήρωσης του ενός ή και των δύο αυτών σταδίων. Η φύση του κειμένου και η γνωστική 

υποδομή και ικανότητα του αναγνώστη είναι οι βασικοί παράγοντες κατανοησιμότητάς του. 

Από τη μία πλευρά, το κείμενο με το επίπεδο λεξιλογίου, τη συντακτική του δομή, το θεματικό 

του περιεχόμενο, τον τίτλο, την τυχόν εικονογράφηση που το συνοδεύει και με τον τρόπο 

ανάπτυξής του, παρέχει στον αναγνώστη τα προς κατανόηση στοιχεία. Από την άλλη, ο 

αναγνώστης χρησιμοποιεί τις προϋπάρχουσες γνωστικές δομές του, αφενός, για να 

διεκπεραιώσει την κατανόηση των νέων πληροφοριών και, αφετέρου, για να εξαγάγει 

συμπεράσματα από το κείμενο που διαβάζει, δεδομένου ότι τα λογοτεχνικά κείμενα δεν 

παρέχουν πλήρεις και ακριβείς λεπτομέρειες -τα συμπεράσματα του αναγνώστη καλύπτουν 

τυχόν πληροφοριακά κενά του κειμένου (ΠΟΡΠΟΔΑΣ, 2002). 

Από θεσμικής απόψεως, η στρατηγική κατανόησης της λογοτεχνίας είναι μια 

αναζήτηση της ουσιώδους ποιότητας μέσα στο σύστημα –από το οποίο είναι εξαρτημένος ο 

συγγραφέας- των πεποιθήσεων, των συνηθειών και των κανόνων που σημασιοδοτούν το 

λογοτεχνικό έργο και όχι μέσα στο λογοτεχνικό έργω ως αντικείμενο (HAWTHORN, 2012). 

Από την άλλη, η κατανόηση ενός κειμένου εξαρτάται από την εξήγησή του από τον 

αναγνώστη. Η εξήγηση, με τη σειρά της, είναι η έκφραση της κατανόησης, που, στην ουσία, 

είναι η μετάφραση του κειμένου στην αντίληψη του αναγνώστη-ερμηνευτή και στηρίζεται στις 

γλωσσικές επιλογές του, σε ρητορικά σχήματα, στην οπτική γωνία, τη σύνταξη και στην 

προθετικότητά του (ΤΖΟΥΜΑ, 2006). «Κατανοώ σημαίνει επανεκτελώ, αναπαράγω» 

(GREISCH, 1993:99) το έργο σε μια διαδικασία που καταλήγει ενδεχομένως σε μια βέβαιη 

γνώση, ασφαλή τουλάχιστον για τον αναγνώστη. Ο Ezra Pound υποστηρίζει πως οι ιδιότητες 

που μπορεί ένας αναγνώστης να συνδέσει με μια λέξη είναι πάρα πολλές και συμπληρώνει ότι 

αυτές οι ιδιότητες διαφέρουν από αναγνώστη σε αναγνώστη (POUND, 2004). Και ο ίδιος 

αναγνώστης δύναται να αποδώσει διαφορετικές ιδιότητες σε μια λέξη σε μια επόμενη φορά 

που θα τη διαβάσει στο ίδιο ή ευκολότερα σε διαφορετικό συγκείμενο. Το νόημα ακριβώς 

επειδή είναι «μεταφορικό», δηλαδή μεταφέρεται και μεταφέρει τον αναγνώστη συνεχώς κάπου 

αλλού, είναι αδύνατον να πεθάνει (GREISCH, 1993:15). Μπορεί να τον μεταφέρει προς τα 

πίσω, μπορεί να τον ωθεί να κάνει βήματα μπροστά ή πλάγια, μπορεί να είναι ανακυκλώσιμο. 



17 
 

 

Παράγει συνεχώς νέα νοήματα, αναπαράγεται, γονιμοποιείται από τον αναγνώστη. Εκτός και 

αν ο θάνατος του νοήματος ορίζεται με τον θάνατο κάθε προηγούμενου νοήματος κάθε φορά 

που γεννάται νέο. Ωστόσο, κάθε νέο νόημα εμπεριέχει το προηγούμενο και όλα τα 

προηγούμενα νοήματα που είχαν παραχθεί με τη συμβολή του αναγνώστη. Ο αναγνώστης είναι 

αυτός που αποφασίζει τους λόγους για τους οποίους επιλέγει να διαβάσει ένα συγκεκριμένο 

βιβλίο. Όταν πρόκειται για την ερμηνευτική διαδικασία αυτός είναι που αποφασίζει επίσης. 

«Απόφαση κάθε ανάγνωσης» σημαίνει και απόφαση κάθε δεύτερης ανάγνωσης, αλλά και 

απόφαση κάθε παρανάγνωσης (GREISCH, 1993:24).  

«Όμως οι λέξεις δεν μπορούν να σημαίνουν απλώς το οτιδήποτε» (HAWTHORN, 

2012:207). Κάθε κείμενο μπορεί να γίνει πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι θεμιτό ή δυνατό να 

πει πράγματα τα οποία δεν λέει. Μπορεί, σύμφωνα με τον Umberto Eco, να πει περισσότερα 

από όσα είναι προγραμματισμένο εκ κατασκευής να λέει, αλλά οπωσδήποτε λέει λιγότερα από 

όσα ορισμένοι μη συγκρατημένοι κριτικοί το θέλουν να λέει ή ακόμη και να μη λέει 

(ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016). 

 Διαβάζοντας δεν βρισκόμαστε σε ένα μηδενικό σημείο εκκίνησης. Η μνήμη, οι 

γνώσεις και οι έννοιες που διαθέτουμε γρηγορούν ενεργοποιημένες και συνεργαζόμενες με το 

γραμματικό και σημασιολογικό σύστημα της γλώσσας μας. Κατά την ανάγνωση, συνδυάζεται 

το γνωστικό μας υπόβαθρο, το οποίο ανακαλείται (πλέον) αυτόματα και τα ενδιαφέροντά μας 

με τις νέες πληροφορίες που υπάρχουν στα κείμενα που διαβάζουμε.  Αποτέλεσμα αυτής της 

διεργασίας είναι η κατανόηση. Αν κάτι δεν γίνει κατανοητό με την πρώτη ανάγνωση, 

επανερχόμαστε μέχρι να βεβαιωθούμε ότι το κατανοήσαμε. Αυτό συμβαίνει ακόμη και όταν 

δεν είναι μπροστά μας όλες οι συνδυαζόμενες πληροφορίες. Η σκέψη και μόνο μιας λέξης ή 

ακόμη και ενός γράμματος μπορεί να ενεργοποιήσει συγκεκριμένους νευρώνες στον εγκέφαλο 

και να πυροδοτήσει συνειρμούς αναπαραστάσεων. Σύμφωνα με τον γνωσιακό επιστήμονα 

David Swinney, ο εγκέφαλος δεν συνδέει απλώς μια σημασία με κάποια λέξη. Αυτόματα 

ενεργοποιούνται όλες οι πιθανές αντιστοιχίες και συνδέσεις πολλών σημασιών που σχετίζονται 

με τη λέξη αυτή· συνειρμικά και όλων των λέξεων των νέων σημασιών που προκύπτουν από 

αυτή τη διαδικασία (WOLF, 2009). 

Η κατανόηση συνίσταται σε μια διαλογική διαδικασία και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, 

ο Jürgen Habermas τη χαρακτηρίζει διυποκειμενική. Της προσδίδει ως στόχο την επίτευξη 

συμφωνίας μεταξύ των μερών που συμμετέχουν στον διάλογο, χωρίς, όμως, να διαχωρίζει την 

εγκυρότητα της κατανόησης από την ευστοχία της και, προς τούτο, θέτει τέσσερις όρους για 

την έγκυρη κατανοησιμότητα: α. η αξίωση πρέπει να είναι κατανοητή· β. πρέπει να είναι 

αληθής· γ. πρέπει να έχει ειλικρινή εκφορά· δ. πρέπει να διακρίνεται από την κανονιστική της 
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ορθότητα (ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ, 2001). O Habermas εισάγει την έννοια του αναστοχασμού, 

αντιτιθέμενος στην αυθεντία και την οντολογική θεμελίωση της παράδοσης των Heidegger και 

Gadamer. Για τον Habermas, καθετί μπορεί να ληφθεί με διαφορετικό νόημα και αυτό ισχύει 

όταν βρεθεί σε διαφορετικά ιστορικά συμφραζόμενα (HOLUB, 2008). 

Ο Habermas και ο Gadamer συναινούν ότι η κατανόηση ανάμεσα στους διαλεγόμενους 

πραγματοποιείται με τη συνεννόηση έως ότου συμφωνήσουν. Παραδέχονται, ωστόσο, ότι 

συμβαίνει συχνά να επιτυγχάνεται κατανόηση ενός κειμένου ή των λεγομένων ενός άλλου 

ατόμου χωρίς να προϋποτίθεται απαραιτήτως και συμφωνία με τις θέσεις του κειμένου ή του 

άλλου (ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ, 2001).  

Ο Gadamer εισάγει όμως και την άποψη της ενδεχομενικότητας ή της ανοικτότητας -ο 

αναγνώστης-ερμηνευτής οφείλει να αναγνωρίζει ότι η γνώμη που έχει ή που αποκτά 

κατανοώντας είναι ενδεχομένως εσφαλμένη και οφείλει επίσης να είναι διατεθειμένος να 

μαθαίνει, να αποδέχεται τις πεποιθήσεις και τις αλήθειες των άλλων, οι οποίοι δεν είναι 

υποχρεωμένοι να συμφωνήσουν με τις δικές του, αλλά που μπορεί να έχουν εξίσου δίκιο 

(ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ, 2001 & ΤΑΪΧΕΡΤ, 2001). Συμπληρώνει, αμφισβητώντας την ορθότητα της 

κατανόησης ενός άλλου ατόμου, ενός κειμένου, ενός πολιτισμού ή του εαυτού, ότι κάθε 

κατανόηση έχει σαν βάση μια προηγούμενη θεμελιώδεις όψεις της οποίας μπορεί να ταράξει, 

να παρακάμψει ή να αναθεωρήσει. Σημειώνεται ότι κάθε απόπειρα κατανόησης και ερμηνείας 

απορρέει και βασίζεται στην εκάστοτε παράδοση του αναγνώστη και στον τρόπο που 

αντιμετωπίζει τα πράγματα και τις καταστάσεις από τη δική του οπτική γωνία 

(ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ, 2001). 

 

1.4. Ερμηνεία-Ερμηνευτική:  

Ο όρος ερμηνευτική παράγεται από το ελληνικό ρήμα ἑρμηνεύειν (εκφράζομαι, 

μεταφράζω, εξηγώ) και από το ουσιαστικό ἑρμηνεύς (διερμηνέας). Αυτά τα λεξήματα 

συνδέονται με το όνομα του αγγελιαφόρου των θεών Ερμή, ο οποίος εμφανίζεται ως 

μεσολαβητής ανάμεσα στις σφαίρες των θεών και των ανθρώπων. Στον αμφίβολο 

χαρακτήρα αυτού του αγγελιαφόρου των θεών -ο οποίος ως προστάτης των δρόμων, των 

πυλών, των συνόρων διασφαλίζει την αλλαγή μεταξύ διαφορετικών περιοχών, ενώ, 

ταυτόχρονα, ως θεός που προστατεύει τους κλέφτες και τους απατεώνες, παραμένει με 

αινιγματική μορφή- ανταποκρίνεται το γεγονός ότι συχνά οι ερμηνείες είναι πολύσημες. 

(ΝΤΗΤΕΡ, 2001:190).  

Σύμφωνα με το Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, το ρήμα «ἑρμηνεύω» σημαίνει: 

«1. διερμηνεύω, μεταφράζω από μία σε άλλη γλώσσα· 2. εξηγούμαι μέσω λέξεων· 3. κάνω 
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κάποιον να καταλάβει κάτι, αναπτύσσω». Στο αντίστοιχο λήμμα του Λεξικού της Κοινής 

Νεοελληνικής η λέξη «ερμηνεύω» σημαίνει: «1. βρίσκω στοιχεία κυρίως αίτια, που αφορούν 

κάτι άγνωστο ή δυσνόητο, έτσι ώστε αυτό να γίνει γνωστό ή κατανοητό· 2α. εξηγώ κάτι 

αναλύοντας το νόημά του· 2β. (για λέξη ή κείμενο) μεταφράζω και συχνά σχολιάζω την 

απόδοση του νοήματος· 3. (για ηθοποιό ή καλλιτέχνη) εκτελώ ένα μουσικό κομμάτι ή αποδίδω 

έναν θεατρικό ή κινηματογραφικό ρόλο, κάνω ερμηνεία». Στο δε Αντιλεξικόν ή Ονομαστικόν 

της Νεοελληνικής Γλώσσης, η λέξη «ερμηνεία» καταχωρίζεται στο λήμμα «ἐξήγησις» του 

μέρους Νους, που αποτελεί υποδιαίρεση του Άυλου Είναι. Στην ίδια κατηγορία δίνονται και 

όροι όπως: έννοια, παρεξήγηση, μετάφραση, κατανόηση, ακατανοησία, ευληψία, 

δυσκατανοησία, συνεννόηση, σαφήνεια, ασάφεια, βεβαιότητα, αβεβαιότητα, πεποίθηση, 

αμφιβολία. 

Για τον Dieter η ερμηνευτική έχει τις εξής μορφές: α. δηλώνει τη διαδικασία και 

πρακτική της εξήγησης, της διευκρίνισης και ερμηνείας κειμένων και άλλων σημειακών 

συμπλεγμάτων: ο ερμηνευτής αποδίδει τη σαφή και μονοσήμαντη σημασία σε ασαφείς 

εκφράσεις· β. είναι ένας τομέας που αποτελεί μια ειδική μορφή απόκτησης γνώσης στις 

επιστήμες του πνεύματος· γ. δεν εξετάζει την κατανόηση ως επακόλουθο της ερμηνείας, αλλά 

περισσότερο ως μέθοδο απόκτησης γνώσης (ΝΤΗΤΕΡ, 2001).  

Η ερμηνευτική συστήθηκε ως ένα σώμα κανόνων εξήγησης, ως ένα χρηστικό εργαλείο, 

με τη βοήθεια του οποίου εξυπηρετούνταν δύο σκοποί: η διασάφηση της γλώσσας, της 

ιστορίας και του πολιτισμού των κειμένων, ώστε να γίνει κατανοητή η μυθική και θρησκευτική 

παράδοση, από τη μια πλευρά, και η απόκτηση κανονιστικού χαρακτήρα από την άλλη. Με τη 

σύσταση της ερμηνευτικής εγκαινιάστηκε η διπλή ανάγνωση των κειμένων: κατά την πρώτη 

ανάγνωση, ο ερμηνευτής αναζητά το κυριολεκτικό-γραμματικό νόημα (το νόημα που είχε, 

ενδεχομένως, ο συγγραφέας κατά νου όταν έγραφε το λογοτεχνικό κείμενο), αποσαφηνίζοντας 

γλωσσικά λέξεις και φράσεις με σκοπό να αποκαταστήσει το νόημα της γλώσσας του 

παρελθόντος και, μέσω αυτού, να διασωθεί ο παλιός λόγος. Με τη δεύτερη ανάγνωση, ο 

ερμηνευτής επιδιώκει να μεταφράσει την αλληγορία του νοήματος, ώστε να το καταστήσει 

οικείο, επικαιροποιώντας το, για να καλύψει, τελικά την απόσταση που τον χωρίζει από το 

κείμενο. Οι δύο έννοιες της ερμηνευτικής καλύπτουν την ιστορική μετάλλαξη της σημασίας 

της: αρχικά αποτελούσε τη βεβαιότητα για ένα σταθερό νόημα, ενώ σήμερα είναι μια θεωρία 

κατανόησης η οποία, συγχρόνως, υποβάλλει την υποψία για ένα σχετικό νόημα. 

Κατά τον 19ο αι., η ερμηνευτική επικεντρώνεται ακόμη στη βεβαιότητα του μοναδικού 

νοήματος. Κατά τον 20ό αι., η ερμηνευτική στρέφεται στην υποψία, η οποία εντάσσεται στις 
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αντιληπτικές ικανότητες του αναγνώστη, η διαδικασία κατανόησης είναι πια ιδιότητα της 

ιστορικότητας της κατανόησης του αναγνώστη (ΤΖΟΥΜΑ, 2006). 

Meaning is made, not found. (Gordon Wells, 1995). Or meaning is made not to be 

found; or meaning is found, not made. 

 

 

Συνδυάζοντας τους ορισμούς της λογοτεχνίας ως μελέτης λογοτεχνικών έργων, της 

ανάγνωσης ως αναγνώρισης των γραπτών συμβόλων που συνθέτουν ένα κείμενο, κατανόησης 

του περιεχομένου του και ως αγάπης για το διάβασμα, καθώς και του ρήματος ερμηνεύω ως 

διαδικασίας λεκτικής εξήγησης και μετάφρασης από μία σε άλλη γλώσσα, αποδίδουμε 

συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού αναγνώστη-Homo Lector, ο οποίος 

κατηγοριοποιείται σε διαφορετικούς τύπους που αντιστοιχούν με το σημείο όπου εστιάζει κάθε 

φορά την προσοχή του κατά την αναγνωστική διαδικασία. Ο αναγνώστης λογοτεχνίας, αφού 

έχει εκπαιδευτεί στην αναγνώριση των γραπτών συμβόλων, επιχειρεί να κατανοήσει το 

περιεχόμενο των λέξεων, προτάσεων και ολόκληρου του κειμένου. Σε δεύτερο χρόνο, 

συνδέοντας το κυριολεκτικό νόημα με τη γραμματική-συντακτική δομή και την εκφορά των 

εννοιών, επιχειρεί να μεταφράσει τη γλώσσα και τις αμφισημίες του λογοτεχνικού κειμένου 

στη δική του γλώσσα. Η αγάπη του για το διάβασμα αποτελεί την ώθηση για περισσότερο 

διάβασμα, η γνωστική του υποδομή και ικανότητα μαζί με τη φύση του λογοτεχνικού κειμένου 

τον κινητοποιούν για ευρύτερη εντρύφηση, για πλησιέστερη προσέγγιση από διαφορετικές 

σκοπιές (του συγγραφέα-πομπού, του κειμένου-μηνύματος, του αναγνώστη-δέκτη), για 

επαναληπτικές αναγνώσεις, για πολλαπλές ερμηνείες, για αναστοχασμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 

Από τους πολλούς κόσμους που ο άνθρωπος δεν έλαβε ως δώρο από τη φύση, αλλά 

δημιούργησε με το δικό του πνεύμα, ο κόσμος των βιβλίων είναι ο σημαντικότερος. Κάθε 

παιδί που σκαλίζει αδέξια τα πρώτα του γράμματα και προσπαθεί να διαβάσει τις πρώτες 

του λέξεις εισέρχεται με αυτόν τον τρόπο σε έναν τεχνητό και πολύπλοκο κόσμο. Μια ζωή 

ολόκληρη δεν αρκεί για να μάθει κανείς καλά και να εφαρμόσει στην εντέλεια τους νόμους 

και τους κανόνες αυτού του κόσμου. Χωρίς τις λέξεις, χωρίς τη γραφή και χωρίς τα βιβλία 

δεν θα υπήρχε ιστορία, δεν θα υπήρχε η έννοια της ανθρωπότητας (WOLF, 2009:117). 

Αφ’ ής στιγμής επινόησε ο άνθρωπος την γλώσσα, το μέγα αυτό επίτευγμα όπως και να το 

κάνουμε –το αναπόφευκτο ωσαύτως-, όπου ακόμα και το μη λεκτικό το εννοούμε 

«λεκτικά», όπου και η απόλυτη σιωπή, το τίποτα ή το μηδέν αποτυπώνονται σε λέξεις, κάτι 

οπωσδήποτε χάνουμε απ’ την αυθεντικότητα και το πρωτογενές υλικό των ονείρων 

(ΖΑΤΕΛΗ, 2017:17). 

 

Σε έναν υποθετικό κόσμο χωρίς βιβλία, κάθε γενιά θα ήταν αναγκασμένη να εφευρίσκει νέους 

τρόπους σκέψης και ζωής, δεν θα υπήρχε ούτε θα άφηνε πίσω της πνευματική κληρονομιά, 

αφού κάθε γενιά θα δημιουργούσε εκ νέου τον πολιτισμό της. Επίσης, χωρίς την ανάγνωση 

δεν θα υπήρχε ούτε η γνώση σε όλα τα γνωσιακά αντικείμενα και πεδία.  

Ο αναγιγνώσκων εγκέφαλος της πρώτης αναγνωστικής εποχής λειτουργούσε περίπου 

όπως ο εγκέφαλος των σημερινών μικρών παιδιών τα οποία, ερχόμενα σε επαφή με τον κόσμο, 

αφενός δεν γνωρίζουν πως για κάθε πράγμα υπάρχει ένα όνομα και πως αυτό το όνομα 

αποτυπώνεται σε λέξη ή λέξεις, οι οποίες επίσης αποτελούνται από γράμματα, καθένα από τα 

οποία έχει επίσης όνομα. Για να γίνουν όλα αυτά κατανοητά και να αποτελέσουν αντικείμενο 

μάθησης και εφαρμογής απαιτείται μια σύνδεση μεταξύ των πραγμάτων, των ονομάτων και 

των εννοιών τους. Κάθε γράμμα έχει το όνομά του. Κάθε λέξη αποτελείται από γράμματα. 

Κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε ήχο μέσα στη λέξη, η οποία με τη σειρά της αντιστοιχεί σε ήχους 

μέσα στην πρόταση κ.ο.κ. Τα ονόματα των γραμμάτων, οι προφορικές λέξεις αποτυπώνονται 

σε αντίστοιχες γραπτές, ανεξάρτητα από το αν οι ήχοι αυτοί δεν συμφωνούν με την αποδεκτή 

–επινοημένη- ορθογραφία. 

Η ανάγνωση επινοήθηκε από τον άνθρωπο χιλιάδες χρόνια πριν. Επινόηση που άλλαξε 

την οργάνωση του ανθρώπινου εγκεφάλου. Οι λόγοι ανάπτυξης της γραφής και κατ’ επέκταση 

της ανάγνωσης ποικίλλουν. Αρχικά η γραφή προοριζόταν για την εξυπηρέτηση ενός 

λογιστικού συστήματος, ενδεχομένως δηλαδή η ανάγκη για μαθηματικούς υπολογισμούς να 
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οδήγησε στην ανάγκη αποτύπωσης σκέψεων. Στην πορεία προέκυψε η επιθυμία αποθήκευσης 

ή, καλύτερα, διατήρησης στοιχείων μιας κοινότητας ή ενός πολιτισμού.  

Βασική προϋπόθεση για την αναγνωστική ανάπτυξη είναι η γλωσσική ανάπτυξη ενός 

ατόμου, η οποία ξεκινά από την παιδική ηλικία, πραγματοποιείται με την επιμέρους ανάπτυξη 

πέντε φάσεων: τη φωνολογική, τη σημασιολογική, τη συντακτική, τη μορφολογική και την 

πραγματολογική.  

Μέσω της φωνολογικής ανάπτυξης ο μαθητευόμενος αναγνώστης –είτε αυτός είναι 

παιδί είτε είναι ενήλικας- συνειδητοποιεί ότι οι λέξεις αποτελούνται από ήχους.  

Με τη σημασιολογική ανάπτυξη εμπλουτίζεται το λεξιλόγιό του, κατανοεί ευκολότερα 

τις σημασίες των λέξεων.  

Αναπτύσσοντας τη συντακτική ικανότητα, ο μαθητευόμενος αναγνώστης κατακτά 

τους γραμματικούς κανόνες μιας γλώσσας και, χρησιμοποιώντας τους, εξασκείται και 

εξοικειώνεται με το ότι η σειρά των όρων σε μια πρόταση μπορεί να επηρεάσει το νόημά της.  

Έχοντας κατακτήσει τις σημασιολογικές μονάδες της γλώσσας (π.χ. καταλήξεις λέξεων 

κατά την κλίση τους) και διδασκόμενος τη μορφολογία της γλώσσας, ο μαθητής μπορεί να 

κατανοήσει τα είδη των λέξεων καθώς και την ορθή γραμματική χρήση τους, όπως τα συναντά 

στο πλαίσιο προτάσεων.  

Η πραγματολογική ανάπτυξη του αναγιγνώσκοντος εγκεφάλου σημαίνει την ικανότητά 

του για αντίληψη και χρήση των κοινωνικοπολιτισμικών κανόνων της γλώσσας μέσα στα 

συμφραζόμενα όπου μπορεί να απαντηθούν και την κατανόηση ότι οι λέξεις μπορεί να 

χρησιμοποιούνται σε αμέτρητες περιστάσεις.  

Σημαντικό για τη γλωσσική ανάπτυξη επίσης είναι ότι ο λόγος των βιβλίων δεν μοιάζει 

με τον προφορικό λόγο. Αφενός μεν γιατί είναι γραπτός και ο γραπτός λόγος ούτως ή άλλως 

διαφέρει από την προφορική γλώσσα, αφετέρου γιατί ο λογοτεχνικός γραπτός λόγος ίσως είναι 

συνθετότερος και σίγουρα πιο αλληγορικός συγκριτικά με τον λόγο που χρησιμοποιεί κανείς 

στην προφορική καθημερινότητά του. Συνθετότερος όσον αφορά τις λεξιλογικές σημασίες, τις 

λογοτεχνικές τεχνικές, τη συντακτική και γραμματική δομή, τα σχήματα λόγου κ.λπ. (WOLF, 

2009:123-124). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Η Maryanne Wolf προβαίνει στην εξής εξελικτική κατηγοριοποίηση των αναγνωστών: 1. 

Εκκολαπτόμενος «προ-αναγνώστης» είναι εκείνος ο οποίος κατά τα πέντε πρώτα χρόνια της 

ζωής του εκτίθεται στον προφορικό και στον γραπτό λόγο μέσα «στην αγκαλιά αγαπημένων 

ανθρώπων»· 2. Ο αρχάριος αναγνώστης μαθαίνει να διαβάζει, να αποκωδικοποιεί τις λέξεις 

και να αντιλαμβάνεται ότι αυτές οι προς αποκωδικοποίηση λέξεις αφηγούνται μια ιστορία. 

Προσπαθεί να μάθει περισσότερα από τις κυριολεκτικές σημασίες των λέξεων, να εξαγάγει 

περισσότερο νόημα και έτσι, σιγά σιγά, εξελίσσεται στον επόμενο τύπο αναγνώστη· 3. Ο 

αναγνώστης-αποκωδικοποιητής είναι εκείνος ο οποίος έχει αναπτυχθεί γλωσσικά, συνδυάζει 

–ενοποιώντας- την αναγνωστική ακρίβεια και τις αυτοματοποιημένες λεξικές διεργασίες, ώστε 

-κατά την ανάγνωση- η αποκωδικοποίηση να γίνεται σχεδόν αβίαστα · 4. Ο ικανός αναγνώστης 

είναι εκείνος που κατά την ανάγνωση επιζητεί την κατανόηση. Πέρα από τις δοσμένες από το 

κείμενο πληροφορίες κατευθύνει την προσοχή του στην ανακάλυψη νέων σημασιών, στην 

αποκάλυψη των σημασιακών επιπέδων λέξεων, φράσεων ή σκέψεων, ενεργοποιεί την 

προηγούμενη γνώση του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ανάγνωση, επιστρατεύει τον δικό 

του τρόπο σκέψης για να αποφασίσει και να καταλήξει σε εκείνα, τα σημαντικότερα, στοιχεία 

του κειμένου που θα τον οδηγήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων, θέτοντας συγχρόνως 

ερωτήματα προς αποκατάσταση των σημείων που τυχόν παρανοήθηκαν· 5. Ο έμπειρος 

αναγνώστης μεταγγίζει στο κείμενο που διαβάζει το γνωστικό του υπόβαθρο, τις εμπειρίες της 

ζωής του από έρωτες, χαρές, λύπες, απώλειες. Μπορεί να οδηγηθεί σε νοηματικά μονοπάτια 

διαφορετικά από εκείνα που είχε πρόθεση να χαρτογραφήσει ο συγγραφέας. Η κατανόηση 

επισκευάζεται από τα γνωστικά εργαλεία του έμπειρου αναγνώστη. Τα εργαλεία αυτά είναι 

αυτομάτως διαθέσιμα στις αποσκευές του (WOLF, 2009:162-194).  

 

Ο Joseph Appleyard μελετά τη συμπεριφορά του αναγνώστη κατά την αισθητική 

ανάγνωση της λογοτεχνίας και τη σταδιακή εξέλιξή της από τη νηπιακή ηλικία έως και την 

ενήλικη ζωή. Η πρόοδος που σημειώνει ο αναγνώστης είναι παράλληλη με την αντίστοιχη 

αναπτυξιακή γνωστική και συναισθηματική του κλιμάκωση.  

Στο πρώτο αναγνωστικό στάδιο που αντιστοιχεί στην προσχολική ηλικία, ο 

αναγνώστης λειτουργεί ως «παίκτης» (reader as player). Ο μικρός σε ηλικία αναγνώστης, μη 

γνωρίζοντας ακόμη ο ίδιος ανάγνωση, είναι ακροατής και, συνάμα, αφηγητής ιστοριών. Οι 

μυθοπλαστικές ιστορίες που ακούει να του διαβάζουν ενεργοποιούν την προσωπική -

εγωκεντρική σε αυτό το στάδιο- οπτική του και τον ωθούν σε ένα παιχνίδι συναισθηματικών 
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αντιδράσεων και φανταστικών αναπαραστάσεων ενός κόσμου του οποίου πλευρές και 

εκφάνσεις ανακαλύπτει μέσω του παιχνιδιού. 

Στο δεύτερο αναγνωστικό στάδιο που, σύμφωνα με τον Appleyard, αντιστοιχεί στα 

παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, οι αναγνώστες αναλαμβάνουν τον ρόλο του «ήρωα ή της ηρωίδας» 

(reader as hero and heroine). Έχουν μάθει ανάγνωση, διαβάζουν μόνα τους, διευρύνουν τις 

προσωπικές εμπειρίες τους μέσω της συναναστροφής τους με άλλα παιδιά συνομήλικα ή 

μεγαλύτερα και μέσω της ανάγνωσης βιβλίων. Αναπτύσσονται γνωστικά,, ωριμάζουν 

συναισθηματικά, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την ανάγνωση ως μέσο απόκτησης γνώσεων ή 

ως κίνητρο για την αναζήτηση του εαυτού τους. Τοποθετούν τον εαυτό τους στη θέση του 

κεντρικού ήρωα των βιβλίων που διαβάζουν και προσεγγίζουν τις ιστορίες από διάφορες και 

διαφορετικές οπτικές.  

Οι έφηβοι βρίσκονται στο τρίτο στάδιο της αναγνωστικής ανάπτυξης. Έχουν επίγνωση 

των σκέψεων και των συναισθημάτων τους και, γι’ αυτό, αναζητούν αναγνώσματα που θα τους 

προσφέρουν κίνητρα ή απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τις αξίες και το νόημα της 

ζωής, που θα τους προκαλέσουν να παρατηρήσουν τον εαυτό τους και να αξιολογήσουν τις 

συμπεριφορές τους. Οι έφηβοι αναγνώστες λειτουργούν ως «στοχαστές» (readers as thinkers). 

Προτιμούν τη ρεαλιστική λογοτεχνία, όπου εντοπίζουν σημεία ταύτισης ή σύγκρισης με τον 

πραγματικό τους κόσμο, διερευνούν την αληθοφάνεια των ιστοριών που διαβάζουν, βιώνουν 

έντονα συναισθήματα, στοχάζονται και αναστοχάζονται ανθρώπινες πεποιθήσεις, αναζητούν 

την ατομική τους ταυτότητα.  

Στα δύο επόμενα στάδια, -τέταρτο και πέμπτο-, ο Appleyard τοποθετεί την 

αναγνωστική συμπεριφορά του ενήλικου αναγνώστη. Για τον ενήλικο αναγνώστη, η 

ανάγνωση λογοτεχνίας αποτελεί είτε έναν από τους τρόπους ψυχαγωγίας στον ελεύθερο χρόνο 

του είτε αντικείμενο συστηματικής μελέτης του. 

Στο τέταρτο στάδιο βρίσκεται ο αναγνώστης «ερμηνευτής» (reader as interpreter). 

Στόχος του είναι η ερμηνευτική προσέγγιση της λογοτεχνίας μέσω τεσσάρων διαφορετικών 

και προοδευτικών τρόπων που αφορούν: «α. τα διαυγή κείμενα (the transparent texts), β. τα 

προβληματικά κείμενα (the problematic texts), γ. τα κατανοητά κείμενα (the intelligible texts) 

και δ. τα θεωρητικοποιημένα κείμενα (the texts theorized)». Αφού καλύψει και τις τέσσερις 

αυτές κατηγορίες ερμηνευτικής αναγνωστικής προσέγγισης, ο αναγνώστης φτάνει σε ένα 

επίπεδο εξέλιξης, κατά το οποίο έχει πλέον πάψει να ικανοποιείται με τις εύκολες, 

αναμενόμενες ερμηνείες και αναζητά διαφορετικές στρατηγικές αναγνωστικών επιλογών 

δίνοντας χώρο στην αναδιαμόρφωση της οπτικής και του ίδιου του εαυτού του. 
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Στο πέμπτο και τελευταίο στάδιο της αναγνωστικής ανάπτυξης περιγράφεται από τον 

Appleyard ο «πραγματιστής» αναγνώστης (the pragmatic reader), ο οποίος συγκεντρώνει 

όλους τους προηγούμενους ρόλους και, διαβάζοντας, συνειδητοποιεί ότι πάντα υπάρχουν 

περισσότερες ευκαιρίες για απόκτηση γνώσεων. Η ανάγνωσή του αφορμάται από τα κίνητρα 

που τον ωθούν να αποδράσει από την πραγματικότητα, να στοχαστεί για τις αλήθειες, τις αξίες 

και το νόημα της ζωής, να ανακαλύψει νέους στόχους ή τρόπους προσωπικής ή και 

γενικότερης βελτίωσης. (APPLEYARD, 2017:15-20, 57). 

 

Υπάρχουν τριών ειδών αναγνώστες: ο πρώτος είναι εκείνος που απολαμβάνει 

χωρίς να κρίνει, ο τρίτος, εκείνος που κρίνει χωρίς να απολαμβάνει και ένας άλλος 

ενδιάμεσα, εκείνος που κρίνει την ώρα που απολαμβάνει και απολαμβάνει την ώρα που 

κρίνει. Η τελευταία κατηγορία στ’ αλήθεια δημιουργεί ένα έργο τέχνης από την αρχή· τα 

μέλη της δεν είναι πολλά (ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, 2017:13-14). 

 

Ο Προυστ (2004:16) οργανώνει προοδευτικά την εξής περίπου τυπολογία της 

ανάγνωσης:  

ανάγνωση-παρότρυνση προς περαιτέρω προβληματισμό, ανάγνωση-παρότρυνση προς 

έξοδο από την πνευματική ραθυμία, ανάγνωση-επιχείρηση προς άγραν ενδείξεων ή 

αποδείξεων μιας αλήθειας, ανάγνωση-υποκατάστατο προσωπικής πνευματικής 

δημιουργίας, ανάγνωση-δραστηριότητα των μεγάλων πνευμάτων, ανάγνωση-φιλία, 

ανάγνωση-φυγή στο ανοίκειο, ανάγνωση-περιπλάνηση στο παρόν του παρελθόντος. 

 

Ο Calvino διαχωρίζει τους αναγνώστες σε δύο κατηγορίες:  

Οι πρώτοι πιστεύουν ότι ανάμεσα στα ψεύτικα βιβλία που κατακλύζουν τον κόσμο 

πρέπει να αναζητηθούν τα λίγα εκείνα βιβλία που είναι φορείς μιας αλήθειας ίσως 

υπεράνθρωπης ή υπεργήινης. Οι δεύτεροι πιστεύουν ότι μονάχα η παραποίηση, ο 

φενακισμός, η ηθελημένη απάτη μπορούν να εκφράσουν την απόλυτη αξία σ’ ένα βιβλίο, 

μια αλήθεια που δεν θα μολύνεται από τις κυρίαρχες ψευδοαλήθειες (ΚΑΛΒΙΝΟ, 

2009:168). 

 

Στο ποίημα Το πλοίο των τρελών (1494) ο Sebastian Brant φαντάζεται ένα καράβι στο 

οποίο έχουν μπαρκάρει διάφοροι τύποι τρελών, δηλαδή ανόητων ή ασεβών ανθρώπων, που 

απερίσκεπτα ξανοίγονται στο πέλαγος με προορισμό τη μυθική Ναρραγονία [Narragonie < 

narr=τρελός], τη Νήσο της Τρέλας, στην οποία όμως δεν θα φθάσουν ποτέ. Το πλοίο, 
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παρασυρομένο από μια σφοδρή καταιγίδα (που ταυτίζεται με την καταστροφή των κόσμων), 

θα ναυαγήσει και οι τρελοί επιβάτες του θα χαθούν, όπως ήταν (ηθικά) αναπόφευκτο. Στο 

καθένα από τα κεφάλαιά του στηλιτεύεται και διακωμωδείται μια ανθρώπινη «τρέλα», δηλαδή 

ένα ανθρώπινο ελάττωμα ή πάθος, ένα ηθικό παραστράτημα που είναι αντίθετο με το θείο 

νόμο και την κοινωνική τάξη. Στιγματίζονται έτσι και μαστιγώνονται αδιακρίτως όχι μόνον τα 

θανάσιμα αμαρτήματα, αλλά και οι ελαφριές ή επιπόλαιες παρεκτροπές που έρχονται όμως σε 

αντίθεση με την αυστηρή χριστιανική ηθική της εποχής: πάθος για παιχνίδια, μανία της μόδας, 

μανία για ταξίδια, κατάχρηση αλκοόλ, επαιτεία, αχαριστία, αλαζονεία, ζήλια, συκοφαντία, 

κουτσομπολιό, φιλαργυρία, απάτη, τοκογλυφία, μοιχεία, εκτός γάμου συμβίωση, αγένεια, 

βλασφημία, παρορμητικότητα. Εν προκειμένω, μας ενδιαφέρει η περιγραφή, με πηγή 

έμπνευσης το ως άνω ποίημα, του βιβλιοσκώληκα από τον Johann Gayler von Kayzersberg, 

ανθρωπιστή λόγιο, (1509). Στην περιγραφή αυτή υποδιαιρείται το βιβλιακό αμάρτημα σε επτά 

τύπους. Οι επτά αυτοί τύποι αναγνωρίζονται από την ενεργοποίηση του κάθε κουδουνιού στο 

σκουφί ενός τρελού. Σύμφωνα με αυτήν την περιγραφή, το πρώτο κουδούνι αναγγέλλει τον 

τρελό συλλέκτη βιβλίων, σαν να επρόκειτο για πολύτιμα και ακριβά έπιπλα, που έχει σαν 

στόχο του την απόκτηση δόξας· το δεύτερο κουδούνι προμηνύει τον τρελό που αλόγιστα 

καταναλώνει πολλά βιβλία, επειδή θέλει να αποκτήσει σοφία· στο τρίτο κουδούνι 

αναγγέλλεται ο τρελός συλλέκτης βιβλίων, τα οποία όμως δεν διαβάζει, αρκείται στη 

φυλλομέτρησή τους με σκοπό την ικανοποίηση της περιέργειάς του· το τέταρτο κουδούνι είναι 

για τον τρελό που αγαπά τα έντονα και πολυτελώς διακοσμημένα βιβλία· στο πέμπτο κουδούνι 

αναγγέλλεται ο τρελός που του αρέσει να ντύνει τα βιβλία του με πολύτιμα υφάσματα· στο 

έκτο είναι ο τρελός που γράφει και εκδίδει κακογραμμένα βιβλία χωρίς να γνωρίζει κανόνες 

ορθογραφίας, γραμματικής ή ρητορικής και χωρίς να έχει καν διαβάσει τους κλασικούς 

συγγραφείς, είναι ο αναγνώστης που προσποιείται τον συγγραφέα· ο έβδομος τρελός είναι 

εκείνος που απεχθάνεται τα βιβλία, ενώ, συγχρόνως, περιφρονεί και τη σοφία που μπορεί να 

περιέχεται σε αυτά (MANGUEL, 1997:465-467).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ HOMO LECTOR 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τους τύπους αναγνωστών που δεν μένουν στο 

εξώφυλλο, στη φυλλομέτρηση, στη συλλογή, στην εξωτερική ή εσωτερική διακόσμηση των 

βιβλίων, αλλά τολμούν να τα ανοίξουν, να τα διαβάσουν, να τα μελετήσουν, να τα 

κατανοήσουν, να εσωτερικεύσουν το περιεχόμενό τους, να τα ερμηνεύσουν, να 

αναστοχαστούν, να τα πιστέψουν ή να τα αμφισβητήσουν με γνώμονα το κείμενο, τον 

συγγραφέα ή τον εαυτό τους, που αναζητούν το νόημα ή κάποιο νόημα. Υπάρχουν αναγνώστες 

που αναζητούν τη βεβαιότητα ενός επαληθεύσιμου νοήματος ή την εγκυρότητα ενός 

μοναδικού και πρωταρχικού νοήματος ή επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά σε 

αυτό που λέει το κείμενο ή που προσπαθούν να μεταφερθούν στη χρονική περίοδο γένεσης 

του έργου, προκειμένου να συμμετάσχουν στη δημιουργία του από τον συγγραφέα, με σκοπό 

να αποκαλύψουν το συγγραφικό -ως αυθεντικό- νόημα, είτε εξαρτούν το νόημα του 

λογοτεχνικού κειμένου από τη δική τους αναγνωστική προοπτική. Υπάρχουν και αναγνώστες 

που προβαίνουν στη σύνθεση κάποιων ή όλων των παραπάνω τρόπων αναγνωστικής 

προσέγγισης.  

Κοινή αφετηρία και κοινός σκοπός όλων των λογοτεχνικών θεωριών είναι το νόημα 

των λογοτεχνικών κειμένων. Άλλες τοποθετούν και αποδίδουν το νόημα στον συγγραφέα, 

άλλες στα συμφραζόμενα, άλλες στο ίδιο το κείμενο και άλλες στον αναγνώστη (ΤΖΟΥΜΑ, 

2006). Σε κάθε περίπτωση, κάθε θεωρία δημιουργεί τα δεδομένα στα οποία, στη συνέχεια, θα 

βασιστεί (RABINOWITZ, 2008). Όπως επίσης, και κάθε αναγνωστικός τύπος είναι εξέλιξη 

του προηγούμενου, με πηγή τα στοιχεία του προηγούμενου (αποδοχή, προσθήκη ή απόρριψη 

χαρακτηριστικών). Όπως κάθε τέχνη, έτσι και οι λογοτεχνικές θεωρίες χρησιμοποιούν ένα 

σταθερό και ένα μεταβαλλόμενο στοιχείο για την επίτευξη των σκοπών τους (POUND, 2004). 

«Η θεωρία μας υπενθυμίζει ότι κάθε επιλογή είναι θέση. Και ο συγγραφέας και ο αναγνώστης 

θέλοντας και μη είναι αναγκασμένοι να επιλέξουν» (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016:92). 

Κάθε νέα αναγνωστική προσέγγιση της λογοτεχνίας αποτελεί επικαιροποίηση της 

προηγούμενης ή των προηγούμενων και προκύπτει από το αίτημα, κάθε φορά, για την 

κατανόηση, ερμηνεία και προσαρμογή στις ανάγκες της εποχής της τέχνης του παρελθόντος. 

Αυτό που επιτυγχάνει κάθε νέα αναγνωστική-ερμηνευτική πρόταση, σύμφωνα με τον Jauss, 

είναι η απόσπαση από το παρελθόν των έργων τέχνης και η επανατοποθέτησή τους στο παρόν 

με νέες ερμηνευτικές αποδόσεις, καθιστώντας προσιτές τις εμπειρίες της τέχνης του 
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παρελθόντος με την εκ νέου θέση ερωτημάτων, στα οποία η τέχνη αυτή μπορεί να δώσει νέες 

απαντήσεις (HOLUB, 2001).  

Ασφαλώς οι κώδικες και οι κανόνες απελευθερώνουν, επειδή ακριβώς δημιουργούν 

μια ασφάλεια. Οι πολίτες των σημερινών αλλοτριωμένων, αγχωτικών, πιεστικών κοινωνιών 

έχουν ανάγκη από καθαρότητα και σταθερότητα σημείων, τα οποία λειτουργούν 

καθησυχαστικά. Ο αναγνώστης νιώθει ασφαλής αποκωδικοποιώντας το «νόημα» του 

κειμένου, όπου «νόημα» μπορεί να σημαίνει είτε: τι ήθελε να πει ο συγγραφέας -αυτό που 

τελικά έχει επικρατήσει σαν νόημα του συγγραφέα- είτε: τι λέει το κείμενο για τον αναγνώστη 

-το νόημα που έχει κυριαρχήσει ανάμεσα στους αναγνώστες. Και όλη αυτή η σταθερότητα, η 

επιμονή στη γείωση λόγω αν-ασφάλειας, το δέσιμο και η στήριξη στον νόμο, σε αυτό που 

θεωρείται πραγματικό και που μπορεί να «αποδεικνύεται», βάσει της λογικής, πραγματικό, 

αποκλείει την ανατροπή, δεν αφήνει χώρο στη μαγεία. Αποκλείει την ανάγνωση επί της 

ανάγνωσης. Ο λόγος έτσι γίνεται δογματικός (ακόμη και ο λογοτεχνικός λόγος), αφού 

στηρίζεται σε ένα μόνο σημαινόμενο· ο αναγνώστης ακινητοποιείται μπροστά στο ένα και 

μοναδικό σημαινόμενο. Αντιμετωπίζει το κείμενο ως ιστορικό ή σημειολογικό ντοκουμέντο, 

κινείται στην κατεύθυνση μιας ορθόδοξης σημειολογίας της λογοτεχνίας, επιχειρώντας να 

ανασυγκροτήσει μοντέλα διήγησης, συντακτικούς τρόπους αφήγησης και ύφους ή την 

ποιητική του, μοντέλα που αποτελούν το εξωτερικό περίβλημα της ανάγνωσης (BARTHES, 

2005:76). 

Ασφαλώς επίσης υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα της μη συνειδητής πρόθεσης ή του 

ασυνείδητου κινήτρου του συγγραφέα και της ανάπτυξης, ωρίμανσης, αλλαγής και 

τροποποίησής του κατά τη διάρκεια της σύνθεσης του λογοτεχνικού έργου και, δεδομένης 

αυτής της πιθανότητας, προκύπτει αμέσως η διαφορά αυτής της μη συνειδητής προθετικότητας 

από την πραγματωμένη, που είναι το ίδιο το έργο. Στο σημείο αυτό δημιουργείται το ερώτημα: 

πώς είναι δυνατόν μια μη συνειδητή πρόθεση του συγγραφέα να γεννά ομοιόμορφες 

προσεγγίσεις στο κείμενο και, επομένως, ομοιόμορφες ερμηνείες; Και, λαμβάνοντας ως 

δεδομένη μια πραγματωμένη πρόθεση, πώς μπορεί να απευθύνεται σε πολλά αναγνωστικά 

πρόσωπα συγχρόνως; Μήπως, τελικά, δεν πρέπει ο αναγνωστικός στόχος να είναι η μοναδική 

ερμηνεία (HAWTHORN, 2012);  

Η μελέτη της ανάγνωσης και του ρόλου που διαδραματίζει ο αναγνώστης στη 

νοηματοδότηση του έργου δεν συνεπάγονται, απαραίτητα, την απογύμνωση του συγγραφέα 

από τη δοξαστική του περιβολή ούτε τον εκθρονισμό του. Παρέχει όμως καλύτερες αποδείξεις 

όσον αφορά τις συνθήκες του νοήματος. Ακριβώς επειδή δίνει προτεραιότητα στον 

αναγνώστη, δεν παραδέχεται την ομοφωνία μεταξύ των αναγνωστών. Η ασυμφωνία μεταξύ 
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των αναγνωστικών προσεγγίσεων είναι που την κάνει ενδιαφέρουσα. Κανένα λογοτεχνικό 

έργο δεν μπορεί να έχει ένα οποιοδήποτε νόημα· μπορεί, ωστόσο, να έχει πολλαπλά νοήματα. 

Αν ένα λογοτεχνικό έργο είχε ένα και μοναδικό νόημα, η μελέτη της αναγνωστικής θεωρίας 

θα είχε μόνο συγκυριακό ενδιαφέρον, θα εστίαζε απλώς την προσοχή της σε τυχόν 

αντιληπτικές αστοχίες ή παρανοήσεις. Δεδομένου, λοιπόν, του ερμηνευτικού φάσματος του 

λογοτεχνικού έργου, η μελέτη της ανάγνωσης στοχεύει στην περιγραφή και κατάδειξη των 

λειτουργιών που καθορίζουν και ρυθμίζουν τις εύλογες ερμηνείες (CULLER, 2000). 

Σύμφωνα με τον Jonathan Culler, η «ανάλυση της μορφής και του νοήματος των 

λογοτεχνικών έργων σημαίνει διασάφηση των ειδικών συμβάσεων και των διαδικασιών 

ερμηνείας, οι οποίες δίνουν στους αναγνώστες τη δυνατότητα να μετακινηθούν από το 

γλωσσικό νόημα των προτάσεων στο λογοτεχνικό νόημα των έργων. Εξήγηση των 

αντικειμενικών στοιχείων που έχουν τα έργα για τους αναγνώστες, σημαίνει κατασκευή 

υποθέσεων σχετικά με τις συνθήκες του νοήματος· και οι υποθέσεις σχετικά με τις συνθήκες 

του νοήματος είναι ισχυρισμοί για τις συμβάσεις και τις ερμηνευτικές λειτουργίες που 

εφαρμόζονται κατά την ανάγνωση» (CULLER, 2000:216-217). 

«Οι ανάγκες μας είναι αυτές που ερμηνεύουν τον κόσμο» (HOLLAND, 2000:343). 

Κάθε ερμηνεία συνδέεται ή με τον συνδυασμό ή με το σύνολο των ερμηνειών από το 

οποίο έχει επιλέξει ο αναγνώστης. Η προσέγγιση ενός κειμένου μπορεί να πραγματοποιηθεί 

με βάση τις λειτουργίες που αυτό επιτελεί: γενετική και ερμηνευτική. Η γενετική προσέγγιση 

αφορά τη διαδικασία της γένεσης, της δημιουργίας του, προβλέπει τους κανόνες παραγωγής 

του, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει. Η ερμηνευτική 

προσέγγιση χωρίζεται σε τρεις επιμέρους τύπους πρόθεσης-διερεύνησης: την αναζήτηση της 

intentio auctoris (πρόθεση του συγγραφέα: τι θέλει να πει ο συγγραφέας με το κείμενο), την 

ερμηνεία ως αναζήτηση της intentio operis (πρόθεση του έργου-κειμένου: τι λέει τελικά το 

κείμενο ανεξάρτητα από τις προθέσεις του συγγραφέα) και την ερμηνεία ως επιβολή της 

intentio lectoris (πρόθεση του αναγνώστη: τι διαβάζει ο αναγνώστης στο κείμενο με βάση τα 

δικά του συστήματα σημασιοδότησης, με βάση τις δικές του προσδοκίες, επιθυμίες, 

παρορμήσεις). Ο Wayne Booth ήταν ο πρώτος που μίλησε ρητά για τη συμμετοχή του 

αναγνώστη στην ερμηνευτική διαδικασία, λέγοντας πως ο υπονοούμενος συγγραφέας ενέχει 

και τον αναγνώστη, αφού πρώτος από όλους ο συγγραφέας είναι ο αναγνώστης του έργου του: 

«implied author (carrying the reader with him)» στο βιβλίο του The Rhetoric of fiction, (1961, 

1983) (ΕΚΟ 1993:28). 

Χρειαζόμαστε όλους τους τύπους αναγνωστών γιατί καθένας ανταποκρίνεται σε 

διαφορετικές ανάγκες. Ο Bloom μιλάει για σχολές, εδώ το παραφράζουμε –σε τύπους- ως 
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ταιριαστό στην παρούσα μελέτη. Η πρώτη κατηγορία, των αρχέτυπων αναγνωστών, είναι εκ 

των ων ουκ άνευ. Όλοι οι υπόλοιποι μπορεί να δρουν συνδυαστικά ή και μεμονωμένα. Αυτό 

που διαβάζεις σε καθοδηγεί με τον τρόπο του, με το ύφος του, με τη μορφή και με το 

περιεχόμενό του. Σου δείχνει τον δρόμο όπως σου δείχνει και το σταυροδρόμι. Οι τύποι 

αναγνωστών ταυτίζονται με τους τρόπους που επιλέγει κανείς να διαβάσει κάποιο λογοτεχνικό 

έργο. 

Στο μυθιστόρημά του Αν μια νύχτα του χειμώνα ένας ταξιδιώτης, ο Italo Calvino 

(2009:314-371), παρουσιάζει ως λογοτεχνικούς ήρωες κάποιους τύπους αναγνωστών τους 

οποίους συναντά και με τους οποίους συνδιαλέγεται ο αφηγητής του: 

Μην εκπλήσσεστε αν βλέπετε τα μάτια μου να ταξιδεύουν. Αυτός είναι ο δικός μου τρόπος 

να διαβάζω, και μονάχα έτσι η ανάγνωσή μου αποβαίνει καρποφόρα. Αν ένα βιβλίο μ’ 

ενδιαφέρει πραγματικά, δεν καταφέρνω να το παρακολουθήσω παρά για λίγες μόνο 

γραμμές: το μυαλό μου αρπάζει μια σκέψη ή ένα συναίσθημα ή ένα ερωτηματικό ή μια 

εικόνα, που το ίδιο το κείμενο προτείνει, και ξεχύνεται στα ύψη πηδώντας από σκέψη σε 

σκέψη, από εικόνα σε εικόνα, σε μια διαδρομή γεμάτη συλλογισμούς και φαντασίες, μια 

διαδρομή που νιώθω την ανάγκη να διανύσω μέχρι το τέλος, αφήνοντας παράμερα το 

βιβλίο μέχρι να το χάσω από τα μάτια μου. Το κέντρισμα της ανάγνωσης -και μάλιστα μιας 

ουσιαστικής ανάγνωσης- μου είναι απαραίτητο, αν και από το κάθε βιβλίο δεν καταφέρνω 

να διαβάσω παρά μερικές μονάχα σελίδες. Μα κι αυτές οι λίγες σελίδες κλείνουν για μένα 

μέσα τους ολόκληρους κόσμους, κόσμους που επίσης δεν τους μαθαίνω ως το βάθος».  

«Σας καταλαβαίνω απόλυτα», επεμβαίνει στην κουβέντα ένας άλλος αναγνώστης, 

ανασηκώνοντας το χλωμό πρόσωπο και τα κοκκινισμένα μάτια του από τις σελίδες του 

βιβλίου του, «η ανάγνωση είναι ένα ασυνεχές και αποσπασματικό εγχείρημα. Ή μάλλον: 

το αντικείμενο της ανάγνωσης είναι ένα πολυσχιδές και πολύχρωμο υλικό. Στο ευρύ πεδίο 

της γραφής, η προσοχή του αναγνώστη ξεχωρίζει μερικά μόνο κομμάτια, κάποια 

παιχνιδίσματα των λέξεων, κάποιες παρομοιώσεις, συντακτικές ιδιομορφίες, λογικά 

περάσματα, λεκτικές ιδιομορφίες, που αποκαλύπτουν μια εξαιρετικά συμπυκνωμένη 

πυκνότητα νοημάτων. Είναι όπως τα πρωτογενή μόρια που συνθέτουν τον πυρήνα ενός 

έργου, γύρω από τον οποίο περιστρέφονται όλα τα άλλα. Ή όπως το κενό στο βάθος ενός 

στροβίλου που απορροφά και καταπίνει τα ρεύματα. Μέσα λοιπόν από αυτά τα φωτεινά 

ανοίγματα, με μικρές λάμψεις που μόλις και μετά βίας γίνονται αντιληπτές, εκφράζεται η 

αλήθεια, η ουσία που το βιβλίο μπορεί να μεταφέρει. Μύθοι και μυστήρια αποκτούν έτσι 

τη μορφή μικρών, ανεπαίσθητων κόκκων, σαν της γύρης που μένει στα πόδια μιας 

πεταλούδας· μονάχα όποιος έχει καταλάβει αυτό το πράγμα, μπορεί να περιμένει 
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αποκαλύψεις και φωτισμένες αλήθειες. Γι’ αυτό, αντίθετα απ’ ό,τι υποστηρίζατε εσείς, 

κύριε, η προσοχή μου δεν μπορεί να ξεφύγει από τις γραμμένες σειρές ούτε για μια στιγμή. 

Δεν πρέπει να αφαιρεθώ καθόλου, αν θέλω να μη χάσω κάποια πολύτιμη ένδειξη. Κάθε 

φορά που πέφτω πάνω σ’ έναν από αυτούς τους εννοιολογικούς θρόμβους, πρέπει να 

συνεχίσω να σκάβω ολόγυρα για να δω αν αυτοί οι κόκκοι χρυσού οδηγούν στο χρυσάφι. 

Γι’ αυτό η ανάγνωσή μου δεν τελειώνει ποτέ: διαβάζω και ξαναδιαβάζω ψάχνοντας να 

βρω την επιβεβαίωση μιας νέας αποκάλυψης ανάμεσα στις πτυχές των διάφορων 

φράσεων». 

«Κι εγώ νιώθω την ανάγκη να ξαναδιαβάσω τα βιβλία που έχω ήδη διαβάσει», λέει 

ένας τρίτος αναγνώστης, «αλλά σε κάθε νέα μου ανάγνωση έχω την αίσθηση πως διαβάζω 

για πρώτη φορά ένα νέο βιβλίο. Άραγε, είμαι εγώ ο ίδιος αυτός που συνεχίζει ν’ αλλάζει 

και να βλέπει καινούργια πράγματα που πριν δεν είχε προσέξει; Ή, μήπως, το διάβασμα 

είναι μια κατασκευή που παίρνει μορφή μονάχα όταν αθροίζει έναν μεγάλο αριθμό 

μεταβλητών και δεν μπορεί να επαναληφθεί ποτέ δύο φορές με το ίδιο σχέδιο; Κάθε φορά 

που προσπαθώ να ξαναζήσω τη συγκίνηση ενός προηγούμενου διαβάσματος, κερδίζω 

διαφορετικές κι απρόσμενες εντυπώσεις, χάνοντας τις παλιές. Μερικές στιγμές, μου 

φαίνεται ότι ανάμεσα στη μια και στην άλλη ανάγνωση έχει υπάρξει μια πρόοδος: με την 

έννοια, για παράδειγμα, της μεγαλύτερης διείσδυσης στο κείμενο ή μιας διαρκώς 

αυξανόμενης κριτικής απόστασης από αυτό. Κάποιες άλλες στιγμές, πάλι, μου φαίνεται ότι 

διατηρώ την ανάμνηση των προηγούμενων διαβασμάτων του ίδιου βιβλίου, το ένα 

διάβασμα κοντά στο άλλο, είτε αυτά ήταν ενθουσιαστικά είτε ψυχρά είτε απορριπτικά, στον 

χρόνο χωρίς προοπτική, χωρίς ένα νήμα που να τα δένει μεταξύ τους. Το συμπέρασμα στο 

οποίο έχω καταλήξει είναι ότι η ανάγνωση αποτελεί ένα εγχείρημα χωρίς αντικείμενο· ή 

ότι το πραγματικό της αντικείμενο είναι αυτή η ίδια. Το βιβλίο είναι μονάχα ένα 

συμπληρωματικό έρεισμα, ή και απλώς μια αφορμή». 

«Αν θέλετε να επιμείνετε στην υποκειμενικότητα της ανάγνωσης», παρεμβαίνει ένας 

τέταρτος, «μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας: όχι, όμως, με τη φυγόκεντρη έννοια που εσείς 

της δίνετε. Το κάθε νέο βιβλίο που διαβάζω, παίρνει κι αυτό τη θέση του σ’ εκείνο το ενιαίο 

και συνολικό βιβλίο που αποτελεί το άθροισμα των διαβασμάτων μου. Αυτό δεν γίνεται 

χωρίς προσπάθεια: για να συνθέσω αυτό το γενικό βιβλίο, πρέπει το κάθε επιμέρους βιβλίο 

να μετασχηματιστεί, να αποκτήσει μια σχέση με τα βιβλία που έχω διαβάσει στο παρελθόν, 

να γίνει το συμπλήρωμά τους ή η ανάπτυξή τους ή η ανασκευή τους ή ένα σχόλιο πάνω σ’ 

αυτά. Πάνε χρόνια που έρχομαι σ’ αυτή τη βιβλιοθήκη και την εξερευνώ ολόκληρη, βιβλίο 
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το βιβλίο, ράφι το ράφι, αλλά θα μπορούσα να σας αποδείξω πως δεν έκανα τίποτε άλλο 

παρά να προχωρώ την ανάγνωση ενός μοναδικού βιβλίου». 

«Μα και για μένα, όλα τα βιβλία που διαβάζω, οδηγούν σ’ ένα μοναδικό βιβλίο», λέει 

ένας πέμπτος αναγνώστης που ξεπετάγεται πίσω από ένα βουνό βιβλίων με χοντρό 

εξώφυλλο, «αλλά είναι ένα βιβλίο καταχωρημένο στο παρελθόν, που μόλις και μετά βίας 

αναδύεται στις αναμνήσεις μου. Υπάρχει μια ιστορία που για μένα προηγείται όλων των 

άλλων ιστοριών, μια ιστορία της οποίας η ηχώ -αυτή την αίσθηση έχω- στις άλλες ιστορίες 

χάνεται αμέσως Στα διαβάσματά μου δεν κάνω τίποτε άλλο από το να ψάχνω αυτό το 

βιβλίο που διάβασα όταν ήμουν παιδί: όσα όμως θυμάμαι, είναι πολύ λίγα για να με 

βοηθήσουν να το ξαναβρώ». 

Ένας έκτος αναγνώστης που στεκόταν επιθεωρώντας τα ράφια, με τη μύτη 

ανασηκωμένη, πλησιάζει το τραπέζι. «Η στιγμή που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για μένα 

είναι εκείνη που προηγείται της ανάγνωσης. Μερικές φορές είναι ο τίτλος που αρκεί να 

προκαλέσει μέσα μου την επιθυμία ενός βιβλίου, το οποίο όμως δεν υπάρχει πραγματικά. 

Άλλες φορές είναι η αρχή του βιβλίου, οι πρώτες φράσεις… Με λίγα λόγια: αν εσείς 

χρειάζεστε κάτι το ελάχιστο για να βάλετε σε κίνηση τη φαντασία, σ’ εμένα αρκεί ένα 

τίποτα: Μονάχα η υπόσχεση της ίδιας της ανάγνωσης». 

«Για μένα, αντίθετα, αυτό που μετράει είναι το τέλος», λέει ένας έβδομος, «αλλά ένα 

τέλος αληθινό, οριστικό, κρυμμένο στο σκοτάδι, ένα τέλος που θα είναι ταυτόχρονα το 

τέρμα στο οποίο θέλει να σε οδηγήσει το βιβλίο. Διαβάζοντας προσπαθώ κι εγώ να βρω 

φωτεινά ανοίγματα», λέει αναφερόμενος στα όσα είπε ο άνθρωπος με τα κοκκινισμένα 

μάτια, «αλλά το βλέμμα μου σκάβει στις λέξεις για να διακρίνει τι διαφαίνεται στον 

ορίζοντα, στους χώρους που εκτείνονται πέρα από τη λέξη τέλος». 

Ήρθε η στιγμή να πεις κι εσύ τα δικά σου: «Κύριοι, πρώτα απ’ όλα πρέπει να πω ότι 

εμένα, στα βιβλία μου αρέσει να διαβάζω μονάχα ό,τι είναι γραμμένο· και να συνδέω τις 

λεπτομέρειες με το σύνολο· κι ορισμένα διαβάσματά μου να τα θεωρώ οριστικά· μου 

αρέσει επίσης να ξεχωρίζω το ένα βιβλίο από το άλλο, το καθένα για ό,τι διαφορετικό και 

καινούργιο περιέχει· επίσης, μου αρέσουν τα βιβλία που διαβάζονται από την αρχή ως το 

τέλος. Αλλά εδώ και λίγο καιρό όλα μου πάνε στραβά: έχω την αίσθηση ότι τώρα πια στον 

κόσμο υπάρχουν μονάχα ιστορίες που μένουν μετέωρες και χάνονται στα μισά του 

δρόμου». 
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4.1. ΟΙ ΑΡΧΕΤΥΠΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 

Κάθε αναγνωστικός τύπος εξάγεται, συνάγεται και, κυρίως, παράγεται από τον 

προηγούμενο. Αυτή η συνθήκη λειτουργεί όπως η παράδοση: παρθένος αναγνώστης υπήρξε 

μόνον ο πρωταναγνώστης. Από τη γένεση εκείνου του αναγνώστη και εξής κάθε τύπος 

αναγνώστη είναι απόγονος όλων των προηγούμενων, με στενή συγγένεια μάλιστα, καταγωγική 

και αναγωγική. 

 

4.1.1. ΠΡΩΤΟΣ ΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΩΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Εκείνος που χάραξε για 

πρώτη φορά μια μορφή σε μια πέτρα ή σε μια πινακίδα, εκείνος που εφηύρε τη γραφή 

προκειμένου να διασώσει αυτή τη μορφή, υπήρξε καινοτόμος και ως προς τη δημιουργία της 

ανάγνωσης. Ο ρόλος του αναγνώστη γεννήθηκε ως προϋπόθεση του πρώτου γράφοντα, 

γεννήθηκε πριν αποκτήσει φυσική υπόσταση. Η τέχνη αυτή της πρώτης χάραξης σήμανε και 

την εμφάνιση μιας άλλης τέχνης, δίχως την οποία, τα χαραγμένα σύμβολα και οι χαραγμένες 

μορφές δεν θα αποκτούσαν καμιά σημασία. Τα γραπτά μηνύματα του γράφοντα προϋπέθεταν 

έναν μάγο που θα αποκρυπτογραφούσε το νόημά τους. Η γραφή από καταβολής της απαιτεί 

την ανάγνωση. Το παράδοξο της σχέσης μεταξύ του πρώτου γράφοντος και του πρώτου 

αναγνώστη είναι ότι, προκειμένου να περατωθεί και να αποκτήσει υπόσταση το κείμενο, ο 

γράφων πρέπει να αποχωρήσει, να το εγκαταλείψει, πρέπει να πάψει να υπάρχει, πρέπει να 

«πεθάνει». Στη γενναιοδωρία του αναγνώστη έγκειται η αποθέωση της γραφής. (MANGUEL 

1997:290-291).  

Είναι ο πρόγονος όλων των αναγνωστών. Είναι εκείνος που «διάβαζε» συμβολικές 

αναπαραστάσεις, οι οποίες ήταν κατεξοχήν αφαιρετικές, όπως για παράδειγμα τοιχογραφίες 

σε σπήλαια, χαραγμένες γραμμές ή ρωγμές που είχαν προκληθεί από τη φωτιά πάνω σε 

καβούκια χελώνας, σε όστρακα, σε πάπυρο, σε κομμάτια ξύλου, σε πέτρες ή σε πήλινες 

πλάκες, σε πολύτιμους λίθους, σε ελεφαντόδοντο, μπρούντζο, σε δέρματα ζώων-περγαμηνές· 

«διάβαζε» τα ίχνη από πατημασιές ή το πέταγμα πουλιών, πάνω στα οποία κάποιος άλλος είχε 

χαράξει ή γράψει κάτι, και καταλάβαινε τι σήμαιναν: ζώα, αριθμούς ή ακόμη και χρησμούς 

(WOLF, 2009). Αυτό, ασφαλώς, συνέβαινε σε τοπικές κοινότητες όπου οι άνθρωποι είχαν 

εφεύρει κοινές μεθόδους και κοινά σχήματα συμβολισμού, στα οποία απέδιδαν κοινούς τόπους 

ερμηνείας, συνακόλουθα και επικοινωνίας. Ζωγραφίζοντας -με τα μέσα που είχαν πριν από 

χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι- εικόνες σε σπηλιές ή χαράσσοντας γραμμές επάνω σε σκληρά 

υλικά, σκοπός του πρωταναγνώστη ήταν είτε η αποθήκευση πληροφοριών είτε η επιθυμία 

μετάδοσης αυτών των πληροφοριών σε άλλους πρωταναγνώστες. «Η ανθρωπότητα 

πραγματικά έγραψε πάνω σε οτιδήποτε, αλλά φαίνεται ότι αντλούσε και ένα νόημα από αυτό 
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το οτιδήποτε» (BARTHES, 2005:265). Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι ο τοίχος είναι μια 

πρόκληση για τη γραφή, πράγμα που ισχύει και στις μέρες μας (graffiti κ.λπ.): Ο δρόμος είχε 

τη δική του ιστορία, κάποιος την έγραψε στον τοίχο με μπογιά (Ο δρόμος, στίχοι: Κωστούλα 

Μητροπούλου, μουσική: Μάνος Λοΐζος, 1964). 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να μην είναι γενετικά προγραμματισμένος να 

διαβάζει, όμως διαφέρει βασικά από τον εγκέφαλο των άλλων πρωτευόντων θηλαστικών ως 

προς το ποσοστό που αναλογεί στις περιοχές του συσχετισμού, της ανάγνωσης συμβόλων και 

της αναπαραστασιακής ικανότητας για μελλοντική χρήση. «Δεν έχετε προσέξει πόσο 

παραστατικό είναι το γράμμα Υ και πόσο αναρίθμητες σημασίες μπορεί να έχει; Το δέντρο 

είναι ένα Υ, η συμβολή δύο δρόμων σχηματίζει ένα Υ, το ίδιο και δύο συγκλίνοντα ποτάμια, 

το κεφάλι ενός γαϊδάρου και μιας αλεπούς, το ποτήρι με το πόδι του, το κρινάκι με το κοτσάνι 

του, ακόμη και ο ζητιάνος που σηκώνει με δέηση τα χέρια του σχηματίζει ένα Υ. Αυτή η 

διαπίστωση μπορεί να επεκταθεί σε κάθε στοιχείο των γραμμάτων που επινόησε ο άνθρωπος» 

(WOLF, 2009:55). 

Σε κάθε περίπτωση, η χρήση συμβόλων (εικόνων, γραμμών, γραμμάτων) είναι αυτή η 

οποία βοηθά στη μνήμη, στην αναγνώριση πληροφοριών. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος 

εξασκώντας τη μνημοτεχνική του ικανότητα μπορεί μέσω ενός συμβόλου να εικονίζει και να 

ταυτίζει το σύμβολο με αυτό που συμβολίζεται. Σήμερα αυτό γίνεται αυτόματα. 

 

4.1.2. ΛΕΞΙΓΡΑΦΙΚΟΣ - ΛΕΞΙΣΥΛΛΑΒΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Αν και υπάρχει 

αμφιβολία σχετικά με το αν υπήρξαν οι Σουμέριοι ή οι Αιγύπτιοι οι εφευρέτες του πρώτου 

συστήματος γραφής, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι οι Σουμέριοι ανακάλυψαν τους 

σφηνοειδείς χαρακτήρες τους οποίους χάραζαν με ειδική γραφίδα πάνω σε μαλακό πηλό. Οι 

χαρακτήρες αυτοί, αρχικά, αποτελούσαν συνηθισμένα οπτικά σύμβολα που αντιστοιχούσαν 

σε αντικείμενα της φύσης, στην πορεία έγιναν λιγότερο εικονογραφικά και περισσότερο 

αφηρημένα. Παράδειγμα αυτής της εξέλιξης αποτελεί η ως άνω περιγραφή και αναπαράσταση 

σε εικόνες του γράμματος Υ από τον Hugo, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα 

γράμματα του σημερινού ή και του αρχικού αλφαβήτου. Ο Hugo υποστηρίζει ότι προπομπός 

και πρότυπο για την προέλευση και δημιουργία όλων των μετέπειτα γραμμάτων ήταν τα 

αιγυπτιακά ιερογλυφικά, τα οποία με τη σειρά τους προέκυψαν από εικόνες του περιβάλλοντος 

κόσμου. Η σφηνοειδής γραφή δεν αναπαριστούσε ήχους (φωνήματα) αλλά έννοιες 

(μορφήματα). Με την πάροδο του χρόνου, οι Σουμέριοι πρόσθεσαν χαρακτήρες που 

αναπαριστούσαν συλλαβές, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο διπλή τη χρήση αυτού του 

συστήματος γραφής, το οποίο έθετε περισσότερες απαιτήσεις στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Δεν 
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ήταν απλώς εικονογραφικό πλέον το σύστημα γραφής, αλλά και λεξιγραφικό. Με την 

προσθήκη συμβόλων που αναπαριστούσαν συλλαβές, το σύστημα εξελίχθηκε, σύμφωνα με 

τους γλωσσολόγους, σε λεξισυλλαβικό. Δεδομένου ότι, μέχρι τότε, η αναπαραστατικότητα 

ήταν ευκολότερη μέσω εικόνων, η συμπλήρωση του συστήματος των Σουμερίων με 

συλλαβικούς χαρακτήρες για την ασφαλή αποκωδικοποίηση των οποίων απαιτούνταν η 

συνεργασία περισσότερων νευρικών οδών, τα κυκλώματα του αναγιγνώσκοντος εγκεφάλου 

τους πρέπει να πολλαπλασιάστηκαν. Σημειώνεται με αυτόν τον τρόπο και άλλη μια πολύ 

σπουδαία εξέλιξη και μετάβαση από τον αρχέτυπο στον λεξιγραφικό-λεξισυλλαβικό 

αναγνώστη.  

Λόγω του ότι έγραφαν σε πήλινες πινακίδες (κάποιες τέτοιες πινακίδες ή μάρκες που 

έχουν ανακαλυφθεί χρονολογούνται στην περίοδο 8000-4000 π.Χ.), οι μαθητές μάθαιναν να 

διαβάζουν από και με αυτές τις πινακίδες (WOLF, 2009). Οι μαθητές, μάθαιναν πρώτα να 

διαβάζουν και μετά να γράφουν: στη μία πλευρά έγραφαν και στην άλλη πλευρά της πινακίδας 

αντέγραφαν από μνήμης τις λέξεις. Αυτή η πράξη σήμανε μια άλλη λειτουργία του αναγνώστη-

γραφέα: την αντιγραφή του κειμένου με προσθήκη σχολίων, υπομνημάτων, τη μετάφραση ή 

ακόμη και τη μεταμόρφωσή του (MANGUEL, 1997). Για να καταφέρουν να κατανοήσουν το 

κείμενο που διάβαζαν, ήταν απαραίτητο να κατέχουν ποικίλης ύλης γνώσεις, δεξιότητες. Οι 

δάσκαλοί τους φρόντιζαν να τους παρέχουν ένα σημασιολογικό και φωνητικό υπόβαθρο, το 

οποίο συνέβαλλε στην «ευκολότερη ανάκληση, τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους και την 

αύξηση του εννοιολογικού τους αποθέματος» (WOLF, 2009:63-64). Κάτι παρόμοιο συμβαίνει 

και σήμερα: για να μάθει κανείς τη σημασία ή τις σημασίες μιας λέξης, είτε στη μητρική είτε 

σε μια ξένη γλώσσα, μαθαίνει ακόμη τουλάχιστον μία λέξη, την οποία αν επίσης δεν γνωρίζει, 

ανατρέχει ή κάποιος άλλος τον βοηθά να ανατρέξει σε άλλες έννοιες που να την καθιστούν 

κατανοητή. Αυτό ακριβώς σημαίνει ο λεξιλογικός και ο εννοιολογικός εμπλουτισμός.  

  Η συμβολή των Σουμερίων εφευρετών και δασκάλων υπήρξε καθοριστική για τη 

μεταβολή του τρόπου σκέψης του αναγιγνώσκοντα εγκεφάλου. Και με τον τρόπο τους ήταν 

πρωτοπόροι, όσον αφορά τη μεταγνωσιακή διδασκαλία της ανάγνωσης: στρατηγικές μάθησης 

και απομνημόνευσης (WOLF, 2009). 

4.1.3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΩΝ: Στην ίδια κατηγορία με τον λεξιγραφικό-

λεξισυλλαβικό αναγνώστη ανήκει και ο αναγνώστης ιερογλυφικών. Γύρω στο 3100 π.Χ. 

εφευρέθηκε από τους Αιγύπτιους η ιερογλυφική γραφή, η οποία είναι απεικονιστική και μπορεί 

να δέχτηκε επιρροές από τη σουμεριακή σφηνοειδή, μπορεί και όχι. Σημειώνεται εδώ ότι κάθε 

πολιτισμός ανέπτυσσε ένα σύστημα γραφής, με βάση τις ανάγκες, την κοσμοθεωρία και την 
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αντίληψή του για τον κόσμο. Στην ίδια κατηγορία αναγνωστών εντάσσονται και οι Κρήτες, οι 

οποίοι κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. εφηύραν ή χρησιμοποιούσαν μια αντίστοιχη 

εικονογραφική, ιερογλυφική γραφή, τη Γραμμική Α΄ και τη Γραμμική Β΄, που ανακαλύφθηκαν 

σε πήλινες πινακίδες στις ανασκαφές της Κνωσού και των Μυκηνών (και αλλού) από τον 

Arthur Evans στις αρχές του 20ού αι. (WOLF, 2009). Η Γραμμική Β΄ αποκρυπτογραφήθηκε 

από τον Michael Ventris το 1952. Περιλαμβάνει συλλαβογράμματα και ιδεογράμματα που 

αποδίδουν έννοιες όπως γυναίκα, άνδρας, λάδι, αγελάδα, κρασί κ.λπ. και αριθμητικά σύμβολα. 

Στην πλειοψηφία τους, τα κείμενα που έχουν ανακαλυφθεί, είναι λίστες αποθήκευσης ή 

επιγραφές εμπορευμάτων. Στην ουσία πρόκειται για μια εκδοχή της καθομιλουμένης 

ελληνικής εκείνης της εποχής. Οι γραφές αυτές είναι πολύτιμοι μάρτυρες της κοινωνικής και 

διοικητικής οργάνωσης του μινωικού και μυκηναϊκού πολιτισμού (καθώς και τεκμήρια της 

διάδοσης του μινωικού πολιτισμού και της γραφής του σε άλλα καίρια εμπορικά κέντρα της 

Ελλάδας), όπως επίσης και της ιστορίας της Ελληνικής γλώσσας. Κάπως έτσι αναπτύχθηκε 

και εξελίχθηκε το κινεζικό σύστημα γραφής και ανάγνωσης. 

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B9%

CE%BA%CE%AE_%CE%92). «Είναι μια γης κατάμεσα του μελανού πελάγου/ Η Kρήτη, η 

ώρια κι η παχειά κι η τριγυρολουσμένη./ Κατοίκους έχει αρίθμητους, και χώρες ενενήντα./ 

Κάθε λαός κι η γλώσσα του» (Homer, Odyssey, Book 19. Eagles R., (μτφρ.), Νέα Υόρκη: 

Penguin, στ. 194-199 & Όμηρος, Οδύσσεια, ραψωδία τ).  

4.1.4. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Η γραφή του Ουάντι Ελ Χολ, που 

ανακαλύφθηκε σε επιγραφές της Αιγύπτου, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο χαμένος συνδετικός 

κρίκος ανάμεσα στο αιγυπτιακό σύστημα και στη μεταγενέστερη γραφή της Ουγκαρίτ, η οποία 

θεωρείται αλφαβητική. Η τελευταία αναπτύχθηκε στη Συρία, σε μια περιοχή με έντονη 

εμπορική δραστηριότητα. Το ουγκαριτικό σύστημα περιλάμβανε τριάντα σημεία, τα 

περισσότερα από τα οποία χρησιμοποιούνταν κατεξοχήν σε θρησκευτικά κείμενα, αλλά και 

στη διοίκηση, τη μυθολογία και την ποίηση.  

«Αλφαβητάριο» ονομάζουν οι γλωσσολόγοι κάθε συστηματικό κατάλογο σταθερά 

διατεταγμένων γραμμάτων μιας γλώσσας. Η διάταξη του ουγκαριτικού αλφαβηταρίου 

μεταβλήθηκε στους φοινικικούς συμφωνικούς χαρακτήρες, που πέρασαν στο κατοπινό 

ελληνικό αλφάβητο. Ένας μικρός αριθμός σημείων ξεκίνησε να εκφράζει όλους τους ήχους 

μιας γλώσσας. Με τη μείωση των απαιτούμενων για την εκμάθηση της γραφής σημείων, 

επιτεύχθηκε μια σχετική οικονομία στη χρήση της αντίληψης και της μνήμης κατά την 

ανάγνωση και τη γραφή. Αυξήθηκε η γνωσιακή αποδοτικότητα βάσει της ταχύτατης 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92
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επεξεργασίας λαμβανομένων πληροφοριών. Το ελληνικό σύστημα γραφής (750 π.Χ.) -με την  

εισαγωγή και των φωνηέντων- πληρούσε όλα τα κριτήρια ενός πραγματικού αλφαβήτου, που, 

σύμφωνα με τον κλασικιστή Eric Havelock, ήταν τα εξής: ένας περιορισμένος αριθμός 

γραμμάτων ή χαρακτήρων (είκοσι έως τριάντα χαρακτήρες), ένα ολοκληρωμένο σύνολο 

χαρακτήρων που να αντιστοιχούν στις ελάχιστες φωνολογικές μονάδες της γλώσσας και μια 

επίσης αντιστοιχία φωνημάτων και οπτικών σημείων ή γραμμάτων.  

Μυθολογικά, το ελληνικό αλφάβητο προέρχεται από τον Κάδμο, ιδρυτή της Θήβας, 

του οποίου το όνομα στα σημιτικά σημαίνει «ο εξ ανατολών». Μία εκδοχή του μύθου αυτού 

τελειώνει με τον Κάδμο να σκορπίζει ματωμένα δόντια (τα γράμματα) στο έδαφος για να 

φυτρώσουν και να διαδοθούν (WOLF, 2009:91).  

Ήταν τόσο μεγάλης αξίας και καθοριστικής σημασίας η εφεύρεση του ελληνικού 

αλφαβήτου. Αυτό αποτέλεσε τον βασικό πρόγονο των περισσότερων ινδοευρωπαϊκών 

αλφαβήτων και συστημάτων γραφής, από το ετρουτσκικό μέχρι το τουρκικό. Οι Έλληνες 

εφευρέτες του αλφαβήτου κατόρθωσαν να αναλύσουν συστηματικά κάθε φώνημα της 

φοινικικής και της ελληνικής γλώσσας, αντιστοίχισαν στη συνέχεια κάθε φώνημα της 

ελληνικής με κάθε γράμμα, αφού προηγουμένως -σύμφωνα με τις φωνολογικές τους ανάγκες- 

επινόησαν καινούργια γράμματα για τους φωνηεντικούς ήχους. «Αν οι Σουμέριοι ήταν οι 

πρώτοι γλωσσολόγοι, οι γραφείς των σανσκριτικών οι πρώτοι δάσκαλοι γραμματικής, οι 

Έλληνες ήταν οι πρώτοι φιλόλογοι» (WOLF, 2009:104). 

Η ικανότητα αναγνώρισης και ταύτισης των γραμμάτων της αλφαβήτου δεν 

συνεπάγεται και την αναγνωστική ικανότητα. Η αποφασιστική στιγμή της ανάγνωσης, 

συμπίπτει με την αναγνώριση και αποκάλυψη ότι τα γράμματα, που συνθέτουν λέξεις, είναι 

τελικά φορείς νοήματος (SVENBRO, 2008). 

Σχετικά με την εφεύρεση και χρήση του γραπτού λόγου, οι πηγές αναφέρουν τις 

αντιρρήσεις του Σωκράτη, ο οποίος στράφηκε ενάντια στο αλφάβητο και στον γραμματισμό 

θέτοντας ενστάσεις ως προς τις συνέπειες που θα είχε η μετάβαση από τον προφορικό στον 

γραπτό λόγο (WOLF, 2009). Η ένστασή του είχε να κάνει με τα οφέλη που έχει ο διάλογος 

(κατεξοχήν τρόπος διδασκαλίας του Σωκράτη και της εποχής του). Επιχείρημά του 

αποτελούσε ότι ο γραπτός λόγος δεν δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να λάβει απαντήσεις 

από το ομιλούν πρόσωπο (τον συγγραφέα), διότι αυτό δεν είναι παρόν κατά την ανάγνωση του 

γραπτού κειμένου και με αυτή την έννοια δεν μπορεί να τον καθοδηγήσει, ώστε να καταφέρει 

να αναζητήσει την αλήθεια. Ο αναγνώστης θέτει ερωτήσεις που μένουν αναπάντητες. Ενώ με 

τον προφορικό λόγο ο διάλογος είναι άμεσος, οι ερωταποκρίσεις λαμβάνουν στο παρόν τη 

μορφή ενός δούναι και λαβείν.  
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Ο Σωκράτης, παρομοιάζοντας τη γραφή με τη ζωγραφική, επιδίωξε να αποδείξει πως 

ό,τι ισχύει για τον ζωγραφικό πίνακα, ισχύει και για το γραπτό κείμενο: όπως, κοιτάζοντας 

κανείς το έργο του ζωγράφου δεν έχει τη δυνατότητα να συνομιλήσει με τον ζωγράφο για να 

λύσει τις απορίες του, έτσι και ο αναγνώστης δεν δύναται να πάρει απαντήσεις από τον 

συγγραφέα του έργου που διαβάζει. Το έργο δεν δίνει περαιτέρω απαντήσεις στην πιθανότητα 

που κάποιος επιθυμεί να του θέσει περισσότερες ερωτήσεις. Από τα επιχειρήματά του 

συμπεραίνουμε ότι ο Σωκράτης ισχυριζόταν ότι το γραπτό κείμενο δεν σημαίνει τίποτε 

περισσότερο από τις ίδιες τις λέξεις του (MANGUEL, 1997) και ότι το γραπτό κείμενο, σε 

όποια ερώτηση και αν του τεθεί, θα λέει και θα σημαίνει συνεχώς τα ίδια (SVENBRO, 2008). 

Και θα μπορούσαμε επίσης να υποθέσουμε ότι, ενδόμυχα, ο Σωκράτης ήθελε να εκφράσει την 

ερμηνευτική δύναμη που μπορεί να έχει ο αναγνώστης, διαβάζοντας ένα γραπτό κείμενο. 

Δεδομένου ότι δεν έχει ενώπιόν του τον συγγραφέα μπορεί να συλλάβει νοήματα μη ακριβή 

(αφού το ζητούμενο είναι η ακριβής αλήθεια για εκείνον), νοήματα που θα προκύψουν από τη 

δική του αντιληπτική ικανότητα, τα οποία θα είναι όμως περιορισμένα.  

Τα επιχειρήματά του εκθέτει στον Φαίδρο (274c-275b) του Πλάτωνα: 

Πληροφορήθηκα, λοιπόν, ότι υπήρξε γύρω από τη Ναύκρατη της Αιγύπτου κάποιος από 

τους εκεί παλιούς θεούς, στον οποίο ανήκε ως ιερό έμβλημα και το πουλί που ονομάζουν 

Ίβη· και ότι σε αυτόν τον θεό υπήρχε το όνομα Θευθ. (Πληροφορήθηκα) λοιπόν ότι αυτός 

πρώτος βρήκε και τον αριθμό και τον υπολογισμό και τη γεωμετρία και την αστρονομία 

και ακόμη και τα παιχνίδια με τα πούλια και τα ζάρια και βέβαια και τα γράμματα. Και 

καθώς τότε βασιλιάς της Αιγύπτου ήταν ο Θαμούς, γύρω από τη μεγάλη πόλη της νότιας 

περιοχής, την οποία οι Έλληνες ονομάζουν Αιγυπτιακή Θήβα και τον θεό Άμμωνα, σε 

αυτόν αφού ήρθε (ο Θευθ) παρουσίασε τις τέχνες του και είπε ότι πρέπει να διαδοθούν 

στους υπόλοιπους Αιγυπτίους· και αυτός ρώτησε, ποια ωφέλεια έχει η καθεμιά κι ενώ 

εξηγούσε διεξοδικά ό,τι του φαινόταν (του Θαμού) πως το έλεγε (ο Θευθ) σωστά, είτε όχι, 

ανάλογα εκείνος (ο Θαμούς) άλλο μεν αποδοκίμαζε και άλλο επαινούσε. Λέγεται, βέβαια, 

ότι ο Θαμούς διατύπωσε στον Θευθ πολλές κρίσεις επιδοκιμαστικές και αποδοκιμαστικές 

σχετικά με καθεμιά τέχνη, τα οποία θα ήταν πολυλογία να εκθέσουμε με λεπτομέρειες· και 

όταν έφτασε στην περίπτωση των γραμμάτων: «Αυτό λοιπόν, βασιλιά, το μάθημα», είπε ο 

Θευθ, «θα κάνει περισσότερο σοφούς και με περισσότερη μνήμη τους Αιγυπτίους· γιατί 

βρέθηκε το φάρμακο και της μνήμης και της σοφίας». Και αυτός (ο Θαμούς) είπε: 

«Πολύτεχνε Θευθ, άλλος είναι ικανός να δημιουργεί τα έργα τέχνης και άλλος να κρίνει 

πόσο μπορούν να βλάψουν και να ωφελήσουν εκείνους που πρόκειται να τα 

χρησιμοποιήσουν· και τώρα εσύ, που είσαι πατέρας των γραμμάτων, από συμπάθεια (στα 
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γράμματα) είπες το αντίθετο από ό,τι μπορούν (να πετύχουν τα γράμματα). Γιατί αυτό θα 

φέρει λησμονιά μέσα στις ψυχές αυτών που θα το μάθουν, από έλλειψη άσκησης της 

μνήμης, επειδή πράγματι από εμπιστοσύνη στη γραφή (οι άνθρωποι) οδηγούνται να 

ανακαλούν στη μνήμη τους τα πράγματα με εξωτερικά και ξένα σημεία και όχι από μέσα 

τους οι ίδιοι, από τον εαυτό τους· δεν βρήκες λοιπόν το φάρμακο της μνήμης αλλά της 

υπόμνησης (δηλαδή υποβιβασμού της μνήμης). Και στους μαθητές (σου) προσφέρεις μια 

επιφανειακή σοφία, όχι την αλήθεια· γιατί αφού γίνουν πολυμαθείς με τη βοήθειά σου, 

χωρίς διδασκαλία, θα φαίνονται ότι είναι συνετοί, ενώ, τις περισσότερες φορές, είναι 

ανόητοι και δύσκολοι στις συναναστροφές, αφού θα έχουν γίνει δοκησίσοφοι αντί για 

σοφοί.  

Ο Πλάτωνας ήθελε να τονίσει την αξία του προφορικού λόγου ως μέσου διδασκαλίας 

ανώτερου σε σύγκριση με τον γραπτό λόγο. Ο ζωντανός διάλογος με βάση τη διαλεκτική είναι 

μέσο ανώτερο για την αναζήτηση της αλήθειας από ό,τι ο άψυχος γραπτός λόγος, που 

χρησιμοποιούσαν οι δάσκαλοι της ρητορικής, καθώς επιτρέπει την άμεση επικοινωνία του 

δασκάλου με τον μαθητή. Η ανακάλυψη της αλήθειας δεν προϋποθέτει και τόσο τη γνώση του 

θέματος, γιατί, για τον Πλάτωνα, η ψυχή, πριν φυλακιστεί στο ανθρώπινο κορμί, πέρασε από 

τον κόσμο των ιδεών, όπου και γνώρισε όλα τα αυθεντικά πράγματα. Έτσι, μέσα από τον 

διάλογο σιγά σιγά η ψυχή αναθυμάται όσα έχει δει. Αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει με τον 

γραπτό λόγο.  

Ο Πλάτωνας προκειμένου να ισχυροποιήσει το επιχείρημά του υπέρ του προφορικού 

λόγου, ανέπτυξε και εκ του αντιθέτου αποδείξεις: Ο γραπτός λόγος οδηγεί στην εξασθένιση 

της μνήμης. Ο άνθρωπος, έχοντας εμπιστοσύνη στον γραπτό λόγο δεν προσπαθεί να θυμηθεί, 

δεν κινητοποιεί τον εσωτερικό του κόσμο και έτσι αρχίζει να ξεχνά, αφού η μνήμη του δεν 

ασκείται. Ο γραπτός λόγος είναι βοηθητικός στο να υπενθυμίζει όσα ο άνθρωπος ξεχνά. Είναι 

«φάρμακον υπομνήσεως». Επιπλέον, ο γραπτός λόγος δίνει έτοιμες απαντήσεις, έτοιμη γνώση. 

Ο άνθρωπος δεν κινητοποιεί τις πνευματικές τους δυνάμεις, για να καταλάβει κάτι. Έτσι, δεν 

αποκτά πραγματική αλλά επιφανειακή γνώση, δεν γίνεται σοφός, αλλά δοκησίσοφος. Τέλος, 

με τον γραπτό λόγο οι άνθρωποι ακούν πολλά, αλλά χωρίς διδασκαλία. Δεν είναι παρών αυτός 

που έγραψε τα όσα αυτοί διαβάζουν. Έτσι μαθαίνουν χωρίς να τα καταλαβαίνουν. Αλλά η 

πραγματική μάθηση στηρίζεται στην κατανόηση. Έχουν λοιπόν πολλές γνώσεις, που όμως 

είναι φαινομενικές και, το σπουδαιότερο, δεν είναι καμιά πραγματικά δική τους 

(πολυγνώμονες-αγνώμονες).  

Ο γραμματισμός ήταν πρωτόγνωρος για την εποχή του Σωκράτη. Ως σκεπτόμενο 

άτομο, ο φιλόσοφος προέβαλλε τις ενστάσεις του, διότι το αλφάβητο και οι συνέπειες που αυτό 
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θα είχε έρχονταν σε αντίθεση με την έως τότε παράδοση της προφορικότητας του λόγου. Οι 

αντιρρήσεις του σχετίζονταν με την απώλεια του ελέγχου των γραπτών κειμένων, των 

αναγνωστών τους, της ερμηνείας που θα τους έδιναν και της γνώσης που θα αποκόμιζαν από 

αυτά (WOLF, 2009). Σημαντική ένσταση του Σωκράτη όσον αφορά το κείμενο και τους 

αναγνώστες αποτελεί η άποψή του περί καταλληλότητας ή μη των αναγνωστών σε σχέση με 

το προς ανάγνωση κείμενο. Το κείμενο δεν έχει τον τρόπο να απευθυνθεί στους κατάλληλους 

αναγνώστες. Ως εκ τούτου, όταν διαβαστεί από ακατάλληλους που, πιθανώς, θα το 

κακοποιήσουν ή θα αδικήσουν το περιεχόμενό του, το κείμενο δεν μπορεί από μόνο του να 

αμυνθεί. Αυτό συνδέεται με την άποψη του Σωκράτη ότι κάθε κείμενο πρέπει να ενέχει μια 

σωστή ερμηνεία (MANGUEL, 1997). Στην άποψη αυτή του Σωκράτη περιέχεται και ένας 

υποθετικός αναγνώστης, που θα διαβάσει το γραπτό κείμενο και θα αναγνωρίσει σε αυτό μια 

σωστή ερμηνεία.  

Ωστόσο, ο συλλογισμός του Σωκράτη δεν προχώρησε στο ότι η ποσότητα και η 

ποιότητα των αναγνωσμάτων έγκεινται στις επιλογές και στην κρίση του αναγνώστη, ότι, 

διαβάζοντας, ο καθένας εκπαιδεύεται και για τις επόμενες επιλογές και κρίσεις του, βάσει των 

προηγούμενων. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες 

του φιλοσόφου. Δεν ασχολήθηκε ωστόσο με τα αντεπιχειρήματα μιας τέτοιας μετάβασης-

υπέρβασης. «Ο μεγάλος φιλόσοφος διαψεύστηκε. Η γραφή καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τον 

τρόπο ανάγνωσης και σκέψης του ανθρώπου» (ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, 2013:116). 

Ο καρδινάλιος της Amiens, Richard de Fournival, γύρω στο 1250, αντέκρουσε τα 

επιχειρήματα του Σωκράτη, υποστηρίζοντας, με την αντιπρότασή του, πως οι άνθρωποι, 

επιθυμώντας τη γνώση και την αύξησή της, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχουν μια σύντομη 

ζωή, θα πρέπει να έχουν σαν βάση τη γνώση των προγενέστερων (MANGUEL, 1997), την 

οποία μπορούν να βρουν στα γραπτά κείμενα, που οι προγενέστεροι έχουν αφήσει σαν 

παρακαταθήκη για τους σύγχρονούς τους αλλά και για τους μελλοντικούς αναγνώστες-

θηρευτές της γνώσης.  

Ο γραμματισμός συμβάλλει στην επικοινωνία με το παρελθόν, με το παρόν -δεδομένου 

ότι στον κόσμο μας συμβαίνουν συγχρόνως λογοτεχνικά πράγματα- με άλλες χώρες και σε 

άλλες γλώσσες. Ο σημερινός αναγνώστης υπερβαίνει τόσο τα γεωγραφικά όσο και τα 

λογοτεχνικά, ακόμη και τα κειμενικά σύνορα. Αρκεί η ανάγνωση ενός βιβλίου. Ο αναγνώστης 

διαβάζοντας το αμέσως επόμενο θα αναζητήσει το προηγούμενο, όπως αναζητά και σημεία 

της ζωής του. Όλες οι αναγνώσεις γίνονται αναπόσπαστα κομμάτια της ζωής των αναγνωστών. 

Εκείνο που κατ’ ουσίαν συνιστά τη διαφορά μεταξύ ενός βιβλίου και ενός φίλου, δεν είναι 

η μεγαλύτερη ή μικρότερη σοφία τους, αλλά ο τρόπος με τον οποίον επικοινωνούμε μαζί 
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τους, διότι η ανάγνωση, αντιστρόφως προς την ομιλία, συνίσταται για τον καθένα μας στο 

να δέχεται μηνύματα από μιαν άλλη σκέψη ενώ την ίδια στιγμή παραμένει μόνος, δηλαδή 

συνεχίζει να απολαμβάνει τη διανοητική ισχύ που έχει μέσα στη μοναξιά και που η 

συνομιλία την καταλύει αυτοστιγμεί, συνεχίζει να μπορεί να εμπνέεται, να παραμένει σε 

πλήρη διαδικασία γόνιμης ενασχόλησης του πνεύματος με τον εαυτό του. […] 

Αναμφισβήτητα, η φιλία, η φιλία που αναφέρεται στα άτομα, είναι κάτι το ασταθές, και η 

ανάγνωση είναι φιλία. Αλλά αυτή τουλάχιστον είναι φιλία ειλικρινής, και το γεγονός ότι 

απευθύνεται σε έναν νεκρό, σε έναν απόντα, της προσδίδει κάτι το ανυστερόβουλο, το 

σχεδόν συγκινητικό. Είναι επιπλέον μια φιλία απαλλαγμένη από όλα εκείνα που 

ασχημίζουν τις άλλες (ΠΡΟΥΣΤ, 2004:45, 62). 

 

4.1.5. ΠΡΩΤΟ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ: Ο Codex 

Seraphinianus συστήνει ή επανασυστήνει εκ νέου έναν αναγνώστη, ο οποίος τον διαβάζει 

χωρίς τη βοήθεια μιας κοινής γλώσσας, αφού είναι φτιαγμένος από επινοημένες λέξεις και 

εικόνες, οι οποίες αποτελούν σύμβολα δίχως σημασία. Καλείται ο αναγνώστης να επινοήσει 

τη σημασία τους. Ο Serafini, με αυτόν τον Κώδικα, βάσιζε την ανάγνωση στη δημιουργικότητα 

των αναγνωστών του. 

Ο πάπας Γρηγόριος ο Μέγας, απηχώντας τις απόψεις του Αγίου Νείλου, συμπληρώνει 

πως οι εικόνες σε ένα βιβλίο καθιστούν προσιτό το «κείμενο» στους αγράμματους, σε εκείνους 

που διαθέτουν μόνο οπτική αντίληψη, οι οποίοι ανακαλύπτουν ότι μπορούν να διαβάσουν το 

κείμενο, όπως κάνουν οι εγγράμματοι αναγνώστες που διαβάζουν τον γραπτό λόγο. 

Συμπεραίνει ότι οι εικόνες, για τον απλό λαό, αντιστοιχούν στα γράμματα, στις λέξεις, σε 

εικόνες που πλάθονται με αυτά τα υλικά, και, ως εκ τούτου, αποτελούν το αντίστοιχο της 

ανάγνωσης.  

Κατά τον Μεσαίωνα στην Ευρώπη, οι εικόνες αποτελούσαν ένα συντακτικό και μια 

γραμματική μη λεκτικά. Ήταν στην ευχέρεια του αναγνώστη να προσθέσει σιωπηλά την 

αφήγηση.  

Τα παιδιά, πριν μάθουν ανάγνωση, προτιμούν βιβλία με εικόνες, για να μαντεύουν την 

ιστορία την οποία δημιουργούν -με τον ίδιο ή με διαφορετικό τρόπο- πολλές φορές μέσω της 

φαντασίας τους. Ασκούν την ελευθερία αυτή, δίνοντας, για παράδειγμα, ηρωικά και με θετικό 

πρόσημο χαρακτηριστικά στον ανώνυμο ήρωα που «διαβάζουν» στην εικονογράφηση· σε μια 

δεύτερη ανάγνωση μπορεί ο ίδιος ήρωας να είναι ο κακός· σε μια τρίτη να του δίνουν το δικό 

τους όνομα ή το όνομα κάποιου οικείου τους· σε μια επόμενη ο ήρωας αυτός να παίρνει τον 

ρόλο δευτεραγωνιστή ή κομπάρσου κ.ο.κ. (MANGUEL, 1997). 
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Είναι αναμφίλεκτο το γεγονός ότι η εφεύρεση της γραφής, συνακόλουθα και της ανάγνωσης, 

-γιατί ποιος ο λόγος να εφευρεθεί η γραφή αν δεν απευθύνεται σε ανθρώπους που θα γνωρίζουν 

να διαβάζουν αυτά που γράφονται;- αποτελεί ένα από τα υψηλότερα και σημαντικότερα 

επιτεύγματα της ανθρωπότητας. Δεν χρειάζεται να επιστρατεύσουμε τη φαντασία μας για να 

αποδειχθεί η σημασία και η αξία αυτής της εφεύρεσης. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι και τα δύο 

συστήματα γραφής -των Σουμερίων και των Αιγυπτίων- θεωρούνταν θεϊκά δώρα. Τα 

αναγνωστικά άλματα που πραγματοποιήθηκαν για να φτάσουμε από τις σπηλαιογραφίες στον 

σύγχρονο τρόπο εκμάθησης της ανάγνωσης είναι από μόνα τους αποδεικτικό και αδιάσειστο 

στοιχείο. Οι πρώτοι αλφαβητικοί αναγνώστες προέκυψαν μέσω μιας δισχιλιετούς εξέλιξης· οι 

σημερινοί αναγνώστες πραγματοποιούν τα ίδια βήματα σε περίπου 2.000 ημέρες. Αυτό 

οφείλεται στο ότι οι αρχέτυποι γραφείς και αναγνώστες -με την εφεύρεσή τους- έδωσαν το 

έναυσμα στους ανθρώπους να αναπτύσσουν ολοένα και περισσότερο ένα πρωταρχικό 

σύστημα γραφής που, ενώ, αρχικά, κάλυπτε τις ανάγκες τους, διαμέσου των αιώνων και όσο 

εξελίσσονταν οι ανάγκες τους, δημιουργούσαν μέσω της αφαιρετικότητας ένα όλο και πιο 

βατό, προσβάσιμο και ευκολότερο ως προς την εκμάθηση σύστημα. Οι διαφορετικές μορφές 

γραφής συνιστούσαν και επέβαλλαν διαφορετικές προσαρμογές στις αρχικές δομές του 

ανθρώπινου εγκεφάλου και οι διαφορετικές αυτές προσαρμογές προκαλούσαν μεταβολές στον 

τρόπο σκέψης (WOLF, 2009). Επομένως, αφενός είναι ευκολότερη η εκμάθηση του 

αλφαβητικού συστήματος από τους σημερινούς αναγνώστες, γιατί δεν είναι αναγκασμένοι να 

εφεύρουν ένα σύστημα που να τους εξυπηρετεί αλλά να μάθουν να διαβάζουν με το εκάστοτε 

υπάρχον· αφετέρου ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει αναπροσαρμοστεί και εξελιχθεί σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε δεν απαιτείται τόση ή ίδια προσπάθεια για την αναγνωστική διαδικασία. 
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4.2. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 

Μέχρι τώρα πίστευα ότι ήμουν ένας άνθρωπος μέσα στη ζωή. Έτσι, ένας άνθρωπος, κι 

αυτό είναι. Μες στη ζωή. Σαν να είχα φτιαχτεί στο σύνολό μου από μόνος μου. Όμως, σαν 

να μην το είχα φτιάξει εγώ εκείνο το κορμί, σαν να μη μου είχα δώσει εγώ εκείνο το όνομα, 

και μες στη ζωή με είχαν βάλει άλλοι χωρίς τη θέλησή μου· έτσι, χωρίς τη θέλησή μου, 

πολλά άλλα πράγματα είχαν προκύψει επάνω μου, μέσα μου, γύρω μου, από άλλους· πολλά 

άλλα πράγματα είχαν γίνει, που μου τα είχαν δώσει άλλοι, τα οποία πραγματικά ποτέ δεν 

είχα σκεφτεί, ποτέ δεν τους είχα δώσει εικόνα, την παράξενη εικόνα, την εχθρική, με την 

οποία ρίχνονταν τώρα επάνω μου. (ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ, 2017:90) 

 

Από την παράδοση σχολιασμού του Αριστοτέλη, ο αναγνώστης-ερμηνευτής καλείται να 

απαντά σε έξι σημεία: α. να αποδίδει σημασία στον τίτλο· β. να αναζητά την πρόθεση του 

συγγραφέα (quem auctor intendit) ή να ανακαλύπτει τον στόχο του κειμένου· γ. να κατατάσσει 

το κείμενο σε ένα είδος· δ. να σχεδιάζει τη δομή του έργου· ε. να έχει υπόψη του πληροφορίες 

για τον συγγραφέα· στ. να λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τα συμφραζόμενα (ΝΤΗΤΕΡ, 

2001). Ο Αριστοτέλης, ασφαλώς, λάμβανε υπόψη του και ότι σε ένα φαινόμενο μπορεί να 

δοθούν πολλοί ορισμοί, όταν αυτό το φαινόμενο προκύπτει από διαφορετικά αίτια και, 

οπωσδήποτε, ανάλογα με το ερώτημα που τίθεται από τον αναγνώστη για το συγκεκριμένο 

ερώτημα (ΕΚΟ, 1993). Ο Kant συστήνει στους αναγνώστες-ερμηνευτές να είναι συνεπείς, να 

θέτουν σε αντιπαραβολή την ερμηνεία τους με ερμηνείες άλλων, να προβαίνουν σε περιεκτικές 

αναγνώσεις, να λαμβάνουν υπόψη τους όσο δυνατόν περισσότερες πτυχές του κειμένου 

(ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ, 2001). Ας σημειώσουμε εδώ ότι ένας ορισμός δεν λέει αν υπάρχει ένα 

αντικείμενο ή φαινόμενο. Ο ορισμός λέει τι είναι το αντικείμενο ή φαινόμενο (ΕΚΟ, 1993).  

 

TRIVIUM ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ 

Το 1723 ο Johann Jacob Rambach στο έργο του Institutiones hermeneuticae sacrae καθόρισε 

και οριστικοποίησε τις θέσεις του νοήματος στη συστηματοποίηση του πρώτου ερμηνευτικού 

κύκλου που έγινε γνωστός με το όνομα Trivium. Ο Rambach προτείνει τρεις κινήσεις που 

κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να νοηματοδοτηθεί ένα κείμενο: 1. subtilitas intelligendi 

(intentio operis: πρόθεση του έργου)· 2. subtilitas explicandi (intentio auctoris: πρόθεση 

του συγγραφέα)· 3. subtilitas applicandi (intentio lectoris: πρόθεση του αναγνώστη). Οι 

κινήσεις αυτές προέρχονται ουσιαστικά από τις τρεις βασικές σημασίες του ρήματος 

«ἑρμηνεύειν»: 1. εκφράζω (μήνυμα-κείμενο)· 2. εξηγώ (πομπός-συγγραφέας)· 3. 

μεταφράζω (δέκτης-αναγνώστης) (ΤΖΟΥΜΑ, 2006:83-84). Ανταποκρίνονταν σε μια προ-
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ρομαντική ερμηνευτική κατεύθυνση η οποία είχε σαν στόχο την αποκάλυψη του ορθού 

νοήματος (HOLUB, 2001). Ο Rambach υποστήριζε πως η τρίτη κίνηση νοηματοδότησης, η 

applicatio, συμπληρώνει την κατανόηση (ΤΖΟΥΜΑ, 2006). 

Στην παρούσα μελέτη εφαρμόζεται αυτή η γενικότερη τυπολογία με την προσθήκη 

μιας επιπλέον κατηγορίας –της σύνθεσης- για την κατανόηση και ερμηνεία του λογοτεχνικού 

κειμένου, προκειμένου να κατηγοριοποιηθούν οι τύποι αναγνωστών με κριτήριο την οπτική 

γωνία από την οποία προσεγγίζεται η λογοτεχνία και αναζητάται το νόημα ή τα νοήματα των 

λογοτεχνικών κειμένων. Το Trivium του Rambach χρησιμοποιείται στην παρούσα μελέτη για 

την κατάταξη των αναγνωστών σε συνάρτηση με το σημείο αναφοράς ή την προθετικότητα 

κατά την αναγνωστική-ερμηνευτική διαδικασία. Οι συνθετικοί τύποι αναγνωστών είναι 

εκείνοι που εφαρμόζουν περισσότερες από μία ερμηνευτικές κινήσεις κατά την ανάγνωσή 

τους.   

1. SUBTILITAS INTELLIGENDI:  

Η κίνηση αυτή καλύπτει τις μορφολογικές θεωρίες του νοήματος που εγκαινιάζει ο ρωσικός 

φορμαλισμός το 1914. Κέντρο της προσοχής και του ενδιαφέροντος του φορμαλιστή 

αναγνώστη είναι το κείμενο ως μορφή ή ως δομή. Με το κείμενο και τους μηχανισμούς που 

ρυθμίζουν την ερμηνεία του κειμένου ασχολούνται οι εξής τύποι αναγνωστών: γλωσσολόγος-

σημειωτιστής, φορμαλιστής, Νέος Κριτικός, γενετικός δομιστής, μαρξιστής, δομιστής, 

αφηγηματολόγος, αποδομητής και μεταδομιστής ή έκκεντρος, το κείμενο ως αναγνώστης 

του εαυτού του. Το ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν είναι: με ποιον τρόπο λέει 

το κείμενο; 

2. SUBTILITAS EXPLICANDI: 

Η κίνηση αυτή καλύπτει τις επεξηγηματικές-αιτιολογικές θεωρίες, τον οποίων ο 

προβληματισμός στρέφεται γύρω από τον συγγραφέα και τον ιστορικό περίγυρο του 

συγγραφέα και του κειμένου, οι οποίοι θεωρούνται φορείς νοήματος. Το κείμενο, σε αυτή την 

περίπτωση, εκλαμβάνεται ως μαρτυρία από τον βυζαντινό, μεσαιωνικό, σχολαστικό, 

κλασικό, αναγεννησιακό-ουμανιστή, διαφωτιστή-γνωσιακό, κειμενιστή ή ιστορικιστή, 

νέο ιστορικιστή, πρότυπο-ιδανικό, ρομαντικό, ρεαλιστικό αναγνώστη. Αποκαλύπτουν τις 

αιτιακές σχέσεις που καθορίζουν την παραγωγή του κειμένου, απαντώντας στο ερώτημα: για 

ποιον λόγο λέει έτσι το κείμενο;  

3. SUBTILITAS APPLICANDI:  

Ο αναγνώστης αποτελεί μέρος της κατανόησης και αφετηρία της (GREISCH, 1993:78). 
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Η κίνηση αυτή καλύπτει τις μεταφραστικές-επεμβατικές θεωρίες, οι οποίες 

επικεντρώνουν το ενδιαφέρον και τον προβληματισμό τους στη φαινομενολογία της 

κατανόησης (Edmund Husserl). Φορέας νοήματος είναι ο αναγνώστης και οι παράγοντες που 

επηρεάζουν ή συμβάλλουν στην κατανόησή του. Στηρίζεται στη δομή του λογοτεχνικού 

κειμένου, η οποία προκαλεί τη νοηματική ανταπόκριση του αναγνώστη. Το κείμενο, σε αυτή 

την περίπτωση, εκλαμβάνεται ως σημείο από τους αναγνώστες που υιοθετούν τη θεωρία της 

πρόσληψης κατά την ανάγνωσή τους, ως έναυσμα-κίνητρο απάντησης σε ένα ερώτημα από 

τους αναγνώστες που υιοθετούν τη θεωρία της ανταπόκρισης κατά την ανάγνωσή τους και 

ως σύμπτωμα από τον ψυχαναλυτικό αναγνώστη. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι: 

ρωμαϊκός, μεταρρυθμιστής, ερμητιστής, αλληγορικός, αισθητικός, λανθάνων, ενιαίος,  

ψυχαναλυτικός, παροντιστής, ναρκισσιστής, δημιουργικός, μοντερνιστής, 

μεταμοντέρνος και αναστοχαστικός-επιτελεστικός. Το ερώτημα στο οποίο καλούνται να 

απαντήσουν είναι: από ποιον λέει το κείμενο; (ΤΖΟΥΜΑ, 2006:85-87). 

4. Ασφαλώς υπάρχουν και οι συνθετικοί τύποι αναγνωστών. Είναι εκείνοι που 

συνδυάζουν δύο ή περισσότερες κινήσεις του Trivium ή στρέφουν το βλέμμα τους και σε άλλες 

διαστάσεις της ανάγνωσης, για να οδηγηθούν σε κάποια ερμηνευτική κατεύθυνση και να 

καταλήξουν σε σχετικά με την επίδραση της ανάγνωσης συμπεράσματα. Η σύνθεση του 

νοήματος προκύπτει από τον συνδυασμό της γλωσσικής δομής και πρόθεσης του συγγραφέα 

με την επέμβαση του αναγνώστη. Σε αυτές τις αναγνωστικές προσεγγίσεις, το νόημα είτε 

θεωρείται ιδανικό, σταθερό και αμετακίνητο -με την προϋπόθεση ότι πιστοποιείται και 

επαναπιστοποιείται από διαφορετικούς αναγνώστες σε διαφορετικούς χρόνους- είτε 

λαμβάνεται από τον αναγνώστη αλληγορικά ως ιστορικό γεγονός και καθορίζεται από τα 

ιστορικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα της κάθε εποχής. Το λογοτεχνικό κείμενο είναι η 

πρόφαση για νοηματοδότηση, η οποία ταυτίζεται με τη δραστηριότητα του αναγνώστη. Σε 

αυτή την κατηγορία ανήκουν οι: φαινομενολόγος, εν-συναισθαντικός, αναγνώστης της 

απροσδιοριστίας, έγκυρος σημασιοδότης, οντολόγος, ριζοσπαστικός-σχετικιστής, 

συμβολιστής, παρ-αναγνώστης, αλληλεπιδραστικός, κανονικός, μετα-διακειμενικός, 

ακόλουθος, συγκριτολόγος, κοινωνιολόγος, εμπειρικός, φεμινίστρια, queer, ακροατής-

θεραπευόμενος, αντιστικτικός, φιλαναγνώστης.  
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4.2.1. SUBTILITAS INTELLIGENDI: Οι λέξεις, κατά τον Austin, μπορούν να 

κάνουν πράγματα, εκείνα, όμως, τα πράγματα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους 

(ΕΚΟ 1993).  

Στο ποίημα Επεισόδιο της Κικής Δημουλά (2002:14-17) διαβάζουμε τους παρακάτω 

στίχους:  

Γαλήνιο πολίτευμα η αφάνεια./ Ώσπου ροβόλησαν από το αναπάντεχο/ οι ταραξίες λέξεις 

διεφθαρμένοι κανταδόροι/ παίζοντας ύμνο δόλιο./ […] Οι λέξεις φταίνε. Αυτές/ 

ενθάρρυναν τα πράγματα σιγά/ σιγά ν’ αρχίσουν να συμβαίνουν./ […] Πως ήσουνα εχθρός 

μου δεν το ήξερες./ Οι λέξεις σού το είπαν. 

 

Δεν άργησα να καταλάβω: δεν μιλούσε αυτή, μιλούσε το βιβλίο. Έβγαιναν απ’ τις γραμμές 

του φράσεις που μου προκαλούσαν φόβο: ήταν αληθινές σαρανταποδαρούσες, βούιζαν από 

συλλαβές και γράμματα, τέντωναν τις διφθόγγους τους, έκαναν τα διπλά του σύμφωνα να 

κραδαίνονται· τραγουδιστές, έρρινες, κομμένες από παύσεις κι αναστεναγμούς, πλούσιες 

σε άγνωστες λέξεις, γοητεύονταν απ’ τον εαυτό τους κι απ’ τους μαιάνδρους τους χωρίς να 

νοιάζονται καθόλου για μένα: καμιά φορά, εξαφανίζονταν χωρίς να προφτάσω να τις 

καταλάβω κι άλλοτε πάλι, ενώ είχα καταλάβει απ’ την αρχή πού το πηγαίνανε, αυτές 

συνέχιζαν να κυλάνε μ’ αξιοπρέπεια προς το τέρμα τους, χωρίς να μου χαρίζονται ούτε 

κατά ένα κόμμα. (ΣΑΡΤΡ, 1965:46-47)  

 

Τέτοια είναι η καλή πίστη που οδηγεί στην ερμηνευτική: να κρατιέσαι εκ πεποιθήσεως 

ανοιχτός στη δυνατότητα ότι το κείμενο γνωρίζει τον εαυτό του καλύτερα. (GREISCH, 

1993:77) 

 

Τα πράγματα πρέπει να ξεφυτρώνουν από τον χώρο και όχι να επιβάλλονται βίαια πάνω 

σ’ αυτόν. (ΜΑΚΡΗΣ, 2001:263) 

 

Σε αυτή την αναγνωστική κατηγορία, το νόημα δημιουργείται εντός του κειμένου και 

είναι αυτόνομο. Ο Αυγουστίνος στο έργο του De doctrina christiana, ορίζει ακούσια την 

intentio operis ως εξής: αν μια ερμηνεία του κειμένου σε κάποιο σημείο παρουσιάζεται ως 

αληθοφανής, αυτή θα πρέπει να επαληθευτεί από κάποιο άλλο σημείο (ΕΚΟ, 1993). 

Ο φορμαλιστής, ο γλωσσολόγος-σημειωτιστής, ο δομιστής είναι οι μορφολόγοι 

αναγνώστες. Η μορφολογική ανάγνωση επικεντρώνεται αποκλειστικά στην εσωτερική 

διάρθρωση του σημειωτικού συστήματος της λογοτεχνίας, διαχωρίζοντας τη χρήση του 
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γλωσσικού σημείου στα επικοινωνιακά και στα λογοτεχνικά κείμενα, όπου, στα μεν πρώτα το 

γλωσσικό σημείο έχει σαν στόχο την πληροφόρηση, ενώ, στα δεύτερα, στοχεύει στη σημασία. 

Η διαφοροποίηση αυτή διακρίνεται και, περαιτέρω, στη σημασιοδοτική προοπτική, αφού, 

ακόμη και όταν τα κείμενα έχουν σαν κοινό σημείο αναφοράς, για παράδειγμα, ένα ορισμένο 

ιστορικό γεγονός, η σημασιοδότηση διαφέρει (ΤΖΟΥΜΑ, 1991). 

 

4.2.1.i. ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ-ΣΗΜΕΙΩΤΙΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Αν το καλοσκεφτείς, πρέπει να παραδεχτείς ότι όλες οι ιστορίες του κόσμου αποτελούνται 

από εικοσιτέσσερα γράμματα. Τα γράμματα είναι πάντα ίδια, μόνο η θέση τους αλλάζει. 

(ΕΝΤΕ, 2015:390). 

Οι γλωσσολογικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας μπορούν να χωριστούν σε δύο 

τύπους: σε εκείνες όπου η φύση και η μελέτη της γλώσσας χρησιμοποιούνται για τη 

διερεύνηση της λογοτεχνίας και σε εκείνες όπου η γλώσσα θεωρείται ένα μέσο για τη 

λογοτεχνία (HAWTHORN, 2012).  

Ο Ferdinand de Saussure όρισε ότι το σημείο αποτελείται από δύο αδιαχώριστα 

συνθετικά στοιχεία, το σημαίνον (που είναι ένα σύνολο φθόγγων) και το σημαινόμενο (που 

είναι η έννοια στην οποία παραπέμπει το σημαίνον). Παράλληλα με τον ορισμό και 

διαχωρισμό της έννοιας του σημείου, ο Saussure εισήγαγε τον χαρακτήρα του σημείου, ο 

οποίος είναι αυθαίρετος. Η «αυθαιρεσία» του σημείου εξηγείται από το ότι η σύνδεση των 

λέξεων με τις έννοιες τους έχει συμβατική βάση, οι έννοιες με τις σημασίες τους δεν 

αντιστοιχίζονται εγγενώς, δεν υπάρχει φυσικός σύνδεσμος μεταξύ τους. Η αυθαιρεσία του 

σημείου διαπιστώνεται από τη σχέση του με την αναφορική πραγματικότητα. Η γλώσσα 

αποτελεί ένα σύστημα σημείων που βασίζεται στις κοινωνικές συμβάσεις μιας κοινότητας.  

Τα σημεία δεν καθορίζονται από αντικειμενικά γνωρίσματα των ίδιων των 

αντικειμένων στα οποία αναφέρονται, αλλά καθορίζονται από τις διαφορές τους με άλλα 

σημεία. Τα σημαινόμενα, δηλαδή, μέσα σε ένα σύστημα σημαινομένων είναι ό,τι είναι επειδή 

δεν είναι οτιδήποτε άλλο. Κατά αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, το φώνημα /t/ στα αγγλικά 

μπορεί να προφερθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους (ανάλογα με τη θέση του μέσα 

στο εκφώνημα ή ανάλογα με τη διάλεκτο, την ιδιοσυγκρασία εκείνου που θα το προφέρει), 

αλλά το ίδιο φώνημα θα αναγνωρίζεται ως /t/ όσο διαφέρει από άλλα φωνήματα του ίδιου 

γλωσσικού συστήματος.  

Όσον αφορά τη λογοτεχνική ανάγνωση, κάθε σημείο δεν συνιστά αποκωδικοποίηση, 

αλλά ερμηνεία του από ένα άλλο σημείο, δεδομένου ότι η ερμηνεία του σημείου δεν 
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αντιπροσωπεύει ένα νόημα, αλλά παραπέμπει σε ένα άλλο σημείο (ATTRIDGE, 2008 & 

ABRAMS, 2012).  

Ο Γλωσσολογικός Κύκλος της Πράγας υποστηρίζει την αυτονομία των λογοτεχνικών 

αφηγηματικών κειμένων από τον επικοινωνιακό ρόλο τους. Το γλωσσικό σημείο 

χρησιμοποιείται διαφορετικά, οργανωμένο μορφικά και αισθητικά μέσα στο λογοτεχνικό 

κείμενο. Επομένως, αποβάλλεται ο δηλωτικός χαρακτήρας (η λειτουργία του ως σημαινόμενο) 

και λαμβάνει συνδηλωτική συμπεριφορά (λειτουργεί πλέον ως σημαίνον). Το λογοτεχνικό 

κείμενο λειτουργεί ως σημείο (ΤΖΟΥΜΑ, 1991).  

Ένα σημαινόμενο μπορεί να έχει περισσότερα του ενός σημαίνοντα καθώς και ένα 

σημαίνον μπορεί να έχει περισσότερα του ενός σημαινόμενα: πολυσημία. Στη μονοσημία 

συμβαίνει τα μηνύματα ή τα σημαίνοντα να γίνονται αντιληπτά με μια μόνο σημασία: 

ασυμβολία. Εκεί όπου υπάρχουν δύο τουλάχιστον σημασίες, εκεί υπάρχει το σύμβολο. 

Παράδειγμα της πολυσημίας μπορεί να αποτελέσει η εικόνα καθώς δεν μπορεί να αναχθεί σε 

μια μοναδική σημασία · από μια εικόνα μπορεί να παραχθούν πολλαπλά κείμενα. Η λογοτεχνία 

όπως κάθε γραπτό μήνυμα περιέχει τουλάχιστον ένα επίπεδο έκφρασης ή επίπεδο 

σημαινόντων και ένα επίπεδο περιεχομένου ή επίπεδο σημαινομένων· ο συνδυασμός των δύο 

αυτών επιπέδων δημιουργεί το σημείο. Ένα μήνυμα σχηματισμένο κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

διευρυμένο ωστόσο, μπορεί να μετατραπεί σε προεκτεταμένο επίπεδο έκφρασης του δεύτερου 

μηνύματος. Και ως εκ τούτου να γίνει το σημαίνον του δεύτερου. Ο Louis Trolle Hjelmslev 

ονόμασε το δεύτερο σύστημα συνδηλωτική σημειωτική (σε αντίθεση προς τη μεταγλώσσα, 

στο πλαίσιο της οποίας το σημείο του πρώτου μηνύματος γίνεται το σημαινόμενο και όχι το 

σημαίνον του δεύτερου μηνύματος). Σύμφωνα με τον Roman Jakobson, η λογοτεχνία αποτελεί 

ένα μήνυμα που στρέφεται και δίνει έμφαση στον εαυτό του. Επομένως, η επικοινωνιακή 

λειτουργία δεν είναι αρκετή και ως εκ τούτου δεν εξαντλεί το λογοτεχνικό έργο. Αναλυτικά 

και προς απόδειξη της ως άνω παραδοχής, ο Jakobson προέβη στη διάκριση έξι παραγόντων 

στους οποίους αντιστοιχεί μια «γλωσσική» λειτουργία και οι οποίοι επιδρούν σε κάθε μήνυμα: 

πομπός, δέκτης, αναφερόμενο, επαφή, κώδικας και μήνυμα. Σε κάθε λόγο κυριαρχεί η μια ή η 

άλλη λειτουργία επί των υπολοίπων. Ειδικότερα, αν εμφαίνεται το εκπέμπον πρόσωπο, 

κυριαρχεί η εκφραστική λειτουργία· αν η έμφαση δίνεται στον δέκτη, επικρατεί η συνδηλωτική 

λειτουργία· αν αυτό που τονίζεται είναι η επαφή (μεταξύ των δύο, πομπού και δέκτη), τότε 

είναι η φατική λειτουργία που διατηρεί όλα τα σημεία που συμβάλλουν στην επικοινωνία 

ανάμεσά τους· η μεταγλωσσική λειτουργία που είναι η λειτουργία της διασαφήνισης, τονίζει 

την προσφυγή στον κώδικα· αν η έμφαση δίνεται στο ίδιο το μήνυμα, στη μορφολογία του, 

στα σημεία του, τότε ο λόγος είναι ποιητικός, τότε μιλάμε για λογοτεχνία (BARTHES, 2005).  
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Οι σημειωτιστές αναγνώστες που ακολουθούν την αναγνωστική διαδικασία της Σχολής 

της Πράγας υιοθετούν την ιδέα της ρομαντικής ανάγνωσης ότι δηλαδή η λογοτεχνία συνιστά 

μορφή επικοινωνίας με χαρακτηριστικά παραγωγής, δομής και πρόσληψης του μηνύματος. Η 

ιδιαιτερότητα της λογοτεχνικής επικοινωνίας έγκειται στο ότι έχει σαν βάση τη σημειωτική, 

χωρίς την οποία οι αναγνώστες θα αντιμετωπίζουν τα κείμενα είτε σαν μορφική κατασκευή-

μηχανή είτε σαν αντανάκλαση του ψυχισμού ή της συνείδησης του συγγραφέα είτε σαν 

προβολή της εικονισμένης μέσα στο έργο πραγματικότητας ή αναπαραγωγή της πολιτικής, 

οικονομικής, κοινωνικής, ιστορικής, πολιτισμικής κατάστασης ενός ορισμένου περιβάλλοντος 

(DOLEŽEL, 2008). 

Ο σημειωτιστής είναι αυτός που όταν περπατά στους δρόμους διακρίνει και οσφραίνεται 

τη σημασιακή διάσταση εκεί που οι άλλοι βλέπουν μόνο γεγονότα και συμβάντα. Η 

κληρονομιά του Barthes μας καλεί να προσηλωθούμε στην ιδέα ότι υπάρχει πάντοτε 

σημασία γύρω μας (BARTHES, 2005:282). 

Ο σημειωτιστής αναγνώστης τηρεί τους παρακάτω κανόνες κατά την ανάγνωση ενός 

λογοτεχνικού κειμένου, ανεξαρτήτως του γένους και της ιστορίας του: κανόνες 

προειδοποίησης (αφορούν την ιεράρχηση της σπουδαιότητας των λεπτομερειών)· κανόνες 

σημασιοδότησης (αποτελούν υπόδειξη της σημασιολογικής χροιάς αυτών των λεπτομερειών)· 

κανόνες σχηματοποίησης (επιτρέπουν προβλέψεις σχετικά με την αφηγηματική εξέλιξη, 

επαληθεύσιμες ή διαψεύσιμες προβλέψεις)· κανόνες συνοχής (συμβάλλουν στην 

αναδιαμόρφωση του έργου σε μια συνολική δομή) (RABINOWITZ, 2008). 

Παραφράζοντας τον Saussure που αναφέρεται στη γλώσσα και την ομιλία, θα 

τολμήσουμε κάποια προσθήκη σχετικά με τη λογοτεχνία: Τόσο με την ομιλία όσο και με τη 

λογοτεχνία εννοείται ένα καθιερωμένο σύστημα και μια εξέλιξή του· πάντοτε είναι και τα δύο: 

ένας υφιστάμενος θεσμός και ένα παρελθοντικό παράγωγο. Το σύστημα και η ιστορία του, 

αυτό που είναι τώρα και αυτό που ήταν η ομιλία και η λογοτεχνία στο παρελθόν, είναι 

πράγματα αλληλένδετα και γι’ αυτό οφείλουμε να τα εξετάζουμε τόσο συγχρονικά όσο και 

διαχρονικά (HAWTHORN, 2012). 

Μέρος του νοήματος είναι τόσο οι περιστάσεις ανάγνωσης όσο και ο γλωσσικός 

κώδικας, η διατύπωση και το ύφος του μηνύματος, παρότι οι πολιτισμικοί δείκτες δεν είναι 

τόσο εμφανείς όσο οι γλωσσολογικοί (PASSERON, 2000). Ο Mikhail Bakhtin υποστήριξε 

την ουδετερότητα του γλωσσικού σημείου, ως προς το νόημά του, το οποίο καθορίζεται από 

το τίνος είναι η λέξη που εκφέρεται και από το σε ποιον απευθύνεται (ΤΖΟΥΜΑ 1991). Η 

νοηματοδότηση του σημείου εξαρτάται από το πώς έχει προσλάβει και αποδώσει ο γράφων 
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μέσα στα συμφραζόμενα που ο ίδιος έχει επιλέξει να το εντάξει και από το πώς το 

προσλαμβάνει ο δυνητικός, προσδοκώμενος ή ιδανικός αναγνώστης του. 

Αναφορικά με την αξιοπιστία και εγκυρότητα του νοήματος στο οποίο καταλήγει ο 

αναγνώστης, αξίζει να σημειώσουμε την άποψη του Hayden White:  

Η σημειολογική προσέγγιση στη μελέτη των κειμένων μάς επιτρέπει να ανακινήσουμε το 

ερώτημα κατά πόσο το κείμενο είναι αξιόπιστο ως μάρτυρας συμβάντων ή φαινομένων 

εξωτερικών προς αυτό, να υπερπηδήσουμε το ερώτημα της «τιμιότητας» του κειμένου, της 

αντικειμενικότητάς του, και να αντιμετωπίσουμε την ιδεολογική όψη όχι τόσο ως προϊόν… 

αλλά ως διεργασία. Συγκεκριμένα, μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε την ιδεολογία ως 

διεργασία κατά την οποία διάφορα είδη νοήματος παράγονται και αναπαράγονται με την 

καθιέρωση μιας διανοητικής στάσης έναντι του κόσμου, κατά την οποία ορισμένα 

συστήματα σημείων προκρίνονται ως αναγκαίοι, ακόμη και φυσικοί, τρόποι για να 

αναγνωρίζουμε «νόημα» στα πράγματα, ενώ άλλα καταστέλλονται, αγνοούνται ή 

συγκαλύπτονται στη διεργασία ακριβώς της αναπαράστασης ενός κόσμου στη συνείδηση 

(ATTRIDGE, 2008:159-160). 

 

4.2.1.ii. ΦΟΡΜΑΛΙΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: 

Κ’ οι λέξεις 

φλέβες είναι 

μέσα τους 

αίμα τρέχει 

όταν σμίγουν οι λέξεις 

το δέρμα του χαρτιού 

ανάβει κόκκινο 

όπως 

την ώρα του έρωτα 

το δέρμα του άντρα 

και της γυναίκας. 

(Ρίτσος, 1981:11) 

Η μορφή έχει την τεχνική έννοια του πλάνου, του σχήματος, της διευθέτησης των υλικών μιας 

φευγαλέας και ρευστής έμπνευσης και είναι δημιούργημα της ιδιοφυΐας ενός συγγραφέα, που 

βασίζεται σε συσσωρευμένα προγενέστερα είδη (BRUNEL, PICHOIS, ROUSSEAU, 1998). 

Ο Viktor Zhirmunskij όρισε τον φορμαλισμό ως εξής:  
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Κάτω από τη γενική και ασαφή ονομασία μορφική μέθοδος συγκεντρώνονται συνήθως οι 

πιο ετερόκλητες μελέτες γύρω από την ποιητική γλώσσα και το ύφος με την ευρύτερη έννοια 

των όρων αυτών, ιστορική και θεωρητική ποιητική, μελέτες για το μέτρο, την ηχητική 

ενορχήστρωση και τη μελωδία, υφολογία, δομή της σύνθεσης και της πλοκής, των 

λογοτεχνικών γενών και τεχνοτροπιών κ.λπ. Και μόνο από την απαρίθμηση αυτή, που δεν 

φιλοδοξεί να είναι εξαντλητική ή συστηματική, είναι προφανές ότι θα ήταν καταρχήν 

ορθότερο να μιλούμε όχι για μια νέα μέθοδο, αλλά μάλλον για νέα ζητούμενα της μελέτης 

της λογοτεχνίας, για μια νέα σφαίρα επιστημονικής προβληματικής (STEINER, 2008:31-

32).  

Ο φορμαλισμός αναπτύχθηκε στη Ρωσία το 1917. Περίοδος ακμής της φορμαλιστικής 

θεωρίας είναι η δεκαετία του 1920. Κύριες κατευθύνσεις του αποτέλεσαν: η απόρριψη των 

«ημι-μυστικιστικών συμβολιστικών θεωριών» και η μετατόπιση της κριτικής προς την «υλική 

πραγματικότητα» των λογοτεχνικών κειμένων, προς τον τρόπο λειτουργίας τους. Οι 

φορμαλιστές πρότειναν πως η λογοτεχνία πρέπει να μελετάται σε επίπεδο λέξεων, δομών και 

τεχνασμάτων και όχι σε επίπεδο συναισθημάτων ή έκφρασης του συγγραφικού πνεύματος. 

Ο φορμαλιστής αναγνώστης, κατά τη μελέτη των λογοτεχνικών κειμένων, εφαρμόζει 

τη γλωσσολογική θεωρία, η οποία ενδιαφέρεται για τη μορφή και τη δομή της γλώσσας, ενώ, 

συγχρόνως, εγκαταλείπει την ανάλυση του περιεχομένου, το οποίο, θεωρεί, πως αποτελεί 

απλώς το κίνητρο ή την αφορμή για μια συγγραφική μορφική άσκηση. Ο Δον Κιχώτης, 

παραδείγματος χάριν, δεν εξετάζεται από τον φορμαλισμό σαν ένα μυθιστόρημα με θέμα του 

τον ομώνυμο ιππότη: ο κεντρικός χαρακτήρας εκλαμβάνεται ως αφηγηματικό τέχνασμα. Ή Η 

Φάρμα των Ζώων του George Orwell δεν αποτελεί μια αλληγορία του σταλινισμού: αντιθέτως, 

ο σταλινισμός έδωσε στον συγγραφέα το έναυσμα να δημιουργήσει μια τέτοια αλληγορία 

(ΗΓΚΛΕΤΟΝ, 1996:23-24). 

Η μορφή μπορεί να είναι η ειδολογική κατηγορία στην οποία ανήκει το έργο ή η 

οργάνωσή του ή ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται αυτό. Σύμφωνα με τη φορμαλιστική 

θεωρία, η μορφή γλιστράει και ενσωματώνεται στο περιεχόμενο· αποτελείται από λέξεις, η 

ίδια όμως δεν είναι ζήτημα λέξεων· μπορεί να αντηχεί, να συμπληρώνει, να υποδεικνύει ή να 

αναδεικνύει το περιεχόμενο του κειμένου. Το λογοτεχνικό έργο είναι οι λέξεις του και η 

οργάνωση αυτών των λέξεων. Οι λέξεις μπορεί να προσλάβουν διαφορετικές σημασίες 

ανάλογα με τη χωρική τους διάταξη. Σε κάθε περίπτωση, τα μορφολογικά γνωρίσματα ενός 

λογοτεχνικού κειμένου λειτουργούν αποφασιστικά, ακριβώς επειδή επηρεάζουν τις 

αναγνωστικές προσδοκίες (οι οποίες διαμορφώνονται κατά μία έννοια από τον συγγραφέα), το 

είδος της ανάγνωσης και ανταπόκρισης του αναγνώστη (HAWTHORN, 2012). Η τεχνική, ως 
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στοιχείο μορφής και τρόπος κατασκευής του έργου τέχνης, αποτελεί το μέσο 

συνειδητοποίησης των αντικειμένων, είναι ο μηχανισμός με τον οποίον προκαλείται η 

προσοχή σε κάτι το οποίο, ως εκ τούτου, αποκτά καλλιτεχνική αξία. Η τεχνική καθορίζει τη 

λογοτεχνικότητα, η ιδιότητα που κάνει ένα έργο λογοτεχνικό (HOLUB, 2001).  

Η λογοτεχνικότητα είναι η ειδική χρήση της γλώσσας η οποία παρεκκλίνει από την 

κοινή χρήση της, είναι οι μορφικές ιδιότητες της λογοτεχνίας (επινοήσεις, τεχνάσματα) που 

την ξεχωρίζουν από τη γλώσσα. Το αισθητικό αποτέλεσμα της λογοτεχνίας αποδίδεται στη 

λογοτεχνική μορφή, ως επικοινωνιακό μέσο (ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ, 2008). Ο αναγνώστης, 

προσανατολιζόμενος στην αισθητική της τέχνης του μοντερνισμού, ειδικά του φουτουρισμού, 

και δίνοντας έμφαση στην έκπληξη που μπορεί να προξενήσει η τέχνη, απομακρύνεται από τη 

θεωρία που προσέδιδε μιμητικές τάσεις ή χαρακτηριστικά μίμησης στην τέχνη και 

αντιστρατεύεται την άποψη πως η λογοτεχνία προέρχεται και έχει σαν πηγή της τον ψυχισμό 

του συγγραφέα αποτελώντας, συνάμα, ιστορικοκοινωνικό τεκμήριο ή ότι η λογοτεχνία 

αποτελεί αντανάκλαση άλλων πραγματικοτήτων. Η έκπληξη αυτή συνιστά τη 

λογοτεχνικότητα, η οποία είναι το σήμα κατατεθέν για να θεωρηθεί ένα έργο λογοτεχνικό.   

Το λογοτεχνικό έργο παρομοιάζεται με ένα είδος μηχανισμού και παράγεται με τη 

συμβολή ειδικών δεξιοτήτων και, μέσω εμπρόθετης ανθρώπινης δραστηριότητας, μεταβάλλει 

την πρώτη ύλη σε ένα σύνθετο προϊόν το οποίο έχει συγκεκριμένη αποστολή. Ο φορμαλιστής 

αναγνώστης μελετά τα λογοτεχνικά φαινόμενα και όχι την ουσία της λογοτεχνίας. Δεν 

ενδιαφέρεται για την εποχή, την ιδεολογία, τη νοοτροπία και τον ψυχισμό του συγγραφέα-

δημιουργού του. Αποστολή του λογοτεχνικού έργου, την εκπλήρωση της οποίας αναζητά προς 

επαλήθευση ο αναγνώστης, αποτελεί η ανοικείωση, η μετατροπή της ανθρώπινης αντίληψης 

σε ασυνήθεις μορφές (STEINER, 2008). Η σημασία της λέξης ανοικείωση (ostranenie) -όρος 

του Viktor Shklovsky, («να κάνεις τα πράγματα να φαίνονται παράξενα»)- συνδέει τον 

αναγνώστη με το κείμενο σε μια σχέση, όπου το αντικείμενο απομακρύνεται από το σύνηθες 

πεδίο πρόσληψής του. Η ανοικείωση, είναι το τέχνασμα που κάνει αβέβαιη τη μορφή, που 

ενισχύει τη δυσκολία και, κυρίως, τη διάρκεια της κατανόησης. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται ο σκοπός της τέχνης που είναι η παράταση της διαδικασίας της αντίληψης 

(HOLUB, 2001:32). Αυτό, μέσα στο έργο, επιτυγχάνεται με την αποδέσμευση και απόσπαση 

των φαινομένων της ζωής από τα αυτοματοποιημένα τους συμφραζόμενα και με την 

παραμόρφωσή τους μέσω καλλιτεχνικών τεχνασμάτων (STEINER, 2008). 

Η ανοικείωση προκαλείται από ποικίλες μορφικές επινοήσεις. Συνεπάγεται την 

ανατροπή της καθημερινής, οικείας αίσθησης της πραγματικότητας, την αποπομπή των 

κοινότοπων απόψεων του αναγνώστη για τον κόσμο, την ανανέωση της προσοχής, 
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ευαισθησίας και αντιληπτικής ικανότητας. Ανοίγοντας διόδους σε καινούργιες, μη 

αναμενόμενες όψεις των πραγμάτων, σε νέες σχέσεις σημαίνοντος-σημαινομένου, 

παραδοξοποιεί την καθιερωμένη αντίληψη του κόσμου και υπονομεύει τη συνείδηση του 

αναγνώστη (ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ, 2008). 

Αναφορικά με τα ποιητικά κείμενα, πρώτη ύλη των οποίων θεωρείται η γλώσσα, τα 

τεχνάσματα αυτά είναι κατεξοχήν γλωσσικά. Τέτοιου τύπου τεχνάσματα μπορεί να είναι η 

εμπρόθετη χειραγώγηση των ήχων των λέξεων, η «συγκέντρωση υγρών συμφώνων», οι 

«ηχητικές χειρονομίες», η προσωδία. Στην πεζογραφία δεν ανοικειώνεται τόσο η γλώσσα όσο 

τα γεγονότα που αναπαρίστανται σε αυτήν. Δίνεται τόση σπουδαιότητα στον ανοικειωτικό 

μηχανισμό των συνολικών τεχνασμάτων, ώστε αυτά να αποτελούν τελικά το ουσιαστικό 

περιεχόμενο του λογοτεχνικού έργου (STEINER, 2008:39-40, 45). 

Η λογοτεχνική δομή προκύπτει από την ειδική χρήση της γλώσσας, τις επινοήσεις και 

τις τεχνικές, δηλαδή, που μετασχηματίζουν την ουδέτερη χρήση της γλώσσας σε αισθητική, οι 

οποίες, όσον αφορά το αφηγηματικό είδος, αντιστοιχούν στην υπόθεση (ιστορία) και στην 

πλοκή (αφηγηματική δομή). Για τον φορμαλιστή αναγνώστη, η πλοκή είναι ο βασικός 

μορφοποιητικός παράγοντας που καθορίζει την τελειωμένη μορφή του λογοτεχνικού έργου 

και προκαλεί την ιδιαίτερη σημασιοδότησή του ανοικειώνοντας και όχι αντανακλώντας την 

πραγματικότητα. Η πλοκή αποτελεί την αποκρυστάλλωση της πρόθεσης και δημιουργικότητας 

του συγγραφέα και είναι, αυτή επίσης, στην οποία αποδίδεται η αξία του λογοτεχνικού έργου 

(ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ, 2008). 

Οι φορμαλιστές αναγνώστες τείνουν να απομονώνουν την τέχνη από το ιστορικό της 

συγκείμενο, αποδίδοντας μεγαλύτερη αξία στο συγχρονικό παρά στο διαχρονικό, και 

διακρίνουν στα έργα μια αισθητική l’art pour l’art (η τέχνη για την τέχνη) (HOLUB, 2008). 

Αναζητούν τη differentia specifica μέσα στο λογοτεχνικό κείμενο. Αποκηρύσσουν 

κάθε εξωτερική επέμβαση στο προς μελέτη και ερμηνεία λογοτεχνικό φαινόμενο, 

επικεντρώνουν την προσοχή τους στην εσωτερική οργάνωση του κειμένου και στις λειτουργίες 

που μετατρέπουν το γλωσσικό επικοινωνιακό υλικό σε λογοτεχνία. Διακρίνουν τον λόγο σε 

επικοινωνιακό (δηλωτικό, εννοιολογικό) και σε λογοτεχνικό (συνδηλωτικό). Σύμφωνα με τον 

Jakobson, το αντικείμενο της φιλολογικής επιστήμης είναι η λογοτεχνικότητα, αυτό που 

προσδίδει λογοτεχνικές ιδιότητες στη λογοτεχνία, και όχι η λογοτεχνία αυτή καθαυτήν. Και, 

αργότερα, ο Eco, θα επισημάνει ότι ένα μήνυμα για να αποκτήσει αισθητική λειτουργία πρέπει 

να έχει διφορούμενη δομή και να παρουσιάζει την αυτοαναφορικότητά του, να προσελκύει 

δηλαδή το ενδιαφέρον και την προσοχή του αναγνώστη, πρώτα από όλα, στη μορφή του. Εδώ 
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το ερώτημα «τι λέει το κείμενο;», μεταβάλλεται στο εκτενέστερο και βαθύτερο «πώς λέει το 

κείμενο και γιατί το λέει με αυτόν τον τρόπο;» (ΤΖΟΥΜΑ 1991:31).  

Μέσω της ανοικείωσης, η οποία διαταράσσει τις κανονικές συνήθειες αντίληψης και 

στρέφει την προσοχή στο ίδιο το -αυτοαναφορικό- κείμενο, ο αναγνώστης οδηγείται σε μια 

νέα θέαση και αντιμετώπιση της πραγματικότητας (HAWTHORN, 2012). 

Η αποτίμηση και αξιολόγηση του λογοτεχνικού έργου συνίσταται τόσο στις ομοιότητες 

όσο και στις διαφορές του από τους παραδοσιακούς κανόνες, στην παραβίαση δομών και 

συμβάσεων κληρονομημένων από παλαιότερες εποχές (HOLUB, 2001). 

Ο φορμαλιστής αναγνώστης δέχεται αξιωματικά πως κάθε ατομικό έργο εμφανίζει 

ομοιότητες με άλλα έργα ίδιας μορφής, παραλληλίζοντάς το με τις ομοιότητες που μοιράζεται 

κάθε οργανισμός με οργανισμούς του ίδιου τύπου ή του ίδιου γένους. Παράδειγμα μιας τέτοιας 

φορμαλιστικής ανάγνωσης είναι η μορφολογία του παραμυθιού του Vladimir Propp, ο οποίος 

προσεγγίζει τα παραμύθια γενετικά (STEINER, 2008) (βλ. ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ).  

 

4.2.1.iii. ΝΕΟΣ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ο νέος κριτικός αναγνώστης, 

επηρεασμένος από τη φορμαλιστική θεωρία, διαβάζει δομικά τα λογοτεχνικά κείμενα. Δεν 

ενδιαφέρεται για τα λογοτεχνικά έργα ως ατομικά δημιουργήματα, αλλά εστιάζει στα γένη, 

στους λογοτεχνικούς κώδικες και στη λειτουργία του λογοτεχνικού συστήματος· 

προτεραιότητά του είναι η λογοτεχνικότητα των κειμένων (GENETTE, 2018). 

Προτιμάται η ενασχόληση με τα στοιχεία του ίδιου του κειμένου και του τρόπου που 

αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους από την αναζήτηση ενός κρυμμένου, κυρίαρχου και αληθούς 

νοήματος μέσα στο κείμενο (HOLUB, 2001). 

Εξετάζει το κείμενο μέσα από τις εσωτερικές του διεργασίες, παραμερίζοντας τα 

ιστορικά συγκείμενα, τον ποιητή-συγγραφέα και τις προθέσεις του. Οι αναγνώστες που 

ακολουθούν αυτή την αναγνωστική-ερμηνευτική προσέγγιση προσεγγίζουν εκ του σύνεγγυς 

(close reading) το λογοτεχνικό έργο, αναζητώντας αμφισημίες, μεταφορές μέσα στις 

κυριολεκτικές εκφορές, κυριολεξία μέσα στις μεταφορικές εκφορές (RORTY, 2008). Ο νέος 

κριτικός-αναγνώστης προσεγγίζει το κείμενο αναζητώντας οικείες μεθόδους και τεχνικές με 

σημείο εκκίνησης «τις λέξεις πάνω στη σελίδα» και δίνοντας δευτερεύουσα σημασία σε 

στοιχεία που αφορούν πληροφορίες σχετικά με τη βιογραφία του συγγραφέα ή με τη γένεση 

του έργου (HAWTHORN, 2012:27). 

Μέσα στο λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να υπάρχουν λέξεις που ο νέος κριτικός 

αναγνώστης να θεωρεί ότι έχουν αλλοιωθεί· μπορεί να υπάρχουν περισσότερα του ενός 
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κείμενα του ίδιου συγγραφέα και να μην είναι διακριτό ποιο ή ποια από αυτά προέκρινε ο 

συγγραφέας· μπορεί, επίσης, να υπάρχουν πολλές και διαφορετικές εκδοτικές εκδοχές του 

ίδιου κειμένου και να τις προέκρινε όλες ο συγγραφέας τους, ανάλογα με τις συνθήκες έκδοσής 

τους, ανάλογα με τις φάσεις της ζωής και τις πεποιθήσεις του κ.λπ.· μπορεί, επίσης, να υπάρχει 

μια ποικιλία κειμένων εκ των οποίων ο συγγραφέας να ενέκρινε ή να προτιμούσε ένα, η 

πλειονότητα των αναγνωστών όμως να το θεωρεί κατώτερο άλλων και να προτιμά κάποιο άλλο 

στη θέση του. Αυτά αποτελούν κάποιες από τις περιπτώσεις που εξετάζει ο νέος κριτικός 

αναγνώστης δίνοντας προτεραιότητα στο κείμενο και όχι στον συγγραφέα του. Διότι, δεν είναι 

δυνατή η απόλυτη απόφαση για το πώς επιθυμούσε τελικά ο ίδιος ο συγγραφέας να είναι το 

έργο του ή ακόμη και αν, ενδεχομένως, το κείμενο αντιπροσωπεύει αυτό που επιθυμούσε ο 

συγγραφέας, η  τελική του έκδοση μπορεί να μην αντιπροσωπεύει το χειρόγραφό του. Επίσης, 

αν, σύμφωνα με τον Eliot, ο συγγραφέας είναι ένας ακόμη αναγνώστης του έργου του, γιατί 

είναι υποχρεωτική η αποδοχή της δικής του αναγνωστικής επιλογής (HAWTHORN, 2012); 

Παρόλο που ο κριτικός αυτού του τύπου προσεγγίζει το κείμενο σαν αντικείμενο 

νεκροψίας, η κριτική του είναι εντυπωσιολογική, καθώς αναπτύσσει -στη λεπτομέρειά της- 

την υποκειμενική ανταπόκριση που του προκαλεί το κείμενο. Ώστε μπορεί τελικά να διακρίνει 

τα αποτελέσματα του κειμένου μέσα στη δική του ανταπόκριση (HAWTHORN, 2012). 

Τόσο η φορμαλιστική προσέγγιση όσο και η ανάγνωση που βασίζεται στη θεωρία της 

Νέας Κριτικής έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς τη στροφή από τις ιστορικές και αιτιακές 

ερμηνείες στο ενδιαφέρον τους για το ίδιο το έργο, ως αυτόνομο αντικείμενο μελέτης και 

έρευνας. Ασχολούνται με τη λογοτεχνία καθαυτήν, προτάσσοντας την ακριβή περιγραφή των 

χρηστικών εργαλείων που αποτελούν τα συστατικά της ανάλυσής τους, όπως είναι, για 

παράδειγμα, η περιγραφή της τροπικότητας της γλώσσας, τα λογοτεχνικά τεχνάσματα, οι 

τρόποι σύνθεσης και δομής του λογοτεχνικού έργου (HOLUB, 2001). 

 

4.2.1.iv. ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΔΟΜΙΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Η θεωρία αυτή, που 

αναπτύχθηκε από τον Lucien Goldmann, δεν αποδέχεται την παθητική ή εικονιστική 

αναπαράσταση που επιτελεί το λογοτεχνικό έργο. Ο γενετικός δομιστής αναγνώστης επιχειρεί 

να σημασιοδοτήσει μια κατάσταση ισορροπώντας το υποκείμενο της δράσης και το 

αντικείμενο αναφοράς του περιβάλλοντα κόσμου. Η εξισορρόπηση των δύο αυτών 

παραμέτρων χαρακτηρίζεται ως προσωρινή και ασταθής, αφού όλες οι ανθρώπινες 

συμπεριφορές και καταστάσεις είναι διαδικασίες αποδόμησης παλαιών δομών και δημιουργίας 

νέων, ικανών για καινούργιες ισορροπίες ανταποκρινόμενες στις κοινωνικές ανάγκες που 

ανακύπτουν κάθε φορά. 
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Ο γενετικός δομιστής υποθέτει πως η λογοτεχνική δημιουργία χαρακτηρίζεται από 

συλλογικότητα, η οποία βασίζεται στην ομολογία μεταξύ των δομών του κόσμου του έργου 

και των νοητικών δομών κάποιων κοινωνικών ομάδων. Αποδίδεται ελευθερία στον συγγραφέα 

αναφορικά με το περιεχόμενο των έργων του, τη δημιουργία, δηλαδή, φανταστικών κόσμων· 

ο συγγραφέας είναι ελεύθερος να χρησιμοποιεί την προσωπική του εμπειρία. Για τον γενετικό 

δομιστή αναγνώστη η λογοτεχνική ανάλυση που αποσκοπεί στην αποκάλυψη της προσωπικής 

εμπειρίας του συγγραφέα δεν είναι ουσιαστική και γι’ αυτό της αποδίδει δευτερεύουσα 

σημασία (GOLDMANN, 2000). 

Η χαρακτηριστική δομή και αξιολόγηση του λογοτεχνικού έργου πραγματοποιείται σε 

δύο χρόνους: αφενός, στον χρόνο της κατανόησης και, αφετέρου, στον χρόνο της ερμηνείας. 

Στην πρώτη ανάγνωση η διερεύνηση παραμένει στο εσωτερικό του κειμένου. Στη δεύτερη 

ανάγνωση επιχειρείται η ερμηνεία της εσωκειμενικής δομής συσχετιζόμενης με τη νοοτροπία-

ιδεολογία της περιρρέουσας κοινωνικής ομάδας. Η κοσμοθεωρία αυτή λαμβάνεται ως η 

«δυνάμει» ιδανική ή ιδεατή κοινωνική πραγματικότητα, η οποία εντοπίζεται στον χώρο 

ανάμεσα σε αυτό που ζει και βιώνει το άτομο και σε αυτό που θα έπρεπε να ζει και να βιώνει 

και που συνέχει όλα τα μέλη της κοινωνικής ομάδας. Η «εγγεγραμμένη» στα λογοτεχνικά 

κείμενα ιδεολογία θεωρείται ομόλογη προς την πραγματική, στην ουσία της όμως είναι, ίσως, 

ανάλογη (ΤΖΟΥΜΑ, 1991).  

Κατά αυτήν την αναγνωστική προσέγγιση, γίνεται μια διαφοροποίηση της 

κοινωνιολογίας των περιεχομένων του έργου και της δομικής κοινωνιολογίας σχετικά με τον 

τρόπο που αντιμετωπίζεται το λογοτεχνικό έργο. Η κοινωνιολογία των περιεχομένων εντοπίζει 

την αντανάκλαση της συλλογικής συνείδησης εντός του έργου, ενώ η δομική κοινωνιολογία 

διακρίνει την ταύτιση στοιχείων του κειμένου με τις σκέψεις ή τα συναισθήματα των μελών 

της κοινωνικής ομάδας. Η γενετική δομική κοινωνιολογία ανταποκρίνεται 

αποτελεσματικότερα σε έργα υψηλής λογοτεχνικής αξίας, των οποίων η ανάπτυξη σε σφαιρικά 

σύνολα θεωρείται πιο βατή, δίχως να κρίνεται απαραίτητη η ουσιαστική συμπλήρωση της 

δομής τους. 

Κατά τη γενετική δομιστική αναγνωστική προσέγγιση, ακολουθείται η εξής 

διαδικασία: ο αναγνώστης εκκινά από την υπόθεση της δυνατής συνένωσης κάποιου αριθμού 

γεγονότων σε μια δομική ενότητα. Τοποθετεί, μεταξύ των γεγονότων, τις περισσότερο 

επεξηγηματικές σχέσεις και συμπεριλαμβάνει και άλλα γεγονότα που εμφανίζονται ξένα ή 

διαφορετικά ως προς τη δομή που επιχειρεί να απομονώσει. Με την προσθήκη άλλων, κάποια 

από τα γεγονότα εξαφανίζονται. Με αυτόν τον τρόπο, η αρχική υπόθεση του γενετικού δομιστή 

αναγνώστη είτε υποχωρεί είτε τροποποιείται. Η διαδικασία διαδοχικών προσεγγίσεων σε μια 
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δομική υπόθεση επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί η κατανόηση ενός απόλυτα συναφούς 

συνόλου γεγονότων. 

Η γενετική δομιστική προσέγγιση εξελίσσεται όταν κατορθώνει να οριοθετεί τις δομές 

και να τις εντάσσει σαν στοιχεία σε άλλες, ευρύτερες και με τις ίδιες ιδιότητες, δομές. Η 

οριοθέτηση-σημασιοδότηση της δομής σημαίνει την κατανόησή της, ενώ η ένταξη και 

καταχώριση της δομής σε ευρύτερες συνιστά τη διαδικασία εξήγησης. Όλα τα ανθρώπινα 

γεγονότα, κατέχοντας έναν συγκεκριμένο αριθμό διαφορετικών αντικειμενικών σημασιών, 

εντάσσονται αποτελεσματικά σε έναν συγκεκριμένο αριθμό διαφορετικών δομών. 

Μέσω της γενετικής δομιστικής προσέγγισης εξηγείται ο λόγος για τον οποίο 

δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη περίπτωση ενός λογοτεχνικού έργου με νοηματικό και 

φανταστικό περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από κάποιον συγγραφέα ως αποτέλεσμα της 

συνάρτησης της καλλιέργειας από μια ορισμένη κοινωνική ομάδα μιας συγκεκριμένης οπτικής 

του κόσμου και της ατομικής βιογραφίας του συγγραφέα. 

Η πολυσημία για τον γενετικό δομιστή αναγνώστη είναι ακριβώς η δυνατότητα 

έγκυρης ένταξης του υπό μελέτη αντικειμένου σε περισσότερες και διαφορετικές δομές, οι 

οποίες είναι συνέπεια της γενετικής διαδικασίας και, γι’ αυτό, ευμετάβλητες. Το υποκείμενο, 

άλλωστε, κατανόησης και ερμηνείας είναι, από μόνο του, μια -υπό διαμόρφωση- 

τροποποιήσιμη και συνάμα τροποποιητική δομή, που λειτουργεί σε σχέση με άλλα υποκείμενα 

και υπό εξωτερικές και εσωτερικές επιρροές. Ως εκ τούτου, μετασχηματίζεται ενώ 

μετασχηματίζει καταστάσεις που θα θέσουν νέα ζητούμενα, τα οποία με τη σειρά τους θα 

μεταβάλλουν την εκάστοτε δόμησή του. 

Ο γενετικός δομισμός δεν εξηγεί τον τρόπο αναγωγής του δημιουργήματος στο σημείο 

εκκίνησής του, αλλά παρακολουθεί τον τρόπο που ξεπεράστηκε το σημείο εκκίνησης μέχρι 

την κατάληξη σε παραγωγή του δημιουργήματος. Η ερμηνεία του λογοτεχνικού έργου 

προϋποθέτει τη συμμετοχή του ανθρώπου, τον διάλογο και τα συναισθήματά του. Η 

κατανόηση συνίσταται στην περιγραφή των ειδικών και ουσιαστικών χαρακτηριστικών των 

σημαντικών δομών, αποδεικνύοντας την εσωτερική συνοχή τους. η εξήγηση σημαίνει τη θέση 

των δομών ως στοιχείων σε ευρύτερες δομές, στις οποίες περιλαμβάνονται και τις 

υπερβαίνουν. Από αυτή την εξήγηση εξαρτάται η αισθητική αποτίμηση του έργου.  

Η Ορέστεια του Αισχύλου, για παράδειγμα, μπορεί να ερμηνευτεί με την καταχώρισή 

της σε κάποια δομή που την περιβάλλει, όπως θα μπορούσε να είναι η ψυχολογία του Αισχύλου 

ή η αθηναϊκή κοινωνία, χωρίς όμως άλλες προσθήκες επί του κειμένου (GOLDMANN, 2000). 

Ο αναγνώστης που επιλέγει να διαβάζει με αναφορά στον γενετικό δομισμό, δεν 

στοχάζεται πάνω στο κείμενο καθαυτό. Παραβλέπει τη σημασία του ρόλου της γλώσσας η 
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οποία, στα εννοιολογικού περιεχομένου κείμενα, λειτουργεί ως μέσο μεταφοράς-εκφοράς του 

νοήματος, ενώ στα λογοτεχνικά συμβάλλει στο νόημα ως σκοπός. Στη δομική θεωρία το έργο 

προβάλλεται στον εαυτό του.  

Η αξιολογική ανάγνωση έγκειται στην και εξαρτάται από την ίδια την παραγωγή 

νοήματος, δεν αναζητάται στους γλωσσικούς τρόπους σχηματισμού του μέσα στο κείμενο ούτε 

στην αντανάκλαση μιας εντύπωσής του εξωκειμενικά (ΤΖΟΥΜΑ, 1991). 

Τόσο η μαρξιστική όσο και η ψυχαναλυτική αναγνωστική προσέγγιση επηρεάστηκαν 

από τον γενετικό δομισμό ως προς το ζήτημα ένταξης των λογοτεχνικών έργων σε 

αλληλοσυμπληρούμενες δομές, οι οποίες συντελούν στην κατανόηση και επεξήγηση, σε 

συλλογικές, δηλαδή, δομές και στην ατομική βιογραφία (GOLDMANN, 2000). 

 

4.2.1.v. ΜΑΡΞΙΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Κύριοι εκπρόσωποι της μαρξιστικής 

αναγνωστικής προσέγγισης είναι ο Louis Pierre Althusser, ο Pierre Macherey και ο Terry 

Eagleton (BRITTON, 2008). 

 Ο μαρξιστής αναγνώστης συνδέει τη λογοτεχνική και καλλιτεχνική δραστηριότητα, 

την τέχνη γενικότερα, με την άνοδο στην εξουσία κάποιου επαναστατικού κόμματος. Εξαρτά 

την πνευματική δημιουργία από τις οικονομικές συνθήκες και τις δυνάμεις παραγωγής και η 

λογοτεχνία αποτελεί την αντανάκλαση ή το παράγωγο μιας οικονομικής τάξης.  

Η προσέγγιση αυτή έχει ως αφετηρία τη θέση του Karl Marx στο Μανιφέστο του 1848, 

στο οποίο υποστήριξε ότι η εξέλιξη της κοινωνικής, πολιτικής και πνευματικής παραγωγής 

καθορίζεται από τον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης των υλικών αγαθών. Η παραγωγή 

και η κατανάλωση συνδέονται διαλεκτικά: η μία «παράγει» την άλλη. Η κατανάλωση 

παράγεται από τη δημιουργία του προϊόντος προς κατανάλωση, από τον καθορισμό του τρόπου 

κατανάλωσης και από την πρόκληση στον καταναλωτή της ανάγκης για κατανάλωση. Από την 

άλλη μεριά, η παραγωγή καθορίζεται από την κατανάλωση με τη συμπλήρωση του κύκλου 

παραγωγής και με τη δημιουργία μηχανισμών νέας παραγωγής με τη δόμηση αναγκών στους 

καταναλωτές (ΤΖΟΥΜΑ, 1991 & HOLUB, 2001). 

Σύμφωνα με τον Marx, το λογοτεχνικό φαινόμενο χαρακτηρίζεται από το εξής δίπολο: 

αποτελεί παραγωγή οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών και είναι συνάμα αυτόνομο, 

καθότι μεταβάλλει τις ιστορικές συνθήκες, επιδρώντας επάνω τους. Απαντώντας στο πώς 

επικοινωνεί η λογοτεχνία με τις υλιστικές μορφές, ο Friedrich Engels προχώρησε στη 

διατύπωση του νόμου των μακρών περιόδων, ο οποίος, στην ουσία του, σημαίνει ότι η 

οικονομία επιδρά στην πνευματικότητα όταν μελετώνται δύο πραγματικότητες σε μεγάλες 

χρονικές κλίμακες, ενώ, συγχρόνως και προκειμένου να αποδείξει την ανταπόκριση της 
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λογοτεχνίας στις κοινωνικές, πολιτικές ιδεολογίες της κάθε εποχής, διερεύνησε το περιεχόμενο 

των λογοτεχνικών έργων. 

Ο μαρξιστής αναγνώστης δεν λαμβάνει υπόψη του τη σχέση του λογοτεχνήματος με 

την «πραγματικότητα», δεν απαντά στο ερώτημα: σε ποιο επίπεδο αντανακλάται αυτή μέσα 

στη λογοτεχνία, πώς δηλαδή σημασιοδοτείται, και με ποιο τρόπο υλοποιείται αυτή η 

αντανάκλαση, πώς δηλαδή σημασιοδοτείται; Ισχυροποιώντας αυτή τη διαμεσολάβηση 

λογοτεχνίας-οικονομικοκοινωνικοπολιτικής ιδεολογίας, η λογοτεχνία καταλήγει να τραπεί σε 

όργανο προπαγάνδας. Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι πια αυτοτελής. Η βιογραφική 

πληροφορία, που, παραδοσιακά, αποτελεί το σημείο αναφοράς της ιστορικής προσέγγισης της 

λογοτεχνίας, καταλήγει να ενδιαφέρει τον μαρξιστή αναγνώστη μόνο στον βαθμό σύνδεσής 

της με τις συνθήκες και το περιβάλλον που ορίζουν την τάξη από την οποία προέρχεται και 

μέσα στην οποία εργάστηκε ο συγγραφέας (ΤΖΟΥΜΑ, 1991). Αρνείται οποιοδήποτε σημείο 

καταγωγής του λογοτεχνικού έργου: στο ατελεύτητο παιχνίδι των σημαινόντων δεν υπάρχει 

κανένας συγγραφέας-αυθεντία στον οποίον μπορεί να απευθυνθεί, με όποιον τρόπο, ο 

αναγνώστης (HAWTHORN, 2012).  

Σύμφωνα με τον Pierre Macherey το λογοτεχνικό κείμενο είναι προϊόν παραγωγής 

συγκεκριμένων νόμων και αποτέλεσμα των συνθηκών της δυνατότητας που ρυθμίζουν αυτή 

την παραγωγή. Οι μαρξιστές αναγνώστες συμφωνούν ότι το λογοτεχνικό έργο λέει 

οπωσδήποτε πολλά πράγματα συγχρόνως. Η διαφοροποίηση στην προσέγγισή τους έγκειται 

στο ότι δεν δέχονται τα πληθυντικά νοήματα, αντιθέτως, θεωρούν ότι το κείμενο είναι 

θραυσματικό. Όταν αποδίδονται πολλά νοήματα σε ένα κείμενο, πολλές φορές συμβαίνει αυτά 

να συγκρούονται μεταξύ τους. Οι συγκρούσεις αυτές επιφέρουν ρωγμές στο κείμενο. Σε αυτές 

τις ρωγμές-σιωπές του κειμένου, οι μαρξιστές αναγνώστες, εντοπίζουν νόημα. Η γλώσσα της 

λογοτεχνίας, είναι μια ειδική γλώσσα, με την έννοια ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί 

διαφορετικά την καθημερινή-συνήθη γλώσσα της ιδεολογίας του, προκειμένου να 

δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση πραγματικότητας, τέτοια που να μην αναφέρεται σε μια 

εξωτερική πραγματικότητα. Για τον μαρξιστή αναγνώστη, η λογοτεχνία παράγει μεν 

ιδεολογία, δεν καθορίζεται από την προσέγγισή του, ωστόσο, μέσω ποιου στοιχείου του 

λογοτεχνικού λόγου επιτυγχάνεται αυτή η διαδικασία. Η λογοτεχνία, σύμφωνα με την 

μαρξιστική προσέγγιση, αποτελεί ικανή συνεισφορά στην επικρατούσα ιδεολογία μιας 

κοινωνίας, καθότι φαινομενικά δείχνει πως δεν επιβάλλει τίποτε: είναι είδος προς ελεύθερη 

κατανάλωση που μπορεί να ερμηνευτεί υποκειμενικά (BRITTON, 2008).  

Ο μαρξιστής αναγνώστης αναζητά το «τυπικό γνώρισμα» που είναι το κυρίαρχο 

κοινωνικό γνώρισμα μιας ορισμένης ιστορικής περιόδου που οφείλουν να αποκαλύπτουν τα 
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λογοτεχνικά έργα (ΤΖΟΥΜΑ, 1991:98-99) μέσω ιδιαίτερων καταστάσεων ή χαρακτήρων. Το 

μαρξιστικό τυπικό γνώρισμα και η ανίχνευσή του ορίζουν, κατά τον György Lukács, την 

έννοια της ρεαλιστικής λογοτεχνίας. Ο ρεαλισμός αποδίδεται στα λογοτεχνικά –

γνωσιολογικού χαρακτήρα- κείμενα με: α. τυπικούς –αν μη τι άλλο- χαρακτήρες ηρώων, 

πράξεων, καταστάσεων που συνθέτουν ένα γενικό χαρακτηριστικό· β. την αιτιολογική 

σύνδεση και σύνθεση κατά την παράθεση των γεγονότων που οδηγεί σε λύση· γ. τη σχέση 

αφήγησης-περιγραφής: η περιγραφή αφορά άμεσα τα γεγονότα, υποστηρίζει την αφήγηση και 

διαφωτίζει τη ζωή και τις πράξεις των ηρώων. 

 Η αντανακλαστική ανάγνωση τροποποιείται σταδιακά και αρχίζει να γίνεται 

μηχανιστική καθώς η ερμηνευτική τρέπεται σε αναγωγική. Η «ακριβής αναπαράσταση» του 

Georgi Pelkhanov (1897) στη λογοτεχνία σημαίνει –για τη μαρξιστική κριτική- την παθητική 

αντανάκλαση των κοινωνικών ντοκουμέντων στα λογοτεχνικά έργα, τα οποία εκλαμβάνονται 

ως τέτοια, και, ως εκ τούτου, η μαρξιστική κριτική δεν τα διαφοροποιεί από τα εννοιολογικού 

περιεχομένου κείμενα. Αναζητά το ρητό περιεχόμενο, το οποίο αναλύεται πρώτο –στον διπλό 

χρόνο ανάγνωσης-, και, στη συνέχεια, επιχειρείται η ιστορικοκοινωνική του εξήγηση. Αυτό 

συνεπάγεται τη στέρηση από τη λογοτεχνική ερμηνευτική των μορφικών της επιλογών -όπως 

υποστήριξε ο Barthes «η ουσία της λογοτεχνίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η τεχνική της» και 

«η λογοτεχνία είναι εξ ορισμού πρόβλημα μορφής» (ΤΖΟΥΜΑ, 1991:138-139). Κατ’ αυτή τη 

λογική, οι δεσμοί της τέχνης με την ιστορικοκοινωνική πραγματικότητα εξαλείφονται και η 

περιγραφή της δομής των λογοτεχνικών κειμένων παίρνει τη θέση της ερμηνείας. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα την αυτονόμηση των λογοτεχνικών έργων, την αποκοπή τους από την 

εξάρτησή τους με την πραγματικότητα ως σημειακών συστημάτων, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να 

αποκτήσουν ανθρωπομορφικές ιδιότητες (με τον θάνατο του συγγραφέα) και συνεκδοχικά την 

εστίαση της προσοχής στις προϋποθέσεις (ιστορικές-οικονομικές-κοινωνικές) που την 

παρήγαγε πολύ περισσότερο από ό,τι στα ίδια τα λογοτεχνικά έργα.  

Η τέχνη στρατεύεται στην υπηρεσία της κοινωνίας. Αυτό διαβάζει ο μαρξιστής 

αναγνώστης όταν διαβάζει λογοτεχνία. Πέρα από τις γνωσιακές πληροφορίες, αυτό είναι που 

θέλει να διαβάσει. Και αν δεν εντοπίσει αυτή την αντανάκλαση, τα αξιολογεί ως κακά, 

παρακμιακά. Μια τέτοια ανάγνωση οδηγεί στη μονομερή ερμηνεία, αποτελεί μια οκνηρή 

αναγωγή στο αυτονόητο (η τέχνη για την τέχνη). 

Ο μαρξιστής αναγνώστης που ανιχνεύει την αντανάκλαση παραβλέπει 1. τυχόν 

αναχρονισμούς και ανισοχρονισμούς των πραγματικών γεγονότων σε σχέση με το πώς 

εγγράφονται αυτά χρονικά μέσα στο κείμενο. Η εγγραφή τους αυτή δηλώνει εξ ορισμού 

αλλοίωση ως προς τη σειρά, το μέγεθος, την αξία, την αιτιολογική τους σύνδεση· 2. τις 
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μορφικές επιλογές οι οποίες συνδράμουν –μεσολαβώντας ανάμεσα στο γεγονός και στην 

εκφορά του μέσα στο κείμενο –στην αναπρόταση των γεγονότων και όχι στην αναπαραγωγή 

τους· 3. την ψυχολογία του συγγραφέα, το πώς προσέλαβε εκείνος τα γεγονότα και πώς τα 

διατύπωσε· 4. τις συγχρονικές και διαχρονικές αναγνώσεις του ίδιου κειμένου, οι οποίες το 

καθιστούν «ανοιχτή» ερμηνευτική παραγωγή (ΤΖΟΥΜΑ, 1991).  

Σύμφωνα με τον Terry Eagleton, η λογοτεχνία ορίζεται με βάση τον ιδιαίτερο τρόπο 

που χρησιμοποιεί τη γλώσσα και όχι με το αν και κατά πόσον έχει φαντασιώδη ή μυθοπλαστικό 

χαρακτήρα. Η λογοτεχνική γλώσσα αποκλίνει από την καθημερινή και συμβατική και τη 

μετασχηματίζει επιφέροντας ανισομέρεια ανάμεσα στα σημαίνοντα και τα σημαινόμενα 

(ΗΓΚΛΕΤΟΝ, 1996). Για τον μαρξιστή αναγνώστη η λογοτεχνία αποτελεί την παραγωγή μιας 

άλλης παραγωγής. Αυτό σημαίνει πως πρώτη ύλη της λογοτεχνίας δεν είναι η αντικειμενική 

πραγματικότητα, αλλά οι ήδη παραγμένες από την ιδεολογία σημασίες. Ο ρόλος του 

λογοτεχνικού έργου είναι να ανα-παράγει αυτές τις σημασίες αποκαλύπτοντας πώς σχετίζονται 

με την αντικειμενική πραγματικότητα (BRITTON, 2008). Η μαρξιστική ανάγνωση-κριτική 

στοχεύει στην κατανόηση των ιδεολογιών (ιδεών, συναισθημάτων, αξιών) των ανθρώπων, 

μέσω των οποίων αποκτούν εμπειρία των κοινωνιών στις οποίες ανήκουν (HAWTHORN, 

2012). Επομένως, η λογοτεχνική αξία του κειμένου είναι ευμετάβλητη καθώς εξαρτάται από 

τα κριτήρια της δεδομένης στοχοθεσίας και αξιολόγησης συγκεκριμένων ανθρώπων. Οι 

κανόνες μεταβάλλονται από την κοινωνία, την ιστορία και η αξία των έργων εξαρτάται από 

τις κυρίαρχες σε κάθε δεδομένη εποχή απόψεις. Γι’ αυτό δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι ο 

Όμηρος ή ο Shakespeare έχουν «κατασκευαστεί», «ξαναγραφτεί» ή διαβαστεί διαφορετικά σε 

διαφορετικές ιστορικές περιόδους, κατά τις οποίες εκτιμήθηκαν ή υποτιμήθηκαν άλλα στοιχεία 

στα κείμενά τους, από τα ως τότε, παραδοσιακά ίσως, εκτιμημένα ή υποτιμημένα. Ώστε ακόμη 

και ο όρος λογοτεχνία καταλήγει να θεωρείται ευμετάβλητος (ΗΓΚΛΕΤΟΝ, 1996). 

Σύμφωνα με τον Pierre Macherey, «η επιστήμη δεν δίνει στα αντικείμενά της μια 

ερμηνεία με τη στενή έννοια του όρου, αλλά τα μετασχηματίζει, εναποθέτοντάς τους μια 

σημασία που δεν είχαν αρχικά». Συγχρόνως, όπως συμπεραίνει ο Macherey, γνωρίζει κανείς 

ένα λογοτεχνικό έργο, παράγοντας μια νέα γνώση: λέγοντας αυτό για το οποίο το λογοτεχνικό 

κείμενο μιλάει, χωρίς ωστόσο να το λέει, και όχι αποδομώντας ή απομυθοποιώντας το 

(ΤΖΟΥΜΑ, 1991:143). Στο μεταγενέστερο έργο του, ο Macherey υποστηρίζει:  

Τα λογοτεχνικά έργα δεν παράγονται μόνο, αναπαράγονται διαρκώς υπό διαφορετικές 

συνθήκες – και έτσι γίνονται και τα ίδια πολύ διαφορετικά… είναι απαραίτητο να 

μελετήσουμε την υλιστική ιστορία των κειμένων και… αυτή η ιστορία περιέχει όχι μόνο τα 
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ίδια τα έργα αλλά και όλες τις ερμηνείες που τους έχουν αποδοθεί και που τελικά έχουν 

ενσωματωθεί σε αυτά (BRITTON, 2008:338).  

Τελικά, η ανάπτυξη του λογοτεχνικού έργου, αφού δεν είναι κατ’ ουσίαν δομική, είναι 

στερεοσκοπική, διότι δομείται μέσα από τη σύγκρουση πολλαπλών εννοιών που προκαλούν ή 

δημιουργούν διαφορετικούς αναγνωστικούς κώδικες, ανακαλούν και παραπέμπουν σε άλλα 

λογοτεχνικά -ή μη- κείμενα ή είναι ενεργοί διακειμενικοί φορείς. 

Το λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να εμφανίζεται ως μια γραμμική, λογική ακολουθία, 

με αρχή, μέση και τέλος. Ουσιαστικά η ανάπτυξή του γίνεται ως προς τον εσωτερικό όγκο, 

λόγω των πληθυντικών εννοιών που μπορεί να προσλάβει καθώς και των νοηματικών σχέσεων 

στα επίπεδα της κειμενικής διαστρωμάτωσης (αντιθέσεων, παραλληλισμών, αναδιπλώσεων, 

αντικρούσεων, επαναφορών, επαλληλιών, αναλογιών κ.λπ.), οι οποίες επιτρέπουν και, ίσως, 

επιβάλλουν αυτή την πολυσημία. 

Στη νατουραλιστική-αγνωστική λογοτεχνία, σύμφωνα με τον Lukács: α. ο ατομικός 

χαρακτήρας ηρώων και γεγονότων που παραμένει σε επιφανειακό επίπεδο δεν καταφέρνει να 

αποκαλύψει την ουσία της πραγματικότητας· β. η αιτιολογική σύνδεση (με την έννοια του 

λειτουργικού κινήτρου) στην αφήγηση απουσιάζει και έτσι αναδεικνύεται η κοινωνική 

διάσπαση· γ. υπάρχει διάσταση περιγραφών και αφηγηματικών μερών. Οι περιγραφές 

συνιστούν το ειδικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τη λογοτεχνική γραφή· όλα τα περιγραφόμενα, 

ωστόσο, είναι ίσης αξίας. Ο διαχωρισμός τους από την αφήγηση κοινωνικά δηλώνει την 

επαγγελματική εξειδίκευση. Η περιγραφή παίρνει απόσταση από τα γεγονότα, αφού είναι 

αποτέλεσμα αντικειμενικής παρατήρησης και οφείλεται σε οικονομικούς παράγοντες που 

επιβάλλουν τη διαίρεση της εργασίας (ΤΖΟΥΜΑ, 1991). Σύμφωνα με τον Husserl, η 

νατουραλιστική αναγνωστική προσέγγιση της λογοτεχνίας είναι σημαντική επειδή αξίωμα και 

στόχος της είναι η αντικειμενικότητα και η αυστηρότητα. Αντιμετωπίζει όλα τα φαινόμενα ως 

μέρος του φυσικού κόσμου και, ως εκ τούτου, πραγματικά (HOLUB, 2008). 

Αντιμετωπίζοντας τη λογοτεχνία ως κείμενο που αναπαριστά ορθά την 

οικονομικοκοινωνική πραγματικότητα, με εννοιολογικού περιεχομένου πληροφόρηση, 

εξαφανίζει την ειδοποιό διαφορά της από τα άλλα πληροφοριακά κείμενα. Και ζητά να 

ανακαλύψει το ίδιο νόημα σε ρεαλιστικά έργα της ίδιας εποχής. 

Πώς θα μπορούσε να είναι η περιγραφή μα και η ανάγνωση αντικειμενική; Αφού η 

περιγραφή είναι δοσμένη από την οπτική γωνία είτε ενός ήρωα είτε ενός αφηγητή είτε του 

συγγραφέα ως ήρωα ή και αφηγητή; Επίσης, τόσο η περιγραφή όσο και η ανάγνωση είναι 

αποτέλεσμα επιλογής και παρουσίασης αυτής της επιλογής. Στα λογοτεχνικά κείμενα 

περιγράφονται αποσπάσματα ή μέρη της πραγματικότητας η οποία μπορεί να μην είναι η 
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πραγματική πραγματικότητα αλλά η μυθιστορηματική με πραγματικά -ή μη- στοιχεία και 

χαρακτηριστικά. Η λειτουργία της περιγραφής είναι η επιβράδυνση στην αφήγηση και, 

επομένως, συνδέεται κατ’ αυτόν τον τρόπο μαζί της (ΤΖΟΥΜΑ, 1991). 

Η μαρξιστική λογοτεχνική ανάγνωση μελετά τα λογοτεχνικά έργα με γνώμονα την αξία 

τους, ως προϊόντων λογοτεχνικής παραγωγής, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη διαδικασία αυτής 

της παραγωγής (BRITTON, 2008). 

 

4.2.1.vi. ΔΟΜΙΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Το υποκείμενο […] δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πλησιάσουμε αμέσως, λες και 

πρόκειται για μια ουσιώδη πραγματικότητα που είναι παρούσα σε κάποιο μέρος· 

απεναντίας, αυτό είναι ό,τι προκύπτει από τη συνάντηση σώμα με σώμα με τους 

μηχανισμούς εντός των οποίων το έπαιξαν -ή έπαιξε τον εαυτό του (AGAMBEN, 

2006:116). 

Ως δομή ορίζεται το σύνολο των σχημάτων της φώνησης, τα σημασιακά μέσα και η 

θεματική οργάνωση του κειμένου (DOLEŽEL, 2008). 

Οι πιο σημαντικοί εκπρόσωποι του δομισμού είναι ο Roland Barthes, ο Gérard 

Genette, η Julia Kristeva, ο Tzvetan Todorov, και από τους Γλωσσολογικούς Κύκλους της 

Μόσχας και της Πράγας, ο Jan Mukařovský και ο Roman Jakobson.  

Ο δομισμός εγκαινιάστηκε κατά τη δεκαετία του 1950 από τον πολιτισμικό 

ανθρωπολόγο Claude Lévi-Strauss, ο οποίος βασίστηκε στο γλωσσολογικό μοντέλο του 

Saussure για να αναλύσει τη μυθολογία, τις σχέσεις συγγένειας και την παρασκευή τροφής. Ο 

πρώιμος δομιστής αναγνώστης, απομονώνει τα γνωστικά αντικείμενα των ανθρωπιστικών 

σπουδών και των κοινωνικών επιστημών, ώστε να θέσει υπό αντικειμενική μελέτη και εξέταση 

τις κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές -όσον αναφορά τη μυθολογία, τη λογοτεχνία, τις 

διαφημίσεις, τη μόδα-, θεωρώντας τις ως συνδυασμούς σημείων με καθιερωμένη από τα μέλη 

μιας κοινότητας σημασία. Η προσέγγιση αυτή επιδιώκει τη διευκρίνιση των κανόνων και των 

διαδικασιών, μέσω των οποίων οι πρακτικές αυτές απέκτησαν πολιτισμική σημασία, τον 

προσδιορισμό της προκείμενης σημασίας τους καθώς και των σχέσεων-συνδυασμών των 

σημαινόντων στοιχείων μέσα στο σύστημα μια ορισμένης γλώσσας. Τα πολιτισμικά 

φαινόμενα, ως σημεία, σχετίζονται διαφορικά και αντιθετικά με άλλα στοιχεία του ίδιου 

πολιτισμικού συστήματος και δεν αποτελούν αντικειμενικά γεγονότα. Ο Jonathan Culler, στο 

έργο του Structuralist Poetics (1975), διατύπωσε πολύ εύστοχα τον σκοπό της δομιστικής 

ανάγνωσης που είναι η κατασκευή μιας ποιητικής για τη λογοτεχνία, όπως αντίστοιχα είναι η 

γλωσσολογία για τη γλώσσα. 
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Ο δομισμός κατάγεται από τη γλωσσολογία και αποδέχεται τη βεβαιότητα της δυνατής 

αντικειμενικής γνώσης, των λογικών και αξιόπιστων συμπερασμάτων που αφορούν τη γλώσσα 

και τον κόσμο, τα οποία προσεγγίζει μεθοδικά, συστηματικά και με τη λογική, προκειμένου 

να καταλήξει σε βάσιμες αλήθειες (BARRY, 2013). Η δομιστική προσέγγιση της λογοτεχνίας 

απορρίπτει τη μιμητική κριτική (με την έννοια ότι η λογοτεχνία μιμείται την πραγματικότητα), 

την εκφραστική κριτική (στο σημείο ότι η λογοτεχνία αποτελεί έκφραση των συναισθημάτων 

ή την ιδιοσυγκρασία του συγγραφέα) και κάθε άποψη που θέλει τη λογοτεχνία ως τρόπο 

επικοινωνίας ανάμεσα στον συγγραφέα και τον αναγνώστη (ABRAMS, 2012).  

Ο δομιστής αναγνώστης εξετάζει το λογοτεχνικό έργο ως ένα δομικό σύστημα, με 

στόχο να αποκαλύψει τους εσωτερικούς, στατικούς ή εξελικτικούς κανόνες που το διέπουν. 

Εντοπίζει τις αμφίδρομες επιδράσεις ανάμεσα στα κείμενα και στην αποστολή τους, δίνοντας, 

συγχρόνως, έμφαση στην κοινωνική τους διάσταση, στην απαραίτητη συμφωνία των μελών 

μιας κοινότητας σχετικά με την αποστολή του κειμένου καθώς και τη χρησιμότητά του σε 

σχέση με την επιδιωκόμενη αποστολή (STEINER, 2008).  

Κατ’ αυτή την προσέγγιση προτείνονται οι εξής βασικές αρχές: α. ο όρος λογοτεχνικό 

«έργο» τρέπεται σε «κείμενο», που σημαίνει μια σύνθεση στοιχείων, βασισμένη σε 

λογοτεχνικούς κώδικες και λογοτεχνικές συμβάσεις, που δημιουργούν απλώς μια 

ψευδαίσθηση πραγματικότητας και δεν υφίστανται εκτός του λογοτεχνικού συστήματος· β. «ο 

συγγραφέας, ως θεσμός, έχει πεθάνει» (δραματική διατύπωση του Roland Barthes), με την 

έννοια ότι ο δημιουργικός παράγοντας του έργου έχει χάσει κάθε είδους πρωτοβουλία ή 

πρόθεση και τη θέση του έχει πάρει ένα κατασκευασμένο από το γλωσσικό σύστημα προϊόν· 

γ. το κέντρο βάρους από τον συγγραφέα μεταφέρεται στον αναγνώστη, όχι όμως στον 

παραδοσιακό αναγνώστη, αλλά σε έναν απρόσωπο, που αναλαμβάνει τη διαδικασία της 

ανάγνωσης με την ενεργοποίηση των απαιτούμενων κανόνων, κωδίκων και συμβάσεων, ώστε 

να δοθεί νόημα στην ακολουθία των λέξεων, των φράσεων και των προτάσεων του κειμένου 

(ABRAMS, 2012:97). 

Η αποδοχή ενός ίδιου λογοτεχνικού κειμένου από τους δομιστές αναγνώστες δεν είναι 

ταυτόσημη. Ο δομισμός, ωστόσο, είναι μια θεωρία που ερευνά τους όρους τους οποίους οι 

αναγνώστες έχουν ως δεδομένους και αντικειμενικά αναγνωρίσιμους. Για τον Mukařovský η 

ουσία του δομισμού έγκειται στον τρόπο με τον οποίο η στάση αυτή διαμορφώνει τις έννοιες 

της και τον τρόπο που λειτουργεί με αυτές, πώς δηλαδή κάθε έννοια προσδιορίζεται από τις 

υπόλοιπες, ενώ, ταυτόχρονα, τις προσδιορίζει. Μέσω των θεμάτων και της γλώσσας που 

αποτελούν το υλικό της λογοτεχνίας εισέρχεται η πραγματικότητα μέσα στη λογοτεχνία και 



65 
 

 

επηρεάζει την εξέλιξή της (DOLEŽEL, 2008). Κάθε έργο αποτελεί μια δομή, η ουσία της 

οποίας καθορίζεται από αναφορές που εξαρτώνται και διαμορφώνονται από την ιστορία.  

Σύμφωνα με τον Mukařovský, το έργο τέχνης λειτουργεί ως επικοινωνιακό σημείο 

(μήνυμα που μοιάζει με την πραγματική επικοινωνία, με την ομιλία) αλλά και ως αυτόνομη 

δομή (κατασκευή: σημαίνον, αισθητικό αντικείμενο: σημαινόμενο, σχέση σημαίνοντος-

σημαινομένου). Ο αποδέκτης του λογοτεχνικού έργου δεν λειτουργεί αυτόνομα ούτε 

εξιδανικευμένα, παράγεται από κοινωνικές σχέσεις. Οι κανονικότητες εδραιώνονται και 

κανονικοποιούνται από τις κοινωνικές τάξεις και από εξω-αισθητικές κοινωνικές σχέσεις.  

Όσον αφορά την αποτίμηση της λογοτεχνικής αξίας, ο δομιστής αναγνώστης, δεν 

αναζητά την επίτευξη κάποιου στόχου στο λογοτεχνικό έργο, και, ως αποδέκτης του, ταυτίζει 

την προθετικότητα του έργου με τη σημασιακή ενότητα που ο ίδιος του αποδίδει (HOLUB, 

2001). 

 

4.2.1.vii. ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ο όρος αφηγηματολογία είναι η 

μετάφραση του αντίστοιχου γαλλικού όρου narratologie, τον οποίον εισήγαγε, στο βιβλίο του 

Grammaire du Decameron (1969), ο Tzvetan Todorov. Ως έτος γέννησης του όρου 

αναφέρεται το 1972 στα λεξικά Grand Larousse de la langue francaise και Grand Robert, 

λόγω της υποδειγματικής προσέγγισης του έργου του Proust από τον Gérard Genette στο 

Discours du recit (1972). Η αφηγηματολογία περιγράφει αποκλειστικά τα αφηγήματα στον 

βαθμό που συνιστούν αφηγήματα (PRINCE, 2008). Αυτή η αναγνωστική-κριτική προσέγγιση 

αναπτύχθηκε με επιρροές από τις αντίστοιχες του φορμαλισμού, του δομισμού και της 

σημειωτικής, του μαρξισμού (ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ, 2008). 

Σκοπός της αφηγηματολογικής ανάγνωσης είναι η ανάδειξη των κοινών σημείων και 

των διαφορών μεταξύ των δυνατών αφηγήσεων καθώς και ο προσδιορισμός του συστήματος 

κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους παράγονται αυτές. Η αφηγηματολογική αναγνωστική 

προσέγγιση και θεωρία εμπίπτει στη δομιστική ανάγνωση των κειμένων. Ο αφηγηματολόγος 

αναγνώστης εξετάζει την ιστορία, το μέσο, τον λόγο και τον τρόπο που χρησιμοποιείται ο 

λόγος για να παρουσιαστεί η ιστορία της αφήγησης (PRINCE, 2008). 

Η αφηγηματολογία αναπτύσσεται σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις που ορίζονται 

από δύο αντίστοιχες αρχές οργάνωσης, με σημείο σύγκλισης την κατάρτιση μιας 

«γραμματικής» του αφηγηματικού είδους και μια «ποιητική» του αφηγηματικού λόγου. 

Αντικείμενο της πρώτης είναι η αφηγημένη ιστορία· αντιπροσωπεύεται από τον Claude Lévi-

Strauss, τον Tzvetan Todorov, τον Algirdas Julien Greimas και από τον Claude Brémond, 

οι οποίοι ενδιαφέρονται για την έρευνα των εσωτερικών δομών των αφηγηματικών κειμένων, 
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από τις οποίες προκύπτουν οι αφηγηματικές πραγματώσεις, για το δομικό και σημασιακό, 

δηλαδή, επίπεδο του αφηγήματος. Αντικείμενο της δεύτερης, που αντιπροσωπεύεται από τον 

Gérard Genette, αποτελεί η ίδια η αφηγηματική πράξη·  το ενδιαφέρον είναι 

προσανατολισμένο στην έρευνα του υφολογικού επιπέδου, δηλαδή της σύνθεσης και των 

τεχνικών, μέσω των οποίων εκδηλώνεται και λειτουργεί η αφηγηματική πράξη 

(ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ, 2008 & PRINCE, 2008). Η αφηγηματολογία δεν λειτουργεί επικουρικά στην 

ερμηνεία, αντιθέτως, περιγράφει αυτό που επιτρέπει στις αφηγήσεις να έχουν νοήματα και όχι 

τόσο τα επιμέρους νοήματα των επιμέρους αφηγήσεων (PRINCE, 2008). Ο αφηγηματολόγος 

αναγνώστης διαβάζει με αντικείμενο την αφήγηση. 

Σύμφωνα με τον Todorov, η αφηγηματολογική ανάγνωση στοχεύει σε μια γραμματική 

της αφήγησης, σαν τη γραμματική της γλώσσας, η οποία αποτελεί σκοπό της γλωσσολογίας. 

Ως εκ τούτου, ένας αφηγηματολόγος αναγνώστης διακρίνει τρεις αφηγηματικές διαστάσεις σε 

ένα κείμενο: α. τη συντακτική· β. τη σημασιολογική· γ. τη ρηματική. Η συντακτική 

αφηγηματική διάσταση αφορά του συνδέσμους που συνδέουν τις αφηγηματικές μονάδες, τις 

προτάσεις. Ο Todorov δημιούργησε ένα ερμηνευτικό μοντέλο που βασίζεται τόσο στη 

σημασιολογία όσο και στη σύνταξη του αφηγηματικού κειμένου, αντιστοιχίζοντας την 

αφηγηματική με τη γραμματική δομή, αναγνωρίζοντας, δηλαδή, τρεις κατηγορίες από τις 

οποίες προκύπτει η διηγηματική μονάδα της πρότασης: τους χαρακτήρες (τα πρόσωπα, τα 

κύρια ονόματα, τα χωρίς ιδιότητες υποκείμενα), τα κατηγορούμενα (τα επίθετα που προσδίδουν 

ιδιαίτερα γνωρίσματα στους χαρακτήρες) και τις ενέργειες (τα ρήματα). Ο συνδυασμός των 

προτάσεων δημιουργεί μια διηγηματική ακολουθία και, από τον συνδυασμό διηγηματικών 

ακολουθιών, προκύπτει ένα σύστημα ακολουθιών, το αφηγηματικό κείμενο. Και η πλοκή του 

αφηγηματικού κειμένου δεν είναι τίποτε άλλο από την εναλλαγή των ισορροπιών των 

καταστάσεων. Στη γραμματική του διέκρινε τις πρωτογενείς από τις δευτερογενείς κατηγορίες. 

Στη διάκριση αυτή οι πρωτογενείς κατηγορίες ορίζονται ως τα μέρη του λόγου, ενώ οι 

δευτερογενείς αποτελούν τις ιδιότητες των μερών του λόγου, όπως είναι, για παράδειγμα, η 

φωνή, η προοπτική, ο τρόπος και ο χρόνος. Ο τρόπος αντιστοιχεί στη γραμματική έγκλιση του 

ρήματος (ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ, 2008). Τα ρήματα τίθενται σε έγκλιση ανάλογη με αυτήν η οποία 

δείχνει την κατάσταση: οριστική (τι συνέβη), προστακτική (τι πρέπει να συμβεί), ευκτική (τι 

θα ήθελαν οι χαρακτήρες να συμβεί), δυνητική (αν κάνει κάποιος από τους χαρακτήρες κάνει 

το Α, ένας άλλος θα κάνει το Β), προεξαγγελτική (αν Α, τότε Β), οραματική (η υποκειμενική 

και λανθασμένη αντίληψη ενός χαρακτήρα) (PRINCE, 2008). Ο χρόνος αντιστοιχεί στους 

τρεις τρόπους σύνδεσης των αφηγηματικών προτάσεων: α. με χρονική ακολουθία· β. με λογική 

σχέση · γ. σχέση ομοιότητας (ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ, 2008). 
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Ο Greimas στο έργο του Δομική Σημαντική εγκαινιάζει μια θεωρία κατά την οποία η 

σημασιοδοτική πρακτική εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας 

και προτείνει η σημασιοδοτική και ερμηνευτική πρακτική να παραδοθεί από τον πομπό-

παραγωγό στον δέκτη, στο υποκείμενο κατανόησης, ο οποίος θα χρησιμοποιεί μια 

μεταγλώσσα, δημιουργημένη από περιγραφικούς, μορφολογικούς και επιστημολογικούς 

όρους. 

Ο Brémond διαμόρφωσε ένα μοντέλο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε κάθε είδος 

αφηγηματικού κειμένου, εφιστώντας την προσοχή του τόσο στις συνδέσεις μεταξύ των 

λειτουργιών όσο και στους τύπους των αφηγηματικών γεγονότων. Οι ακολουθίες των 

αφηγηματικών γεγονότων μπορεί να εμπίπτουν είτε στην επιδιωκόμενη βελτίωση είτε στην 

προβλέψιμη επιδείνωση και η διαδοχή τους να γίνεται αλυσιδωτά (βελτίωση και επιδείνωση 

σε αδιάσπαστο κύκλο), ενθετικά (η βελτίωση ή η επιδείνωση παρουσιάζονται μέσω 

εγκιβωτισμών), συζευκτικά (η επιδείνωση ή η βελτίωση επηρεάζει δύο δρώντα πρόσωπα με 

αντιθετικά συμφέροντα), ανάλογα με την οπτική γωνία των διάφορων αφηγητών 

(ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ, 2008:88-99). 

Ο Claude Lévi-Strauss υπογράμμισε πως οι αναγνώστες οφείλουν να διαβάζουν τα  

κείμενα που ανήκουν σε έναν συγκεκριμένο τύπο διερευνώντας συστηματικά τις 

ενδοκειμενικές σχέσεις και τις δομικές προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να τηρούν αυτά.  

  Δείγμα της αφηγηματολογικής διαδικασίας αποτελεί η Μορφολογία του Παραμυθιού 

(1958) του Vladimir Propp. Ο Propp -στο βιβλίο του- επιχείρησε μια περιγραφή της 

ιδιομορφίας των παραμυθιών σε σχέση με το περιεχόμενό τους (PRINCE, 2008). Η μελέτη του 

Vladimir Propp μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα αναγνωστικής-ερμηνευτικής προσέγγισης 

και για τη φορμαλιστική αλλά και για τη συγκριτολογική ανάγνωση. 

Αναφορικά με τη μορφολογία του παραμυθιού ο Vladimir Propp θεμελίωσε τη μελέτη 

του, βασιζόμενος σε δύο φορμαλιστικές αρχές. Πρώτον, ότι η τέχνη αναγνωρίζεται από τα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά και όχι από εξωκειμενικούς παράγοντες και, δεύτερον, ότι τα 

αφηγηματικά κείμενα είναι αποτέλεσμα της σύζευξης της υπόθεσης (του μύθου, της ιστορίας), 

ως πρώτης ύλης, και της πλοκής (της δομής) που αποτελεί τη συγγραφική παρέμβαση με σκοπό 

η πρώτη ύλη να μετατραπεί σε αφήγημα. 

Επιδίωξη αυτής της μελέτης, η οποία γίνεται με βάση τα μοτίβα και τα θέματα (βλ. 

ΣΥΓΚΡΙΤΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ), είναι η αποκάλυψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων των μαγικών παραμυθιών, ως ομοιογενούς κατηγορίας, και η ερμηνεία τους. Τα 

παραμύθια συνδέονται με κοινό σημείο αναφοράς τη σχέση της πλοκής με τις λειτουργίες που 

επιτελούν οι χαρακτήρες των παραμυθιών. Ως λειτουργίες ορίζονται οι ενέργειες-πράξεις που 
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επιτελούν τα δρώντα πρόσωπα, είναι σταθερές επαναλαμβανόμενες αξίες και έχουν θεμελιώδη 

σημασία για την εξέλιξη της δράσης. Γύρω από τις λειτουργίες ομαδοποιούνται τα μοτίβα, τα 

οποία, όταν βρεθούν σε διαφορετικά συμφραζόμενα και σε διαφορετικές θέσεις, έχουν την 

τάση να λαμβάνουν και διαφορετική σημασία. Οι λειτουργίες, που είναι συνολικά τριάντα μία 

(31), συνδέονται μεταξύ τους λογικά αλλά και αισθητικά. Οι σταθερά επαναλαμβανόμενες στα 

παραμύθια λειτουργίες είναι: α. αρχική κατάσταση, β. αναχώρηση/απουσία, γ. απαγόρευση, δ. 

παραβίαση απαγόρευσης, ε. ερώτηση, ζ. πληροφόρηση, η. εξαπάτηση, θ. συνενοχή, A. 

αδίκημα, a. στέρηση, B. μεταβίβαση είδησης, C. απόφαση για δράση, ↑ αναχώρηση, D. ήρωας 

σε δοκιμασία, E. επιτυχία, F. απόκτηση αντικειμένου, G. μεταφορά στον χώρο δράσης, H. 

αγώνας, I. σημάδεμα, J. νίκη, K. αποκατάσταση αδικίας, ↓ επιστροφή ήρωα, Pr. καταδίωξη 

ήρωα, Rs. βοήθεια στον ήρωα, O. μυστική άφιξη ήρωα, L. σφετερισμός ψευτοήρωα, M. 

δοκιμασία, N. επιτυχία ήρωα, Q. αναγνώριση ψευτοήρωα, T. μεταμόρφωση ήρωα, U. τιμωρία 

ανταγωνιστή, W. Ανταμοιβή ήρωα (ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ, 2008:38-39). 

Αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση του παραμυθιού σε λειτουργίες, ενδέχεται να απομείνει 

υλικό που δεν αντιστοιχεί σε κάποιες από τις λειτουργίες. Αυτό το υλικό χωρίζεται σε δύο 

κατηγορίες, τους συνδέσμους (επεισόδια) και τα κίνητρα (αίτια ή σκοποί που κινητοποιούν τη 

δράση των προσώπων). 

Ο Propp αποδίδει επτά ρόλους στα δρώντα πρόσωπα: 1. ο ανταγωνιστής (είναι ο 

αντίμαχος, ο μοχθηρός, ο προδότης ή ο κακοποιός)· 2. ο δωρητής (είναι ο προμηθευτής)· 3. ο 

βοηθός (είναι ο συμπαραστάτης, ο μάγος ή το μαγικό μέσο)· 4. το χαμένο και αναζητούμενο 

πρόσωπο ή πολύτιμο αντικείμενο· 5. ο εντολέας για την αναζήτηση του χαμένου προσώπου ή 

του πολύτιμου αντικειμένου· 6. ο ήρωας (είναι ο πρωταγωνιστής)· 7. ο σφετεριστής (ο 

ψευτοήρωας). 

Το παραμύθι συγκροτείται από σκηνές που διαδέχονται η μία την άλλη, κάποια 

παρεμβάλλεται ανάμεσα σε άλλες, διακόπτοντας την εξέλιξη, σκηνές που μπορεί να διακοπούν 

και κάποια να μένει μετέωρη ώσπου να ολοκληρωθεί μια άλλη κ.λπ. (ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ, 2008). 

Ο Propp συμπεραίνει ότι τέσσερις παράγοντες συντελούν στη δημιουργία του 

παραμυθιού και αυτοί είναι: α. οι φορείς της παράδοσης (ο δημιουργός, ως ενεργητικός 

φορέας, και οι αποδέκτες, ως παθητικοί, ελεγκτικοί φορείς)· β. η πρώτη ύλη η οποία 

μορφοποιείται ανάλογα με την αφηγηματική πλοκή· γ. το μοντέλο (οι τριάντα μία λειτουργίες 

και οι επτά ρόλοι των δρώντων προσώπων)· δ. το κοινωνικό περιβάλλον και οι συνθήκες 

αφήγησης που δρουν ως μετασχηματιστές στους διαχρονικούς μετασχηματισμούς του μαγικού 

παραμυθιού (ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ, 2008). 
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O Gérard Genette, στο έργο του Discours du recit (1972) που αποτελεί 

αφηγηματολογική μελέτη του έργου Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο του Marcel Proust, 

πρότεινε μια αναγνωστική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων η οποία εστιάζει στις 

σχέσεις ανάμεσα στο αφηγηματικό κείμενο (αφήγημα) και την ιστορία (μύθος), στο 

αφηγηματικό κείμενο (αφήγημα) και την αφηγηματική πραγμάτωση (διήγηση), στην ιστορία 

(μύθος) και την αφηγηματική της πραγμάτωση (διήγηση), παραβλέποντας, ωστόσο, το επίπεδο 

των προσώπων και των γεγονότων που συνιστούν το περιεχόμενο της αφήγησης, το επίπεδο, 

δηλαδή, της ιστορίας (του μύθου).  

Κατά τη διαδικασία αυτή, ο αφηγηματολόγος αναγνώστης εστιάζει την προσοχή του 

στις διάφορες συναρτήσεις μεταξύ του χρόνου της ιστορίας και του χρόνου της αφήγησης. Η 

χρονική διαδοχή των γεγονότων της ιστορίας και η διάταξή τους μέσα στο κείμενο (αφήγημα) 

συνδέονται με μια χρονική σειρά. Εξετάζει, δηλαδή, τη διάρκεια και έκταση της αφήγησης, το 

πόσο συχνά συμβαίνει ένα γεγονός καθώς και πόσες φορές αναφέρεται αυτό μέσα στο κείμενο.  

Πιο συγκεκριμένα, τα είδη χρονικής σειράς, που σκιαγραφούνται από τους 

αφηγηματολόγους αναγνώστες σε ένα αφηγηματικό κείμενο, μπορεί να είναι οι αναχρονίες 

(αναλήψεις ή προλήψεις), η έλλειψη (η αφήγηση αγγίζει τη μέγιστη ταχύτητα γιατί ούτε τα 

γεγονότα αναφέρονται ούτε το χρονικό τους διάστημα), η περίληψη (ένα εκτενές διάστημα του 

πραγματικού χρόνου αντιστοιχεί σε ένα πιο συνοπτικό και συμπτυγμένο διάστημα του χρόνου 

της ιστορίας), η σκηνή (η διάρκεια των γεγονότων της ιστορίας είναι ίση με τη διάρκειά τους 

στην εξιστόρηση· στα διαλογικά μέρη ο χρόνος της ιστορίας εξισώνεται με τον χρόνο της 

αφήγησης), η επιμήκυνση (ένα σύντομο διάστημα του πραγματικού χρόνου επιμηκύνεται στον 

χρόνο της ιστορίας), η παύση (η αφήγηση σταματά και τη θέση της παίρνουν μη αφηγηματικά 

τμήματα, όπως είναι οι περιγραφές).    

Όσον αφορά την αφηγηματική συχνότητα, οι αναγνώστες δυνητικά εντοπίζουν ένα 

συμβάν το οποίο συνέβη μία φορά να αφηγείται μία φορά (μοναδική αφήγηση)· ένα γεγονός 

το οποίο συνέβη μία φορά να αφηγείται περισσότερες φορές (επαναληπτική ή πολυμοναδική 

αφήγηση)· ένα γεγονός το οποίο συνέβη πολλές φορές να αφηγείται μία φορά (θαμιστική 

αφήγηση) (PRINCE, 2008 & ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ, 2008). 

Επιπλέον, διερευνώνται οι σχέσεις μεταξύ του αφηγητή, του αποδέκτη της αφήγησης 

και της ιστορίας. Μπορεί να έχουμε σε ένα κείμενο πρωτοπρόσωπη αφήγηση (ο αφηγητής 

είναι ένα σημαντικό πρόσωπο της ιστορίας)· δευτεροπρόσωπη αφήγηση (ο αποδέκτης είναι 

επίσης πολύ σημαντικό πρόσωπο στην ιστορία)· τριτοπρόσωπη αφήγηση (ο αφηγητής δεν 

είναι πρόσωπο που συμμετέχει στην ιστορία) (PRINCE, 2008). Ο συγγραφέας, 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του «αφηγητή», υπονοείται· η διαμόρφωση του αφηγητή 
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εξαρτάται από τις αφηγηματικές ανάγκες και ορίζεται ανάλογα με τις λειτουργίες που επιτελεί 

και με τον τρόπο που σχετίζεται με την αφηγούμενη ιστορία. Ακόμη και η περίπτωση ταύτισης 

συγγραφέα-αφηγητή δηλώνει ρητορική χειρονομία. Ο αφηγητής μπορεί να μεταδίδει την 

ιστορία· να οργανώνει σκηνοθετικά το υλικό· να επικοινωνεί με τον υπονοούμενο, επίσης, 

αναγνώστη του· να πιστοποιεί όσα λέγονται στο κείμενο, χρησιμοποιώντας μαρτυρίες, 

προκειμένου να ενισχύσει την αληθοφάνειά τους· να παρεκβαίνει επιχειρώντας να 

υπονομεύσει την αληθοφάνεια· να εκφράζει, μέσω σχολίων, τη συγγραφική αυθεντία.  Ο 

αφηγητής, ανάλογα με τη συμμετοχή του στην αφηγούμενη ιστορία, διακρίνεται σε: 

ομοδιηγητικό, όταν απλώς συμμετέχει στη δράση· αυτοδιηγητικό, όταν  είναι πρωταγωνιστής· 

ετεροδιηγητικό, όταν δεν συμμετέχει στην ιστορία (ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ, 2008). 

Ο αφηγηματολόγος αναγνώστης εξετάζει την αφηγηματική απόσταση όσον αφορά τη 

διαμεσολάβηση του αφηγητή και την αφηγηματική προοπτική όσον αφορά τη θέση αντίληψης 

των εξιστορούμενων γεγονότων. Μελετά, δηλαδή, την εστίαση της αφήγησης, που καθορίζει 

το ποιος βλέπει μέσα στην ιστορία καθώς και το ποσό της πληροφορίας που μεταδίδεται στον 

αναγνώστη. Επομένως, η εστίαση μπορεί να είναι μηδενική (η ιστορία παρουσιάζεται από μια 

απροσδιόριστη θέση, ο αφηγητής γνωρίζει περισσότερα από όσα γνωρίζουν τα πρόσωπα, 

πρόκειται για τον παντογνώστη αφηγητή)· εσωτερική (η ιστορία παρουσιάζεται από τη θέση 

ενός ή περισσότερων χαρακτήρων, ο αφηγητής γνωρίζει όσα και τα πρόσωπα) και εξωτερική 

(η ιστορία παρουσιάζεται με επίκεντρο μέσα στα γεγονότα, αλλά έξω από τους χαρακτήρες, ο 

αφηγητής γνωρίζει λιγότερα από όσα τα πρόσωπα) (PRINCE, 2008 & ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ, 2008). 

Ο τύπος του λόγου που χρησιμοποιείται στην αφήγηση  για να αποδοθούν οι σκέψεις 

των χαρακτήρων είναι επίσης θέμα που εξετάζει ο αφηγηματολόγος αναγνώστης. Μπορεί να 

χρησιμοποιείται πλάγιος λόγος (τα λόγια και οι σκέψεις ενός χαρακτήρα -με μεγάλη ή 

μικρότερη πιστότητα- είναι ενταγμένα στο πλαίσιο ενός άλλου συνόλου λόγων με εκ των 

υστέρων σήμανση «είπε αυτός/ αυτή»)· ελεύθερος πλάγιος λόγος (δεν παρέχεται ανάλογη 

σήμανση και οι φράσεις εμπεριέχουν μικτά στοιχεία από δύο ύφη, δύο τόνους, δύο φωνές, δύο 

σημασιολογικά και αξιολογικά κριτήρια)· ευθύς λόγος (τα λόγια των χαρακτήρων αποδίδονται 

αυτούσια και συνοδεύονται από εκ των υστέρων σήμανση)· ελεύθερος ευθύς λόγος (τα λόγια 

εμφανίζονται χωρίς σήμανση, χωρίς εισαγωγή και χωρίς άλλη διαμεσολάβηση από τον 

αφηγητή). 

Εξετάζονται επίσης τα είδη αφήγησης και οι τρόποι που συνδυάζονται αυτά: η εκ των 

υστέρων αφήγηση (παρουσιάζει την ιστορία σε γραμμική χρονική ακολουθία και χαρακτηρίζει 

το παραδοσιακό αφήγημα)· η προτερόχρονη αφήγηση (παρουσιάζει την ιστορία 

προεξαγγελτικά, προηγείται των συμβάντων)· η ταυτόχρονη αφήγηση (εκτυλίσσεται 
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παράλληλα με τα γεγονότα)· η εμβόλιμη αφήγηση (βρίσκεται μεταξύ δύο χρονικών στιγμών 

και χρησιμοποιείται ιδίως σε επιστολικά και ημερολογιακά αφηγήματα). 

Από μια τέτοια ενδελεχή αφηγηματολογική προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου δεν 

θα μπορούσε να απουσιάζει η μελέτη της δομής της ιστορίας από τους αναγνώστες, οι οποίοι, 

δεχόμενοι επιρροές από τη φορμαλιστική και δομιστική ανάλυση, δίνουν έμφαση στις τεχνικές 

που προκαλούν αφηγηματική έκπληξη και αγωνία (ανοικείωση) και εξετάζουν τις 

συνταγματικές, παραδειγματικές, λογικές, θεματικές, χωροχρονικές σχέσεις των 

αφηγηματικών μονάδων, οι οποίες μπορεί να ομαδοποιούνται σε βασικές κατηγορίες ή ακόμη 

και να κατηγοριοποιούνται με βάση το θέμα τους. 

Η αφηγηματολογική προσέγγιση ενός κειμένου περιλαμβάνει επίσης και την εξέταση 

των χαρακτήρων (πρωταγωνιστών ή μη), της σκηνογραφίας της αφήγησης. Μπορεί να 

αποδοθούν χαρακτηριστικά στα πρόσωπα του κειμένου με βάση τα λόγια, τη δράση, τα 

συναισθήματα, την εν γένει συμπεριφορά τους και, με βάση αυτά, να ταξινομούνται σε 

σταθερούς τύπους. Η σκηνογραφία μπορεί να είναι χρηστική (να συμβάλλει στη δράση), 

συμβολική (να ενέχει στοιχεία από την ψυχολογία και τα συναισθήματα ενός χαρακτήρα) ή 

ρεαλιστική (να αναφέρεται όπως θα εικονιζόταν στην πραγματικότητα)· μπορεί, επίσης, να 

παρουσιάζεται υποκειμενικά ή αντικειμενικά. 

Σημασιολογικά η αφήγηση περιγράφεται όπως ένας κόσμος που περιορίζεται τροπικά 

ως προς την αλήθεια, την αξιολόγηση ή τη δεοντολογία. Μπορεί να παραπέμπει σε υπαρκτές 

ή δυνητικές αξίες, υποχρεώσεις ή στόχους του πραγματικού αναπαριστώμενου σε αυτήν 

κόσμου, έτσι ώστε να ρυθμίζει τη γνώση και τις συμπεριφορές των προσώπων καθοδηγώντας 

την εξέλιξη της δράσης τους (PRINCE, 2008). 

 

4.2.1.viii. ΑΠΟΔΟΜΗΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Όλα τα πράγματα ζητιάνευαν ταπεινά για ένα όνομα. (ΣΑΡΤΡ, 1965:64) 

Ο συγγραφέας δεν είναι μια αστείρευτη πηγή νοημάτων που γεμίζουν το έργο, ο συγγραφέας 

δεν προηγείται των έργων. Συνιστά μια ορισμένη λειτουργική αρχή διαμέσου της οποίας, 

στον πολιτισμό μας, επιβάλλονται περιορισμοί, αποκλεισμοί, επιλογές: με μια λέξη, είναι 

η αρχή διαμέσου της οποίας παρακωλύεται η ελεύθερη κυκλοφορία, η ελεύθερη 

επεξεργασία, η απρόσκοπτη σύνθεση, αποσύνθεση και ανασύνθεση της μυθοπλασίας. […] 

Ο συγγραφέας είναι παρών στο κείμενο μόνο σε μία χειρονομία (AGAMBEN, 2006:102-

103, 107). 

Μάταια θα προσπαθήσετε να μπείτε στη θέση του μακαρίτη (συγγραφέα), να υποκριθείτε 

πως συμμεριζόσαστε τα πάθη του, την άγνοιά του, τις προκαταλήψεις του, ν’ αναστήσετε 
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χαμένες αντιστάσεις, μιαν υποψία ανυπομονησίας ή οργής, δεν θα μπορέσετε να 

εμποδίσετε τον εαυτό σας απ’ το να εκτιμήσει τη διαγωγή του στο φως αποτελεσμάτων που 

δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και πληροφοριών που ο ίδιος δεν κατείχε, ούτε να 

δώσετε ιδιαίτερη επισημότητα σε γεγονότα που τ’ αποτελέσματά τους τον σημάδεψαν 

αργότερα, μα που ο ίδιος έζησε χωρίς να τους δώσει σημασία (ΣΑΡΤΡ, 1965:222). 

Κύριοι εκπρόσωποι της αποδόμησης είναι ο Michel Paul Foucault, ο Roland Barthes και ο 

Jacques Derrida.  

…ενώ προηγουμένως η κριτική… έδινε ομόφωνα έμφαση στο περατό υφάδι (text-ure) (το 

κείμενο όντας ένα κάλυμμα, ένας πέπλος πίσω από τον οποίο έπρεπε να πάμε να ψάξουμε 

την αλήθεια, το πραγματικό μήνυμα, κοντολογίς το νόημα), η πρόσφατη θεωρία του 

κειμένου γυρνά την πλάτη της στο κείμενο-πέπλο και ζητά να διακρίνει το υφάδι μέσα από 

την υφή του, μέσα από το σύμπλεγμα των κωδίκων, των διατυπώσεων, των σημαινόντων, 

στο κέντρο του οποίου τοποθετείται και αποδομείται το υποκείμενο, καθώς μια αράχνη 

που θα διαλυόταν η ίδια μέσα στον ιστό της (GREISCH, 1993:45).  

Ο όρος αποδόμηση στη λογοτεχνία περιγράφει μια αναγνωστική προσέγγιση που 

υπονομεύει και ανατρέπει την υπόθεση ότι η συνοχή και τα οριστικά νοήματα ενός 

λογοτεχνικού κειμένου είναι εδραιώσιμα από το γλωσσικό σύστημα (ABRAMS, 2012). 

Σύμφωνα με τη Barbara Johnson, 

Η αποδόμηση δεν είναι συνώνυμη με την καταστροφή. Είναι στην πραγματικότητα πολύ 

πιο κοντά στην αρχική έννοια της λέξης ανάλυση, που ετυμολογικά παραπέμπει στη λύση, 

τη διάλυση […]. Η αποδόμηση ενός κειμένου δεν προχωρά με την τυχαία αμφιβολία ή την 

αυθαίρετη υπονόμευση, αλλά μέσα από το προσεκτικό ξέμπλεγμα σημασιολογικών 

δυνάμεων που αντιπαλεύουν μέσα στο κείμενο (BARRY, 2013:97). 

Η αποδομητική αναγνωστική προσέγγιση γεννήθηκε το 1966 (Σχολή του Yale). 

Αποδόμηση, στην κυριολεξία σημαίνει αποσταθεροποίηση, διασάλευση. Ο αποδομητής 

αποκηρύσσει τον πλατωνισμό που αντιμετωπίζει τον κόσμο αντιπαραθέτοντας τον Αληθή 

Κόσμο της Πραγματικότητας με τον Κόσμο των Φαινομένων, με τον Κόσμο των Ιδεών, ο 

οποίος δημιουργείται με τις αισθήσεις και με τη δομή της ανθρώπινης αντίληψης (RORTY, 

2008). Σύμφωνα με τον Paul de Man,  

ο όρος αποδόμηση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο κάποια συμβεβηκότα γνωρίσματα 

ενός κειμένου δείχνουν να προδίδουν, να υπονομεύουν το ίδιο φαινομενικά ουσιαστικό 

μήνυμά του. […] Είναι δυνατόν, μέσα σε ένα κείμενο, να απομονώσουμε κάποιο ερώτημα 

ή να ανατρέψουμε ορισμένους ισχυρισμούς του, χρησιμοποιώντας το ίδιο το κείμενο 

(RORTY, 2008:246-247). 
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Ο Jacques Derrida καθιέρωσε την αποδόμηση, της οποίας πρόδρομοι υπήρξαν ο 

Friedrich Nietzsche, ο Martin Heidegger και ο Sigmund Freud που έθεσαν υπό αμφισβήτηση 

τη γνώση, την αλήθεια και την ταυτότητα. Η βασική άποψη στην οποία στηρίχτηκε ο Derrida 

για τη γέννηση της αποδόμησης είναι πως «δεν υπάρχει τίποτε εκτός του κειμένου» (There is 

nothing outside the text), με την έννοια ότι όλα είναι γλώσσα, ότι κάθε πολιτισμός 

θεμελιώνεται από τον «λόγο» ή την «παρουσία». Ο όρος κείμενο ή λόγος δηλώνει το «απώτατο 

αναφερόμενο», μια αυτάρκη βάση προσεγγίσιμη εκτός γλωσσικού πεδίου, ο ρόλος του οποίου 

συνίσταται στην οργάνωση, σταθεροποίηση και εγγύηση της δομής του γλωσσικού 

συστήματος και, επομένως, στην εδραίωση των ορίων και των οριστικών νοημάτων των 

γραπτών ή προφορικών εκφωνημάτων μέσα σε αυτό το σύστημα (ABRAMS, 2012:43). Ο 

λογοκεντρισμός του Derrida σήμαινε την πεποίθησή του ότι όλες οι εμπειρίες εντάσσονται 

στις ανθρώπινες νοητικές κατασκευές, όλα αποτελούν αντικείμενο αντίληψης μέσω μιας αρχι-

γλώσσας, ενός αρχι-κειμένου, εκτός του οποίου δεν υπάρχει τίποτε (RORTY, 2008). «Υπάρχει 

κείμενο μέχρι εκεί που χάνεται το μάτι» (GREISCH, 1993:46). 

Ο Derrida ονόμασε «μεταφυσική της παρουσίας» ή «λογοκεντρισμό» ό,τι ο Martin 

Heidegger αποκαλούσε «πλατωνισμό» ή «μεταφυσική». Θεώρησε ότι το σημείο αποτελεί μια 

διαφορά, την αρχή μιας ατελεύτητης διαδικασίας, η οποία δεν παύει να μεταθέτει το 

σημαινόμενο και το γραπτό κείμενο είναι ένας μηχανισμός παραγωγής άπειρης αναβολής 

(ΕΚΟ, 1993:406). Αυτή η παραδοχή έρχεται σε αντίθεση με την άποψη που είχε επικρατήσει 

προγενέστερα: ο εντοπισμός ενός σημαινομένου ήταν αρκετός για να ακινητοποιηθεί το 

σημείο· αφού συμπληρωνόταν, άρα ήταν πλήρες. Δεδομένου ότι αναιρείται το θεολογικό 

σύστημα που μετατρέπει τον Θεό σε ένα ύστατο σημαινόμενο, αυτό το επίπεδο είναι 

μεταφυσικό. Για τον Derrida ύστατο σημαινόμενο δεν υπάρχει. Παράδειγμα αυτής της θέσης 

μπορεί να αποτελέσει ένα λεξικό, το οποίο δεν μπορεί να ορίσει μια λέξη, παρά μόνο με τη 

συνδρομή άλλων λέξεων. Η μοντέρνα τέχνη εντάσσεται σε αυτό το επίπεδο ερμηνείας: δεν 

επιτρέπει στη σημασία να εδραιωθεί (BARTHES, 2005).  

Ο Derrida θαύμαζε τη διασπορά, τη διαφυγή, τον υπαινιγμό, τον συγκειμενικό 

προσδιορισμό, την αυτοϋπονόμευση του νοήματος. Η διαφωρά (differance: όρος του Derrida) 

προέρχεται από και βασίζεται τόσο στη «διαφορά» όσο και στην «αναβολή» (RORTY, 

2008:250), με την έννοια που, σύμφωνα με τον Saussure, η φαινομενική ταυτότητα των 

σημείων δεν οφείλεται σε εγγενείς, δικές τους ιδιότητες, αλλά στις διαφορές τους από άλλα, 

τα οποία διαρκώς παραπέμπουν σημασιολογικά σε άλλα, σε μια ατελεύτητη κίνηση αναβολής 

της ερμηνείας προς ένα «υπερβατικό σημαινόμενο» (ABRAMS, 2012:44). Η διαφωρά 

υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει μια ασφαλής βάση, στην οποία θα μπορούσε ο αναγνώστης να 
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ανατρέξει, να στηριχτεί και να επιλέξει μεταξύ νοημάτων, ούτως ώστε να καταλήξει σε ένα 

μοναδικό και σωστό. Για τον Derrida, δεδομένης της διαρκούς αναβολής του τελικού νοήματος 

και του μη αποδεδειγμένα πάγιου και αποφασίσιμου στο παρόν νοήματος, η μονοσημία θα 

αποτελούσε και το τέλος της γλώσσας (RORTY, 2008 & ABRAMS, 2012). Η διαφωρά 

αποτελεί τη βάση για κάθε σημασία. Τα κείμενα που διαβάζουμε πάντα θα παραπέμπουν σε 

άλλα κείμενα. «Το νόημα του κειμένου δεν υφίσταται αλλιώς παρά μόνο μέσα από την 

ερμηνευτική πράξη» (GREISCH, 1993:74-75). 

Αναφορικά με τη μεταφυσική της παρουσίας ο John Searle δίνει ως παράδειγμα: 

Αντιλαμβάνομαι τις διαφορές ανάμεσα στις δύο προτάσεις ‘το γατί είναι στο χαλί’ και ‘το 

σκυλί είναι στο χαλί’ με τον τρόπο ακριβώς που τις αντιλαμβάνομαι επειδή η λέξη γατί 

είναι παρούσα στην πρώτη πρόταση και απούσα από τη δεύτερη, ενώ η λέξη σκυλί είναι 

παρούσα στη δεύτερη ενώ απούσα στην πρώτη… το σύστημα των διαφορών είναι ακριβώς 

ένα σύστημα από παρουσίες και απουσίες (RORTY, 2008:253). 

Ο αποδομητής αναγνώστης απορρίπτει την «ουμανιστική σύλληψη του υποκειμένου», 

αποκηρύσσοντας την ύπαρξη του συγγραφέα, με την παραδοσιακή έννοια του όρου 

(HAWTHORN, 2012:118), ως δημιουργού, δηλαδή, του κειμένου και του νοήματός του. Η 

αποδόμηση πραγματώνεται εντός των κειμένων, τα οποία υποδύονται ότι περιέχουν ένα νόημα 

που τελικά δεν μπορούν να κατακτήσουν (RORTY, 2008). Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της 

διαφωράς, της απομακρυσμένης αναφοράς, που καθιστά, μεν, εφικτό το νόημα, παράλληλα, 

όμως, ματαιώνει τη δυνατότητα ύπαρξής του· παρέχει, δηλαδή, μια εντύπωση νοήματος 

(ABRAMS, 2012). Γιατί κανείς δεν μπορεί να αποφασίσει τι υπαινίσσεται ο υπαινιγμός 

(GREISCH, 1993:70-71). «Δεν μπορεί να υπάρξει λεξιλόγιο ικανό να μεταφράσει σε λέξεις το 

βάρος των σκοτεινών υπαινιγμών που σφραγίζει τα πράγματα» (ΚΑΛΒΙΝΟ, 2009:90). 

Αντιθέτως με την ομιλία, σύμφωνα με τον Barthes, η γραφή δεν έχει συγκείμενο, δεν 

είναι δυνατόν να ιχνογραφηθεί ο συγγραφέας μέσα από το παραγμένο έργο και γι’ αυτό 

θεωρείται πως είναι νεκρός. Με αυτή την έννοια, ο ρόλος του συγγραφέα είναι περιττός. Μέσω 

του έργου του μπορεί να έρθουν στο φως μόνο σημεία, χωρίς τα σημαινόμενά τους. Στο 

λογοτεχνικό αυτό δόγμα του 1960 περίπου προστίθεται και το ότι δεν μπορεί να ανιχνευθεί 

ένα και μόνο κυρίαρχο σημαινόμενο σε ένα κείμενο, μια απώτερη σημασία που θα το έκανε 

να σιωπήσει. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κυρίαρχο και μοναδικό νόημα για πολλούς 

αναγνώστες δεν υπάρχει. Αντιθέτως, οι αναγνώστες μπορεί να ανακαλύπτουν ποικίλα και 

πολλαπλά νοήματα καθώς και να πιστοποιούνται ή να διαψεύδονται στις σημασίες που δίνουν 

στα αναγνώσματά τους (LAVERS, 2008).  
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Ο αποδομητής αναγνώστης μοιάζει να έχει απαλλαγεί από την αντίληψη ότι υπάρχει 

ορθή, τελική ερμηνεία του κειμένου και ότι το ίδιο το κείμενο είναι εκείνο που την παρέχει και 

την εξασφαλίζει. Για αυτόν τον τύπο αναγνώστη, η κατανόηση ενός κειμένου εξαρτάται από 

την κατανόηση άλλων κειμένων, αποκηρύσσοντας την αυτοτέλεια και αυτάρκεια του 

κειμένου. Για αυτόν τον τύπο ανάγνωσης, σημείο αναφοράς αποτελεί η ευπλασία της σκέψης. 

Και, αφού η σκέψη είναι γλώσσα, το ίδιο εύπλαστη είναι και η γλώσσα. Καμιά, λοιπόν, 

περιγραφή που πραγματώνεται με τη γλώσσα δεν δύναται να στερεωθεί, να θεωρηθεί μόνιμη. 

Κάθε απόπειρα κατανόησης και ερμηνείας αποτελεί ένα προσωρινό κατάλυμα, το οποίο 

λειτουργεί σαν εφαλτήριο για το επόμενο ερμηνευτικό βήμα.  

Και ο Jonathan Culler επιβεβαιώνει ότι το κείμενο διαθέτει την ικανότητα ανατροπής 

κάθε προηγούμενης ανάγνωσής του και, επομένως, δεν παρέχει καμία οριστική του ανάγνωση· 

το κείμενο παρέχει στον αποδομητή αναγνώστη τη δυνατότητα να συμμετέχει σε μια 

διαδικασία όπου διαρκώς αποφεύγεται η δυνητική παγίωση ενός νοήματος. Συνεπώς, η 

λογοτεχνία δεν είναι παρά το κίνητρο για μια ατελεύτητη απορρυθμιστική δραστηριότητα. 

Ώστε, τελικά, ο αποδομητής αναγνώστης κατά την αναγνωστική διαδικασία κλυδωνίζει το 

νόημα, το αντιμετωπίζει με καχυποψία, συνεχώς το θέτει εν αμφιβόλω (RORTY, 2008). 

Η Gayatri Spivak, στο βιβλίο της Περί Γραμματολογίας του Derrida, παρέχει έναν 

απολογισμό για τον τρόπο με τον οποίον διαβάζει ο αποδομητής αναγνώστης:  

Αν, κατά τη διαδικασία της αποκρυπτογράφησης ενός κειμένου κατά τον παραδοσιακό 

τρόπο, βρεθούμε αντιμέτωποι με μια λέξη που μοιάζει να φιλοξενεί μιαν ανεπίλυτη 

αντίφαση, και με την ιδιότητα της μιας λέξης να μπορεί κάποιες φορές να σημαίνει με τον 

έναν τρόπο και κάποιες με τον άλλον και, έτσι να αποπροσανατολίζει από την απουσία 

ενιαίου νοήματος, θα αρπάξουμε αυτήν ακριβώς τη λέξη. Αν μια μεταφορά μοιάζει να 

συγκαλύπτει τις συνέπειές της, θα αρπάξουμε αυτή τη μεταφορά. Θα ακολουθήσουμε τις 

περιπέτειές της μέσα στο κείμενο, παρακολουθώντας το, με τη σειρά του, να 

αποσυναρμόζεται ως μια δομή απόκρυψης, η οποία αποκαλύπτει την αυτοϋπέρβασή της, 

το ανεπίκριτο του νοήματός της (RORTY, 2008). 

 

4.2.1.ix. ΜΕΤΑΔΟΜΙΣΤΗΣ Ή ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Το βιβλίο που ψάχνω […] είναι εκείνο που δίνει την αίσθηση του κόσμου μετά το τέλος 

του κόσμου, την αίσθηση ότι ο κόσμος είναι το τέλος όλων των πραγμάτων που υπάρχουν 

στον κόσμο, ότι το μοναδικό πράγμα που υπάρχει στον κόσμο είναι το τέλος του κόσμου 

(ΚΑΛΒΙΝΟ, 2009:301). 
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Υπό εξέταση στη συγγραφή, υποδεικνύει ο Φουκώ, δεν είναι τόσο η έκφραση ενός 

υποκειμένου όσο η διάνοιξη ενός χώρου όπου το υποκείμενο που γράφει δεν παύει να 

εκλείπει: «το χνάρι του συγγραφέα βρίσκεται μόνο στην ενικότητα της απουσίας του» 

(AGAMBEN, 2006:99). 

Το μυστικό είναι να μην αρνείσαι να κοιτάζεις τις γραμμένες λέξεις, αντίθετα πρέπει να τις 

κοιτάζεις έντονα, ώσπου να εξαφανιστούν. (ΚΑΛΒΙΝΟ, 2009:76) 

Κυριότεροι εκπρόσωποι είναι ο Roland Barthes, ο Michel Foucault και ο Jacques 

Lacan).  

Ο μεταδομισμός, όπως σχεδόν κάθε νέα ερμηνευτική θεωρία, αποτελεί μορφή 

αντίδρασης στην προγενέστερη δομιστική αναγνωστική προσέγγιση, με τη σκεπτική ότι οι 

δομιστές αναγνώστες δεν ακολούθησαν πιστά τις απόψεις τους σχετικά με τη γλώσσα.  

Ο μεταδομιστής αναγνώστης υποστηρίζει την αβεβαιότητα, την αστάθεια, την 

ανυπαρξία του μέτρου, των διανοητικών σημείων αναφοράς και του, ως εκ τούτων, 

αποκεντρωμένου σύμπαντος, δεδομένων των αποδομημένων ή υπονομευμένων εννοιών. Ο 

μεταδομισμός έχει επηρεαστεί από τη φιλοσοφία, σύμφωνα με την οποία η ασφαλής γνώση 

για τα πράγματα δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με ευκολία. Ασπάζεται τη νιτσεϊκή 

παρατήρηση περί ύπαρξης μόνο ερμηνειών και όχι γεγονότων και θέτει ως βασικό τρόπο 

προσέγγισης των εννοιών και αντιλήψεων της λογικής την αμφισβήτηση και την υπονόμευση. 

Η μεταδομιστική θεωρία, όντας σκεπτικιστική, αντιμετωπίζει με ειρωνεία και παραδοξότητα 

τους ισχυρισμούς βεβαιότητας του δομισμού. Το νόημα των λέξεων, για τον μεταδομιστή 

αναγνώστη, είναι πάντοτε ρευστό, ανεξέλεγκτο, αστάθμητο και ορίζεται μέσα από ένα φάσμα 

αντιθέσεων, ιστορικότητας, μεταφοράς (BARRY, 2013). 

Αυτός ο αναγνωστικός τύπος συμφωνεί με τον αποδομητή στο ότι απορρίπτει την 

εγκυρότητα του ρόλου του συγγραφέα ως πηγής γνώσης, ως εμπνευστή, επινοητή και 

παραγωγού νοημάτων. Το ενδιαφέρον του όμως στρέφεται από το κείμενο στον αναγνώστη -

κληροδοτημένο ήδη από προηγούμενες αναγνωστικές προσεγγίσεις και θεωρίες της 

λογοτεχνίας. Η στροφή αυτή, ουσιαστικά, σημαίνει την ανάθεση του κειμένου σε ένα 

ανθρώπινο υποκείμενο, τον αναγνώστη, ο οποίος στη συνέχεια αντιμετωπίζει ένα αντικείμενο, 

το λογοτεχνικό κείμενο. Ο Roland Barthes, όπως και οι θεωρητικοί της πρόσληψης, με το 

δοκίμιό του περί θανάτου του συγγραφέα κηρύσσει την ανεξαρτησία του λογοτεχνικού 

κειμένου από οποιαδήποτε κειμενική πρόθεση ή οποιαδήποτε εξωκειμενικά συμφραζόμενα 

και εκχωρεί στο «υποκείμενο»-αναγνώστη παραγωγικό ρόλο όσον αφορά την αναγνωστική 

διαδικασία, με τη διαφορά, ωστόσο, ότι αυτός ο αναγνώστης είναι μια κατασκευή με 

χαρακτηριστικά διασποράς και πληθυντικότητας, αποτελείται από ένα πλήθος άλλων κειμένων 
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και κωδίκων και όχι ένα κέντρο από όπου πηγάζουν το νόημα και η ερμηνεία. Η σημασία του 

κειμένου δεν είναι αυτό που μοιάζει να λέει το ίδιο ή αυτό που ήθελε να πει ο συγγραφέας του 

μέσα από το έργο του. Είναι στην ευχέρεια του αναγνώστη η επιλογή του τρόπου με τον οποίο 

θα εισέλθει στο λογοτεχνικό κείμενο. Η απόλαυση που θα αποκομίσει αναλογεί στον βαθμό 

που θα ενδώσει ο αναγνώστης στις σημασιοδοτικές δυνατότητες του κειμένου. Ο «λόγος» 

συμπληρώνει τον όρο «κείμενο» και αποτελεί το κεντρικό ζήτημα της ανάλυσης για τη 

μεταδομιστική ανάγνωση. Τα νοήματα που έρχονται στην επιφάνεια συγκαλύπτουν τα 

λανθάνοντα νοήματα, τα οποία δεν καθίστανται φανερά λόγω του ότι απωθούνται από ψυχικές 

ή ιδεολογικές αναγκαιότητες. Τα έκδηλα νοήματα των κειμένων, επομένως, υφίστανται 

διαστρεβλωμένη, φιμωμένη ερμηνεία και, με αυτόν τον τρόπο, συγκαλύπτουν ή μεταμφιέζουν 

τα πραγματικά νοήματα (ABRAMS, 2012, HOLUB, 2001 & BARRY, 2013). 

Λαμβάνοντας, λοιπόν, ως δεδομένο, ότι και ο ίδιος ο αναγνώστης είναι 

κειμενοποιημένος, προκύπτει το ερώτημα: ποιο είναι το υποκείμενο του ρήματος στην 

πρόταση «Διαβάζω ένα κείμενο»; (HOLUB, 2001:268-270).  

Εξ ορισμού, ένα συναίσθημα, μια σκέψη απαιτούν ένα υποκείμενο που να τα σκέφτεται και 

να τα βιώνει. Για να αναδυθούν, χρειάζεται λοιπόν κάποιος να πάρει στα χέρια του το 

βιβλίο, να εκτεθεί στον κίνδυνο της ανάγνωσης. Αυτό όμως μπορεί να σημαίνει μόνο ότι 

αυτός ο άνθρωπος θα καταλάβει στο ποίημα ακριβώς τη θέση που άφησε κενή ο ποιητής, 

ότι αυτός θα επαναλάβει την αυτή ανέκφραστη κίνηση διαμέσου της οποίας ο συγγραφέας 

είχε μαρτυρήσει και πιστοποιήσει την απουσία του στο ποίημα (AGAMBEN, 2006:115). 

«Συνήθιζα να αισθάνομαι το μυστήριο των πραγμάτων, το οποίο ερχόταν να με 

συναντήσει μέσα από τη σκιά, να ανεβαίνει αργά στην πλάτη μου σαν μια υπόκωφη παλίρροια 

από την άλλη μεριά της θάλασσας» (PESSOA, 2010:13).  Όταν ο συγγραφέας λέει «εγώ» δεν 

είναι εκείνος που μιλά, αλλά η γλώσσα. Η προσωπική αντωνυμία «εγώ» είναι ακριβώς αυτό 

που λέει: η γλώσσα δεν αναγνωρίζει το πρόσωπο, αλλά το υποκείμενο στη θέση ενός 

προσώπου που απουσιάζει (HAWTHORN, 2012). Το να αποδίδεται ένας συγγραφέας στο 

κείμενο, σημαίνει ότι η γραφή κλείνει, περατώνεται, φτάνει στην τελική εξήγησή του. Τελική 

εξήγηση για τον μεταδομισμό δεν υπάρχει. Για τον μεταδομιστή αναγνώστη, ο συγγραφέας, 

απαλλαγμένος από πάθη, αισθήματα, εντυπώσεις, και εξοπλισμένος μόνο με ένα απέραντο 

λεξικό, μιμείται μια προγενέστερη χειρονομία, με μοναδική του εξουσία την ανάμιξη των 

γραφών, την αντιπαράθεσή τους στη δημιουργία ενός βιβλίου που αποτελεί ένα σύνολο 

σημείων που χάνεται προς τα πίσω στον χρόνο.  

Ο μεταδομιστής αναγνώστης παράγει το κείμενο, δεν αποκαθιστά ούτε αναπαράγει τη 

σκέψη του συγγραφέα ή μια προϋπάρχουσα εξωκειμενική πραγματικότητα. Στόχος του είναι 
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να «μάθει το κείμενο όπως δεν μπορεί το ίδιο να γνωρίζει τον εαυτό του». (BARRY, 2013:95-

96). 

Το ίδιο το κείμενο είναι αποτέλεσμα της εκφοράς του, το περιεχόμενό του συνίσταται 

από την πράξη της εκφώνησής του. Είναι φτιαγμένο ως ένας πολυδιάστατος χώρος 

συγχωνευμένων και αλληλοαποκλειόμενων αναφορών, προερχόμενων από πολλαπλές 

κουλτούρες και από ποικίλες γραφές, καμιά από τις οποίες δεν είναι η αρχική. Η ενότητα του 

κειμένου εντοπίζεται στον προορισμό του, στον αναγνώστη του (BARTHES, 2005). 

Επιδίωξη του μεταδομιστή αναγνώστη είναι να διατρέχει το κείμενο και όχι να το 

διαπερνά. Ο αναγνώστης, σε αυτή την προσέγγιση, αποτελεί τον χώρο εγγραφής των 

αναφορών της αρχι-γραφής και είναι επίσης απρόσωπος, ένας άνθρωπος χωρίς ιστορία, χωρίς 

βιογραφία, χωρίς ψυχολογία. 

 

4.2.1.x. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ:  

Δεν ήτο παραίσθησις, πλάσμα της εξημμένης φαντασίας του, όχι δεν είναι, κάποιος πρέπει 

να χτυπά την πόρτα, ο συγγραφεύς άλλωστε το αναφέρει ρητώς: κάποιος χτυπά την πόρτα. 

(ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, 1986:11) 

Οι αναγνώστες είναι οι βρικόλακές μου. Νιώθω ένα ολόκληρο πλήθος αναγνωστών να 

ρίχνουν το βλέμμα τους πάνω από τους ώμους μου και να κάνουν δικές τους σιγά σιγά τις 

λέξεις που καταγράφονται πάνω στο χαρτί. (ΚΑΛΒΙΝΟ, 2009:217) 

Συχνά το ίδιο το κείμενο παρέχει μια ανάγνωση του εαυτού του. Αυτό συμβαίνει όταν 

υπάρχουν σαφή και άμεσα σχόλια για τα συστατικά του μέρη (ιντερλούδια). Τα αναγνωστικά 

αυτά ιντερλούδια εμφανίζονται ως αποσπασματικά κείμενα μέσα στο κείμενο, συνιστούν μια 

διαφορετική γλώσσα από εκείνη του κειμένου και λειτουργούν επικουρικά σαν 

αποκωδικοποιήσεις άλλων αποσπασμάτων, σαν αποσαφηνίσεις της επικοινωνησιμότητας του 

κειμένου: η αναγνωσιμότητα κάποιων τμημάτων μπορεί να γίνει με προαιρετικό, ερμηνευτικό, 

γλωσσικό ή συμβολικό τρόπο. Για παράδειγμα, μια αφήγηση μπορεί να περιέχει αποσπάσματα 

μεταγλωσσικού σχολιασμού κάποιων λέξεων και φράσεων από τις οποίες συγκροτείται. 

Μπορεί επίσης να σχολιάζει κατά πόσον είναι κατάλληλες κάποιες λέξεις, να προτείνει 

ενδεχόμενες συνδηλώσεις συνήθων όρων, να παρέχει υποδείξεις για τα πρόσωπα ή τα 

αντικείμενα στα οποία αναφέρονται κάποιες αντωνυμίες. Πέρα από την επεξεργασία των 

γλωσσικών στοιχείων που συνθέτουν το κείμενο, η αφήγηση μπορεί να οργανώνεται με 

τέτοιον τρόπο, ώστε να απαντά σε ερωτήσεις πολιτισμικού ή ερμηνευτικού περιεχομένου, 

όσον αφορά το νόημα, ή να απαντά σε ερωτήσεις σχετικές με καταστάσεις ή γεγονότα που 

εξιστορούνται από το ίδιο το κείμενο. Η φράση, παραδείγματος χάριν, «Έβγαλε το καπέλο του 
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και υποκλίθηκε μπροστά στις κυρίες» μπορεί να υποδηλώνει πολιτισμικούς κανόνες. Οι τίτλοι 

των κεφαλαίων μπορεί να περιέχουν συνοπτικά τουλάχιστον ένα από τα νοήματα των 

γεγονότων της αφήγησης. Μπορεί να αποφασίζεται από την αφήγηση ότι κάποιο από τα 

συστατικά της μέρη αποτελεί αίνιγμα, ένδειξη για τη λύση του αινίγματος ή ακόμα και λύση 

του.  

Ασφαλώς, ο τρόπος που διαβάζει το κείμενο κάποιο συγκεκριμένο απόσπασμά του δεν 

δεσμεύει κάποιον άλλον αναγνώστη. Τα αναγνωστικά ιντερλούδια μπορεί να λειτουργούν 

βοηθητικά, μπορεί όμως να αποτελούν και εμπόδιο για κάποιον άλλον αναγνώστη και, έτσι, 

να προκαλούνται παραναγνώσεις του κειμένου. Σε κάθε περίπτωση, το τελικό τους 

αποτέλεσμα εξαρτάται από τη φύση του αναγνώστη και της ανάγνωσής του: κάποιοι 

αναγνώστες είναι περισσότερο επιρρεπείς στο να εξαπατηθούν, κάποιοι άλλοι χρειάζονται τον 

μεταγλωσσικό σχολιασμό που τους προτείνουν τα αναγνωστικά ιντερλούδια και αρέσκονται 

να καθοδηγούνται από το κείμενο, ενώ άλλοι τείνουν να συμφωνούν ή να διαφωνούν με τις 

προτεινόμενες από την αφήγηση αναγνώσεις (PRINCE, 2000). 
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4.2.2. SUBTILITAS EXPLICANDI: χρόνος διεκδίκησης και χώρος φιλοξενίας του 

νοήματος είναι ο συγγραφικός. 

Η εξήγηση καθησυχάζει. Ανακουφίζει την αγωνία της αβεβαιότητας. Ο αρχαίος άνθρωπος 

ήθελε να επιβιώσει, φοβόταν τον θάνατο, ήταν αβοήθητος απέναντι στο περιβάλλον του 

και η εξήγηση του πρόσφερε την αίσθηση ή, τουλάχιστον, την ψευδαίσθηση του ελέγχου. 

(YALOM, 2011:475) 

Όλα τα τεχνάσματα της ενέλιξης περιελίσσονται γύρω από τη συγγραφική φωνή – «μια 

ανθρωπομορφική θεότητα που την ενσαρκώνω εγώ», όπως τη χαρακτηρίζει ο ίδιος ο 

Ναμπόκοφ. […] Αυτή ακριβώς η «θεότητα» είναι υπεύθυνη για τα πάντα: αυτή εκκινεί μια 

αφήγηση μόνο και μόνο για να τη σταματήσει και να επαναφηγηθεί την παράγραφο με 

διαφορετικό τρόπο· διακόπτει μια σκηνή για να την «ξαναπαίξει» στην οθόνη του 

Κεφαλαίου ή στρέφει μια αναποδογυρισμένη διαφάνεια για να την προβάλλει σωστά· 

παρεμβαίνει για να δώσει σκηνικές οδηγίες, για να συγχαρεί ή να ενθαρρύνει τους 

ηθοποιούς, για να μετακινήσει ένα αντικείμενο του σκηνικού· αυτή αποκαλύπτει ότι οι 

ήρωες έχουν «σώματα παραγεμισμένα με μπαμπάκι» και είναι οι μαριονέτες του 

συγγραφέα, ότι όλα είναι μυθοπλασία· κι αυτή είναι που ευρύνει τα «χάσματα» και τις 

«τρύπες» στο αφήγημα, ώσπου να γίνει κομμάτια στο «τέλος», όταν πια οι ενδιάμεσοι 

αποχωρούν, ο θίασος των χαρακτήρων διαλύεται και ακόμη και η μυθοπλασία σβήνει και 

χάνεται – το πολύ πολύ αφήνοντας πίσω της ένα αποτύπωμα στον χώρο. (ΝΑΜΠΟΚΟΦ, 

2015, Εισαγωγή:49) 

You must love them [the authors], and show your love in these two following ways: 

(1) First, by a true desire to be taught by them, and to enter into their thoughts. To enter 

into theirs, observe; not to find your own expressed by them. If the person who wrote the 

book is not wiser than you, you need not read it; if he be, he will think differently from 

you in many respects. (2) Very ready we are to say of a book, “How good this is – that’s 

exactly what I think!” But the right feeling is, “How strange that is! I never thought of 

that before, and yet I see it is true; or if I do not now, I hope I shall, some day”. […] 

Judge it afterwards, if you think yourself qualified to do so; but ascertain it first. And be 

sure also, if the author is worth anything, that you will not get at his meaning all at once; 

- nay, that at his whole meaning you will not for a long time arrive at any wise. Not that 

he does not say what he means, and in strong words too; but he cannot say it all; and 

what is more strange, will not, but in a hidden way and on parables, in order that he may 

be sure you want it. [...] They do not give it to you by way of help, but of reward; and 
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will make themselves sure that you deserve it before they allow you to reach it. [...] You 

may dig long and find none (gold); you must dig painfully to find any. 

The metal you are in search of being the author’s mind or meaning, his words 

are as the rock which you have to crush and smelt in order to get at it. And your pickaxes 

are your own care, wit and learning; your smelting-furnace is your own thoughtful soul. 

(RUSKIN, χ.χ.:20) 

Though the old-style effort to find the theme or moral has been generally 

repudiated, the new style search for the “meaning” which the work “communicates” or 

“symbolizes” can yield the same kinds of misreading. It is true that both types of search, 

however clumsily pursued, express a basic need: the reader’s need to know where, in the 

world of values, he stands – that is, to know where the author wants him to stand. But 

most works worth reading have so many possible “themes”, so many possible 

mythological or metaphorical or symbolic analogues, that to find any one of them, and 

to announce it as what the work is for, is to do at best a very small part of the critical 

task. Our sense of the implied author includes not only the extractable meanings but also 

the moral and emotional content of each bit of action and suffering of all the characters. 

(BOOTH, 1983:94-95) 

 

4.2.2.i. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Οι γραμματικοί κατά τους βυζαντινούς 

χρόνους συμβούλευαν, ακολουθώντας το μοντέλο του Διονύσιου του Θράκα, τους αναγνώστες 

να είναι πειθαρχημένοι κατά την ανάγνωση οποιουδήποτε βιβλίου, να το μελετούν σε βάθος, 

να εστιάζουν την προσοχή τους στον τίτλο, στον συγγραφέα, να στοχεύουν κατά τη μελέτη 

τους στην ενότητα, στη δομή και στα αποτελέσματα του έργου (CAVALLO & CHARTIER, 

2008:32). 

 

4.2.2.ii. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ο αναγνώστης του Μεσαίωνα διαβάζει 

καλύπτοντας τις τέσσερις λειτουργίες των γραμματικών σπουδών (grammaticae officia) που 

είχε κληρονομήσει από την αρχαία παράδοση: lectio, emendatio, enarratio, judicium.  

Κατά τη lectio, η οποία απαιτεί μεγαλόφωνη ανάγνωση και προσωδία, ο αναγνώστης 

διακρίνει τα γράμματα, τις συλλαβές, τις λέξεις και τις προτάσεις. Η emendatio είναι η 

διαδικασία διόρθωσης, κατά την αντιγραφή-μεταγραφή του κειμένου, με σκοπό τη βελτίωσή 

του. Κατά την enarratio, ο αναγνώστης εντοπίζει ή σχολιάζει τα λεξιλογικά, ρητορικά ή και 

λογοτεχνικά χαρακτηριστικά του κειμένου με σκοπό την εξήγηση και ερμηνεία τους 

(explanatio). Η judicium είναι η λειτουργία κατά την οποία ο αναγνώστης προβαίνει σε 
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αξιολογικές κρίσεις επί του κειμένου αναφορικά με τα αισθητικά και τα φιλοσοφικά του 

χαρακτηριστικά.  

Σημαντικό μέρος της αναγνωστικής διαδικασίας κατά τον Μεσαίωνα αποτελεί η 

ρητορική ανάλυση των επιχειρημάτων σε ένα κείμενο. Η ανάλυση αυτή ονομάζεται 

circumstantiae rerum, συνίσταται από τα εξής επτά χαρακτηριστικά των περιστάσεων των 

ανθρώπινων πράξεων και πραγματοποιείται με τη μορφή ερωτήσεων: πρόσωπο (quis: ποιος), 

πράξη (quid: τι), χρόνος (quando: πότε), χώρος (ubi: πού), αιτία (quaere uel cur: γιατί), μέθοδος 

(quomodo: πώς) και μέσο (quibus amminiculis: με τι μέσο) (PARKES, 2008:124). 

Ο μεσαιωνικός αναγνώστης αναγνωρίζει το κριτήριο της πολυερμηνευσιμότητας του 

κειμένου και, συγχρόνως, ενεργοποιεί το εγκυκλοπαιδικό του υπόβαθρο. Στην ουσία 

αναγνωρίζει πως το νόημα του κειμένου μπορεί να ερμηνευτεί πολυποίκιλα αλλά σύμφωνα με 

αυστηρά καθορισμένους κανόνες (ΕΚΟ, 1993). Ο μεσαιωνικός αναγνώστης απαιτούσε 

περισσότερο την επανάληψη ορισμένων δομών (HOLUB, 2001).  

 

4.2.2.iii. ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ (LECTOR SCRUPULOSUS) (12ος-14ος 

αι. μ.Χ.): είναι ο αναγνώστης του 15ου αι. Αυτός ο τύπος αναγνώστη μαθαίνει να μελετά ένα 

κείμενο σύμφωνα με κανόνες, με συγκεκριμένα κριτήρια που διδάσκεται επιμελώς και τα 

οποία αποστηθίζει, χωρίς απαραίτητα να έχει προηγουμένως κατανοήσει.  

Ο τρόπος ανάγνωσης εξαρτάται από έναν δάσκαλο, ο οποίος προτρέπει στην 

αναζήτηση της γνώσης μέσω ενός συστήματος που υπακούει σε συγκεκριμένους κανόνες, 

στοχεύοντας στο να καταστούν σαφή και προσιτά τα διαφορετικά επίπεδα νοήματος των 

κειμένων σε όσο το δυνατόν περισσότερους αναγνώστες και, συγχρόνως, στο να διασφαλιστεί 

μια κοινή, συλλογική κοινωνική ανταπόκριση και πίστη (MANGUEL, 1997). Το πρόγραμμα 

διδασκαλίας αυτού του τρόπου ανάγνωσης περιλαμβάνει τα εξής: α. κατά τη lectio, γίνεται η 

γραμματική και συντακτική ανάλυση των στοιχείων της πρότασης· β. κατά τη littera, μαζί με 

τον δάσκαλό του, ο σχολαστικός αναγνώστης επιχειρεί την κυριολεκτική απόδοση της 

σημασίας του κειμένου· γ. κατά το στάδιο του sensus, ο στόχος είναι πια το νόημα του 

κειμένου, το οποίο καθορίζεται από τις κατεστημένες ερμηνείες· δ. στο τελευταίο επίπεδο της 

σχολαστικής ανάγνωσης, βρίσκεται η sententia, κατά την οποία γίνεται παρουσίαση των 

απόψεων εγκεκριμένων σχολιαστών. Δεν στοχεύει στην κατανόηση της littera· η κατανόηση 

της γραπτής λέξης προϋποτίθεται για τη μετάβαση στη σημασία και στο νόημα, του sensus, 

ώστε να φτάσει στον σχηματισμό άποψης, στη sententia, που είναι η βαθιά γνώση (CAVALLO 

& CHARTIER, 2008). 
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Η προσωπική σημασία που θα μπορούσε να δώσει ο αναγνώστης στο κείμενο εδώ δεν 

έχει αξία. Αυτό που έχει αξία για τον σχολαστικό αναγνώστη είναι η ικανότητά του να γίνει 

«καλύτερος άνθρωπος» με το να διατηρεί στη μνήμη του και να συγκρίνει τις αναγνωρισμένες 

ως αυθεντικές ερμηνείες (concordia discordantium) (MANGUEL, 1997:130-145).   

 

4.2.2.iv. ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

All books are divisible into two classes, the books of the hour, and the books of all time. 

Mark this distinction – it is not of one quality only. It is not merely the bad book that does 

not last, and the good one that does. It is a distinction of species. There are good books 

for the hour, and good ones for all time; bad books for the hour, and bad ones for all 

time. 

The good book for the hour […] is simply the useful or pleasant talk of some person 

whom you cannot otherwise converse with, printed for you. Very useful often, telling you 

what you need to know; very pleasant often, as a sensible friend’s present talk would be. 

[…] We ought to be entirely thankful for them, and entirely ashamed of ourselves if we 

make no good use of them. […] A book is essentially not a talked thing, but a written 

thing; and written, not with a view of mere communication, but of permanence. The book 

of talk is printed because its author cannot speak to thousands of people at once; if he 

could, he would – the volume is mere multiplication of his voice. […] But a book is 

written, not to multiply the voice merely, not to carry it merely, but to perpetuate it. The 

author has something to say which he perceives to be true and useful, or helpfully 

beautiful. So far as he knows, no one has yet said it; so far as he knows, no one else can 

say it. He is bound to say it, clearly and melodiously if he may; clearly, at all events. 

(RUSKIN, χ.χ.:18-19) 

Ο Τ.Σ. Έλιοτ έχει καταγράψει τις κύριες, κατ’ αυτόν ιδιότητες του κλασικού. Πρώτη πρώτη 

αναφέρει και αυτός την αντοχή στον χρόνο. […] Θα προσθέσει όμως και τη συγκρότηση 

της σκέψης, στα χαρακτηριστικά του κλασικού, την ιστορική συνείδηση, την ωριμότητα 

των τρόπων και της γλώσσας, που περιλαμβάνει και την τελειοποίηση του κοινού ύφους 

της γλώσσας στην οποία γράφεται το εν λόγω έργο. Και επίσης το εύρος, την καθολικότητα, 

την πληρότητα, την ικανότητα δηλαδή να εκφράζει το μέγιστο δυνατό του όλου φάσματος 

των ανθρώπινων συναισθημάτων. 

«Κλασικό», θα συμφωνήσει και ο Τζ. Μ. Κούτσι, «είναι αυτό το οποίο δεν έχει χρονικούς 

περιορισμούς, το οποίο διατηρεί νοήματα και για τις επόμενες γενιές, το οποίο ‘ζει’». Και 

ο Ζμπίγκνιεφ Χέρμπερτ θα εξηγήσει πως «ό,τι επιβιώνει του χειρότερου βαρβαρισμού, και 
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επιβιώνει επειδή οι γενιές των ανθρώπων δεν αντέχουν να το αποχωριστούν, οπότε δεν το 

εγκαταλείπουν με κανέναν τρόπο -αυτό είναι το κλασικό». «Είναι το βιβλίο», θα προσθέσει 

ο Μπόρχες, «που ένα έθνος ή μια ομάδα εθνών ή ο πολύς χρόνος έχουν αποφασίσει να 

διαβάζεται σαν να ’ταν όλα στις σελίδες του προσχεδιασμένα, μοιραία, βαθιά σαν το 

σύμπαν, και σαν να επιδέχονται όλα ατέλειωτες ερμηνείες». Ο Ίταλο Καλβίνο θα πει το 

ίδιο πράγμα με τον δικό του τρόπο: «Αποκαλείται κλασικό ένα βιβλίο που παρουσιάζεται 

ως ισοδύναμο του σύμπαντος, όπως τα αρχαία φυλακτά».  

Διαβάζουμε τους κλασικούς συγγραφείς, γιατί, όπως προτείνει ο Καλβίνο, «το να 

διαβάζουμε τους κλασικούς είναι καλύτερο από το να μην τους διαβάζουμε» 

(ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, 2017:95-97). 

Αυτός ο αναγνωστικός τύπος αναγνωρίζει τα κλασικά έργα, όχι από την παλαιότητά 

τους και τη χρονική απόσταση που τον χωρίζει από αυτά ή από το μεγαλόπνοο ύφος και το 

αντίστοιχο περιεχόμενο, αλλά από την επικαιρότητά τους, που οφείλεται στη σημειακή δομή 

τους, στην «ανοιχτή» δομή τους κατά τον Eco, στον «γαλαξία σημαινόντων, όχι σε μια δομή 

σημαινομένων» κατά τον Barthes. Ο τύπος αυτός επιλέγει να διαβάζει τα κλασικά έργα επειδή 

απαντούν σε ερωτήματα διαχρονικά, ερωτήματα που αφορούν κάθε εποχή, άρα και τη δική 

του. Ο κλασικός αναγνώστης εντοπίζει το δικό του ύφος, αλλά και το παγκόσμιο ύφος μέσα 

στα κείμενα, ένα ύφος που είναι ταυτόχρονα παλιό και νέο (ΤΖΟΥΜΑ, 2006). 

 

4.2.2.v. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ-ΟΥΜΑΝΙΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: αναβιώνει τη 

φιλολογική ερμηνευτική της Σχολής της Αλεξάνδρειας, που ασχολούνταν με την ερμηνεία του 

Ομήρου και της ρητορικής παράδοσης και αναζητά την ανασυγκρότηση των αυθεντικών 

εκδοχών των κειμένων (HOLUB, 2008). 

Προτάσσει την ατομική ανάγνωση, διαβάζει σιωπηλά, γίνεται πιο τολμηρός, ελέγχει 

προσωπικά την περιέργειά του, επιδιώκει την απευθείας επαφή του με τα κείμενα, ασκεί την 

κριτική του σκέψη ατομικά (HAMESSE, 2008 & SAENGER, 2008). Αυτός ο τύπος 

αναγνώστη τείνει να ακολουθεί τη διαδικασία σύγκρισης των έργων που διαβάζει με 

καταξιωμένα πρότυπα έργα των αρχαίων (HOLUB, 2001).  

Ο ουμανιστικός τρόπος ανάγνωσης περιγράφεται ιδανικά από τον Niccolò Machiavelli, 

σε μια επιστολή του, στις 10 Δεκεμβρίου 1513, προς τον φίλο του Francesco Vettori, από τον 

τόπο εξορίας του, την εξοχική του κατοικία έξω από τη Φλωρεντία, όπου κύρια ασχολία του 

αποτελούσε το διάβασμα: 

Φεύγω από το δασάκι, από κει πάω σε μια πηγή και κείθε σ’ ένα μέρος, όπου έχω 

στημένους βρόχους για τα πουλιά. Έχω απάνω μου ένα βιβλίο, ή τον Δάντη ή τον Πετράρχη 
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ή κάποιον από τους μικρότερους ποιητές, καθώς ο Τίβουλλος, ο Οβίδιος κι οι όμοιοι· 

διαβάζω της καρδιάς τους τα πάθια και τους έρωτές τους, θυμάμαι τα δικά μου και 

αφήνομαι για λίγο γλυκά σε τούτον τον στοχασμό. Ύστερα τραβάω από τον δρόμο κατά το 

χάνι, μιλάω με τους περαστικούς, ρωτάω τα νέα απ’ τον τόπο τους, μαθαίνω διάφορα και 

παρατηρώ τα χίλια γούστα και τις διαφορετικές φαντασίες των ανθρώπων […]. Μόλις 

πέσει το βράδυ, γυρίζω σπίτι και μπαίνω στο γραφείο μου· και στο κατώφλι πετάω από 

πάνω μου τα καθημερινά ρούχα, πούναι γιομάτα λάσπη και λέρα, και βάνω φορέματα 

βασιλικά κι αυλικά· και ντυμένος καθώς ταιριάζει μπαίνω στις αρχαίες αυλές των αρχαίων 

ανθρώπων, όπου γίνομαι καλόδεχτος και τρέφομαι από την τροφή εκείνη πούναι μοναχά 

δική μου και που γι’ αυτήν γεννήθηκα· εκεί μέσα δεν ντρέπομαι να μιλάω μαζί τους και να 

ρωτάω την αιτία των πράξεών τους· κι εκείνοι, όντας καλόγνωμοι, μου αποκρίνονται· και 

για τέσσερις ώρες δεν νιώθω κανένα βάρος, απολησμονώ κάθε θλίψη, δεν φοβάμαι τη 

φτώχεια, δεν με σκιάζει ο θάνατος. (GRAFTON, 2008:221) 

Ο Macchiavelli, στην επιστολή του, πληροφορεί τον φίλο του ότι, στην εξοχή όπου 

βρισκόταν, διάβαζε δύο ειδών βιβλία. Το πρώτο είδος είναι τα βιβλία κλασικών συγγραφέων 

που λειτουργούσαν ως κίνητρα για ονειροπόληση και ψυχαγωγία. Το δεύτερο είδος, που 

περιγράφεται αλληγορικά, είναι τα βιβλία των σπουδαίων, για τον Macchiavelli, ανθρώπων, 

οι οποίοι συνομιλούν μαζί του καταδεκτικά. Από αυτά τα βιβλία ο αναγνώστης ζητά 

καθοδήγηση, θέτει σημαντικά για τον εαυτό του ερωτήματα και προσπαθεί να λάβει 

απαντήσεις. Τηρεί, κατά την ανάγνωσή του, ευγένεια και δείχνει απαράμιλλο ενδιαφέρον. Με 

λίγα λόγια, στην επιστολή του Macchiavelli, διακρίνουμε ότι η ουμανιστική αναγνωστική 

προσέγγιση είναι ανάλογη προς το βιβλίο το οποίο ξεκινά να διαβάσει ο αναγνώστης. 

Ο ουμανιστής αναγνώστης εστιάζει την οπτική του γωνία στη μεταφορά του κειμένου 

που διαβάζει στη δική του εποχή. Αξιολογεί το κείμενο με βάση το κατά πόσον αυτό 

εξυπηρετεί τις ανάγκες ενός νέου κόσμου, χωρίς να τον ενδιαφέρει η ερμηνεία του ή το κατά 

πόσον το κείμενο αναπαριστά τον αρχαίο κόσμο, τον οποίον περιγράφει. Διαβάζει, έχοντας 

κατά νου ότι το βιβλίο αξιολογείται από το συναισθηματικό βάρος που δημιουργεί στον ίδιο, 

ανακαλώντας του προσωπικά βιώματα, αναμνήσεις. Διαβάζει με σκοπό τον διάλογο με τους 

νεκρούς -κλασικούς- συγγραφείς, προκειμένου να καταφέρει να τους απεγκλωβίσει από το 

περιχαρακωμένο πλαίσιο των μεσαιωνικών σχολίων και, με αυτόν τον τρόπο, να περισώσει το 

αρχικό νόημα των βιβλίων, θεωρώντας ότι οι σχολαστικιστές σχολιαστές τα είχαν 

επιτηδευμένα και συστηματικά διαστρεβλώσει. Θεωρεί πως, αποκαθιστώντας τους νεκρούς-

κλασικούς συγγραφείς με τον δικό του τρόπο προσέγγισης, θα διαβάζει τα κλασικά κείμενα 

όπως ήταν στην πραγματική τους διάσταση.  
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Τα κλασικά βιβλία για τον νέο αναγεννησιακό-ουμανιστή αναγνώστη αποτελούν 

μουσειακά εκθέματα που φέρουν τον υπομνηματισμό και τα σχόλιά τους και, ως εκ τούτου, 

έχουν προκαθορισμένο νόημα. Ο αναγεννησιακός-ουμανιστής αναγνώστης θαυμάζει την 

αρχαία σοφία από την απόσταση του επισκέπτη. Διαβάζει, γράφοντας συγχρόνως, τον δικό 

του σχολιασμό, που μπορεί να είναι ρητορικός και φιλολογικός, και που περιέχει, ωστόσο, και 

αυτοβιογραφικά στοιχεία. Χρησιμοποιεί εξοπλισμένες ακριβές συσκευές και εργαλεία κατά 

την ανάγνωσή του, προς διευκόλυνση της εργασίας του, που του προσδίδουν αίγλη 

(GRAFTON, 2008). 

 

4.2.2.vi. ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΗΣ-ΓΝΩΣΙΑΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Εδώ είναι όλα συγκεκριμένα, προσδιορισμένα, με απόλυτη γνώση των πραγμάτων, ή 

τουλάχιστον η εντύπωση που το κείμενο δίνει σ’ εσένα, Αναγνώστη, είναι αυτή της 

πραγματικής γνώσης των πραγμάτων. (ΚΑΛΒΙΝΟ, 2009:59) 

Οι ανθρωπιστικές επιστήμες χρησιμοποιούν μια μέθοδο κατανόησης ικανή να 

προσδώσει επιστημολογική εγκυρότητα στα αποτελέσματά της. Εξαλείφεται η 

υποκειμενικότητα, τη θέση της παίρνει η αντικειμενική παρατήρηση και η περιγραφή ενός 

κειμένου που λειτουργεί ανεξάρτητα από την υποκειμενικότητα του αποδέκτη του. Πολύ 

σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση διαδραματίζει η επενεργός ιστορία, η οποία 

ουσιαστικά είναι ανακλούμενη γνώση που αφορά τις αντικειμενικές ιστορικές συνθήκες 

παραγωγής του έργου. Η μελέτη των αντικειμενικών συνθηκών παραγωγής επιτρέπει, με αυτή 

την έννοια, την επιστροφή στο παρελθόν και την κατανόηση του αρχικού νοήματος του 

κειμένου (ΤΖΟΥΜΑ, 2006). Η κατανόηση καθορίζεται από ιστορικά προσδιορισμένους και 

ιστορικά μεταβλητούς παράγοντες. «Ιστορικό είναι» σημαίνει ότι ο αναγνώστης δεν 

εξαντλείται στη γνώση του εαυτού του. «Κάθε γνώση του εαυτού μας προβάλλει μέσα από τα 

ιστορικά δεδομένα που βρίσκουμε μπροστά μας» (ΝΤΗΤΕΡ, 2001:200-201). 

Ο Hippolyte Taine προέβη σε μια αντικειμενικά αιτιολογική διερεύνηση του 

λογοτεχνικού κειμένου, θέτοντας τις εξής πέντε θέσεις, τις οποίες υιοθετεί ο μετέπειτα 

κριτικός-γνωσιακός αναγνώστης: α. το λογοτεχνικό κείμενο είναι ένα προϊόν· β. αποτελεί μια 

νοηματική ολότητα· γ. έχει αναπαραγωγική σχέση με την εξωκειμενική πραγματικότητα· δ. ο 

συγγραφέας, γράφοντάς το, είναι φορέας και μεταγγίζει σε αυτό τις θέσεις της κοινωνικής 

ομάδας στην οποία ανήκει· ε. η κριτική του κειμένου πραγματοποιείται σε δύο χρόνους: στον 

χρόνο της κατανόησης και σε εκείνον της ερμηνείας (ΤΖΟΥΜΑ, 1991). 

Ο διαφωτιστής-γνωσιακός αναγνώστης, πιστεύοντας σε μία και μοναδική ερμηνεία, 

την οποία θεωρεί σωστή, ασκεί τη λογική του και, για να επιτύχει, τον σκοπό του χρησιμοποιεί 
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την πρακτική της σύγκρισης. Προκειμένου να κατανοήσει, να συλλάβει το νόημα αναζητά να 

εντοπίσει την ενσωματωμένη στο κείμενο συγγραφική πρόθεση (HOLUB, 2008). 

Ο διαφωτιστής-γνωσιακός αναγνώστης επιθυμεί να καταναλώσει καινούργια ύλη, 

ώστε να καλύψει την ανάγκη του για πληροφόρηση και προσωπική ευχαρίστηση, προσπαθεί 

να ανακτήσει τον γνωσιακό ρόλο της τέχνης (WITTMAN, 2008 & HOLUB, 2001). Διαβάζει 

αναζητώντας το κυριολεκτικό-ιστορικό νόημα. Λειτουργεί παλινδρομικά όπως ο κειμενιστής 

ή ιστορικιστής αναγνώστης. Επιδιώκει να εκμηδενίσει την ιστορική απόσταση που τον χωρίζει 

από το κείμενο και, με αυτόν τον τρόπο, να αποκαλύψει την πρόθεση του συγγραφέα, να 

αναδείξει τη σκέψη του συγγραφέα πίσω από το πώς τη διαπραγματεύτηκε στο κείμενό του 

(ΤΖΟΥΜΑ, 2006). Σημασία για τον διαφωτιστή αναγνώστη έχει η χρησιμότητα στην 

ανάγνωση. Διαβάζει για να μάθει, για να διδαχτεί, για να χειραφετηθεί ενάντια στη φίμωση 

της διάνοιας κατά τη φεουδαρχική περίοδο· η ανάγνωσή είναι κυρίως εγκυκλοπαιδική. 

Πειθαρχεί ενώ διαβάζει, προσπαθεί να ανακαλύψει την πιθανότητα συντροφιάς ή συμφωνίας 

με τον δημιουργό του κειμένου. Διαβάζει απομονωμένος, σιωπηλά, ώστε να διατηρεί τον 

αυτοέλεγχό του και τον έλεγχο του κειμένου, να υποδέχεται ήρεμα και αθόρυβα το 

ανάγνωσμα, να νιώθει ότι ανήκει σε μια ομάδα που έχει τις ίδιες ιδέες με αυτόν.  

Κατά τον ύστερο διαφωτισμό, η ανάγνωση για ψυχαγωγία καταδικάστηκε ως 

κοινωνικά ανώφελη. «Το να διαβάζεις ένα βιβλίο απλώς και μόνο για να σκοτώνεις την ώρα 

σου συνιστά εσχάτη προδοσία προς την ανθρωπότητα, διότι με αυτόν τον τρόπο υποβιβάζεις 

ένα μέσο που είναι προορισμένο να εκπληρώνει ανώτερους στόχους» (WITTMAN, 2008:366). 

Για αυτόν τον λόγο, αναπτύχθηκε πολεμική ενάντια στην ανάγνωση μυθιστορημάτων. Η 

μυθιστορηματική ανάγνωση θεωρείται ότι αντιβαίνει στον ουσιαστικό ρόλο του (διαφωτιστή) 

αναγνώστη, ο οποίος οφείλει να διαβάζει για να επιμορφώνεται και να ανυψώνει το ήθος του, 

και ενέχει τον κίνδυνο να ερεθίζει τη φαντασία του αναγνώστη και, με αυτόν τον τρόπο, να 

τον οδηγεί σε απώλεια της αισθητής πραγματικότητας. Ο Immanuel Kant θέτει την επίδραση 

που ασκούσε η μυθιστορηματική ανάγνωση στον άνθρωπο ως εξής: «Το μυθιστόρημα, εκτός 

από άλλες επιπτώσεις στη διάθεση, έχει και αυτή – καθιστά έξη τη διάσπαση του νου» 

(WITTMAN, 2008:369-370). 

 Ο Johann Martin Chladenius, κατά την περίοδο του Διαφωτισμού, αναπτύσσει ένα 

εκτεταμένο σχέδιο ανάγνωσης-ερμηνείας των ιστορικών κειμένων και των κειμένων που 

περιέχουν γενικές αλήθειες. Τα πρώτα τον ενδιαφέρουν για τη δυνατότητα ή πιθανότητα 

αντικειμενικής εξιστόρησης και κατανόησης του παρελθόντος μέσα από το παρόν. Τα δεύτερα 

για την αμφισημία και τη σκοτεινότητα που μπορεί να τα χαρακτηρίζει.  



88 
 

 

Το σχέδιο του Chladenius προβλέπει την αναπαράσταση του κειμένου στο παρόν του 

αναγνώστη. Αυτό σημαίνει την εξάλειψη της ιστορικής απόστασης που τον χωρίζει από τον 

συγγραφέα και την κατανόηση του τρόπου που ο συγγραφέας διαπραγματεύτηκε το θέμα του 

στο κείμενο, άρα την κατανόηση της προθετικότητας του συγγραφέα (intentio auctoris). 

Επομένως, αν ο αναγνώστης αντιληφθεί ένα θέμα μέσα στο κείμενο που δεν εμπίπτει στην 

προθετικότητα του συγγραφέα, τότε την ξεπερνάει· σύμφωνα με τον Chladenius και την 

προσέγγιση του διαφωτιστή αναγνώστη, δεν είναι αυτό το ζητούμενο.  

Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία κειμένων που ενδιαφέρουν τον Chladenius, αυτά 

δεν διαχωρίζονται από τα πρώτα, αφού αντιμετωπίζονται επίσης ως επικοινωνιακά. Κρίνει πως 

η χρονική-ιστορική απόσταση είναι η συνθήκη για την κατανοησιμότητα· δεν αποτελεί 

εμπόδιο στην κατανόηση.  

Η αναγνωστική προσέγγιση που συστήνει ο Chladenius έχει σαν στόχο την ταύτιση 

του νοήματος που προτείνει ο δημιουργός του έργου με το νόημα που προσλαμβάνει ο 

αναγνώστης, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ τους. Η ταύτιση σημαίνει την 

επιτευξιμότητα της ορθής κατανόησης. Επομένως, προβάλλεται η βεβαιότητα για το νόημα. Ο 

αναγνώστης αυτός λειτουργεί σαν να διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια που θα τον βοηθήσουν 

να κατακτήσει την απόλυτη κατανόηση ενός κειμένου ή θα του επιτρέψουν να μάθει τον τρόπο 

της απόλυτης κατανόησης.  

Η ερμηνεία επιτυγχάνεται με τρεις κινήσεις: την άμεση, την έμμεση κατανόηση και 

την παρέκβαση. Η άμεση κατανόηση είναι αδιάβλητη από την ιστορικότητα και από την 

αναγνωστική υποκειμενικότητα. Πρόκειται για την σταθερότητα του νοήματος, την ταύτιση 

της αντίληψης του αναγνώστη με την πρόθεση του συγγραφέα. Η έμμεση κατανόηση 

προκαλείται από έννοιες που έχουν παραχθεί από την άμεση κατανόηση σε συνάρτηση με τις 

ψυχικές δυνατότητες του αναγνώστη, που είναι τα κινούμενα μέρη του νοήματος. Η 

παρέκβαση είναι οι σκέψεις που κάνει ο αναγνώστης, μετά την απομάκρυνσή του από το 

κείμενο, είναι οι έννοιες που παράγονται από τη φαντασία του. Οι παρεκβάσεις που κάνει ο 

αναγνώστης δεν μπορεί να συμφωνούν με την προθετικότητα του κειμένου και του συγγραφέα.  

Ο Chladenius υποστηρίζει ότι η πραγματικότητα είναι μία και αντικειμενική. Αυτό που 

ποικίλλει είναι η γνώση μας γι’ αυτήν, η οποία εξαρτάται από την οπτική γωνία θέασής της. 

Αν επρόκειτο να αφηγηθούν πολλοί άνθρωποι μια ιστορία, θα την αφηγούνταν με 

διαφορετικούς τρόπους, το θέμα όμως θα ήταν κοινό σε όλες τις αφηγήσεις. Η οπτική του 

αναγνώστη είναι υποκειμενική, επομένως, η αντικειμενική κατανόηση δεν είναι εφικτή. 

Η άποψη του Chladenius για την οπτική γωνία ήταν πρωτοποριακή για την εποχή της 

και είναι ίσως προάγγελος των σύγχρονων θεωριών της πρόσληψης και της αναγνωστικής 
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ανταπόκρισης. Οι ποικίλες αναγνώσεις ενός λογοτεχνικού κειμένου, η οπτική γωνία από την 

οποία προσεγγίζει ο εκάστοτε αναγνώστης το λογοτεχνικό κείμενο, καθορίζουν τη 

διαφορετικότητα της νοηματοδότησής του. Το κείμενο παράγεται διαρκώς ως άλλο 

(ΤΖΟΥΜΑ, 2006). 

 

4.2.2.vii. ΚΕΙΜΕΝΙΣΤΗΣ ή ΙΣΤΟΡΙΚΙΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Ήθελα να ξέρω, ψιθύρισε μόνος του, τι να συμβαίνει άραγε μέσα σ’ ένα βιβλίο, όσο είναι 

ακόμη κλειστό. Φυσικά στις σελίδες του απάνω έχει μόνο γράμματα, που είναι τυπωμένα 

στο χαρτί. Παρόλα αυτά στο βιβλίο κάτι πρέπει να συμβαίνει. Γιατί, όταν το ανοίξεις, έχεις 

ξαφνικά μπροστά σου μια ολόκληρη ιστορία. Υπάρχουν πρόσωπα που δεν τα έχεις γνωρίσει 

ακόμη, διάφορες περιπέτειες, γεγονότα και μάχες ή καμιά φορά θύελλες και τρικυμίες ή 

ταξίδια σε ξένες χώρες. Όλα αυτά βρίσκονται οπωσδήποτε μέσα στο βιβλίο. Αλλά, φυσικά, 

είσαι υποχρεωμένος να τα διαβάσεις για να μπορέσεις και να τα ζήσεις. Το περίεργο όμως 

είναι ότι και πριν τα διαβάσεις όλα αυτά βρίσκονται κιόλας μες στο βιβλίο. Ήθελα να ξέρω 

πώς έχουν μπει; (ΕΝΤΕ, 2015:18) 

Οι σκέψεις που μεταφέρονται στο χαρτί δεν είναι τίποτε παραπάνω από τα ίχνη ενός 

διαβάτη στην άμμο. Ναι μεν μας επιτρέπουν να ακολουθήσουμε τη διαδρομή που ο ίδιος 

επέλεξε αλλά, προκειμένου να μάθουμε τι είδε στον δρόμο του, χρειάζεται να 

χρησιμοποιήσουμε τα μάτια του. (SCHOPENHAUER, 2013:7) 

The author’s judgment is always present, always evident to anyone who knows how to 

look for it. (BOOTH, 1983:41) 

Ο ιστορικισμός, ως τρόπος προσέγγισης την λογοτεχνικών κειμένων, αναπτύχθηκε 

ανάμεσα στον 18ο και 19ο αι. και αποτελεί «επαναστατική» εκδήλωση των συνεπειών της 

δημιουργίας εθνικών κρατών και των αγώνων που θα εξυπηρετούσαν την ανάγκη για εθνική 

ενότητα στην Ευρώπη. Η λογοτεχνική ιστορία, θεωρήθηκε ότι, μπορούσε να συντελέσει στην 

εθνική νομιμοποίηση, εξαιτίας των πολιτικών και ιδεολογικών αναγκών και μεταβολών. 

Παρατηρείται μεταστροφή στη μελέτη των πηγών, στην προσπάθεια ανασυγκρότησης των 

καταξιωμένων κειμένων του Μεσαίωνα και κριτικής έκδοσης έργων που προέρχονταν από την 

εθνική παράδοση. Ο ιστορικιστής αναγνώστης συστρατεύεται με την απόλυτη 

αντικειμενικότητα (HOLUB, 2001). 

Προκειμένου, λοιπόν, για την ερμηνεία και τη χρήση του κειμένου, κρίνεται εκ των ων 

ουκ άνευ η αναφορά στο κείμενο-πηγή. Ο αναγνώστης χρησιμοποιεί το κείμενο (την πρόθεσή 

του) αλλά και τον συγγραφέα (την πρόθεσή του) για να προβεί σε ερμηνευτικές εικασίες (ΕΚΟ, 

1993). Επομένως, μπορούμε να μιλάμε για στενή συνεργασία των τριών: intentio auctoris-
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intentio operis-intentio lectoris. Και αυτός ο αναγνωστικός τύπος θα μπορούσε να ενταχθεί και 

στην κατηγορία των συνθετικών αναγνωστών ή στους αναγνώστες που εξετάζουν την intentio 

operis, στη subtilitas intelligendi. Επειδή όμως το κέντρο του ενδιαφέροντός του βρίσκεται στο 

κείμενο και κυρίως στις συνθήκες παραγωγής του, καταχωρίζεται στην κατηγορία των 

αναγνωστών που λειτουργούν με γνώμονα την εξήγηση, τη subtilitas explicandi. 

Ο κειμενιστής ή ιστορικιστής αναγνώστης βασίζεται σε επιστημονικές αρχές για να 

διερευνήσει τα λογοτεχνικά έργα με σκοπό να τα ερμηνεύσει, να μελετήσει τις συνθήκες και 

τα στοιχεία εκείνα με τη συνδρομή των οποίων πραγματοποιήθηκαν. Λαμβάνει υπόψη του ως 

δεδομένο το δοσμένο λογοτεχνικό προϊόν, το χρησιμοποιεί σαν αφετηρία, ή καλύτερα σαν 

εφαλτήριο, για να απομακρυνθεί από αυτό, για να αποκαλύψει τις σχέσεις και τους νόμους 

παραγωγής του (ΤΖΟΥΜΑ, 1991). Η αναγνωστική πράξη αυτού του τύπου στοχεύει είτε στην 

ιστοριοβιογραφική-ιστορικοκριτική ερμηνεία, που έχει σαν επίκεντρο τον δημιουργό και τη 

σκέψη του, είτε στην κειμενοκεντρική ερμηνεία, που περιστρέφεται γύρω από το εγγενές 

νόημα του κειμένου ανεξάρτητα από τη σκέψη ή τις προθέσεις του συγγραφέα του. 

Παράδειγμα της τελευταίας αποτελεί το ερμηνευτικό δόγμα της αλεξανδρινής Σχολής της 

Περγάμου «Ὅμηρον ἐξ Ὁμήρου σαφηνίζειν». Ο αρχαίος αναγνώστης-ερμηνευτής στόχευε, 

κατεξοχήν, σε μια άλλου τύπου ερμηνεία, την αληθομόλο· αναζητούσε την αλήθεια που διέπει 

τα πράγματα και τον κόσμο (ΡΑΓΚΟΣ, 2001:69-70).  

Οι δύο αυτοί τύποι αναγνωστών και ο τρόπος προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων 

συνιστούν έναν διπλό άξονα ανάγνωσης. Από τη μία, την πρώτη, πλευρά, τα λογοτεχνικά 

προϊόντα θεωρούνται ως φορείς αναπαράστασης της βιογραφίας του συγγραφέα καθώς και 

του ιστορικού και κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο -ή εξαιτίας του οποίου- 

δημιουργήθηκαν. Ως τέτοια, προσφέρουν ιστορικής και πολιτισμικής φύσης πληροφορίες, οι 

οποίες δρουν επικουρικά σε μια αντικειμενική ερμηνευτική προσέγγιση του λογοτεχνήματος. 

Από την άλλη πλευρά, δημιουργείται η αντίρροπη κατεύθυνση της λειτουργίας που λαμβάνει 

το λογοτεχνικό έργο· πώς επιδρά, δηλαδή, αυτό, ως παγιωμένο δημιούργημα, στις ιστορικές 

και κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες (ΤΖΟΥΜΑ, 1991).  

Είναι δύσκολος ο διαχωρισμός των λογοτεχνικών συμφραζομένων από τα κοινωνικο-

ιστορικά αντίστοιχά τους, καθώς τα πρώτα είναι αξεχώριστα συγχωνευμένα μέσα στα δεύτερα 

και αντιστρόφως. Συγγραφέας, λογοτεχνικά και ιστορικο-κοινωνικά συμφραζόμενα 

βρίσκονται συγχρόνως τόσο εντός όσο εκτός και ανεξάρτητα από το κείμενο (HAWTHORN, 

2012). 

Ο διπλός αυτός αναγνωστικός άξονας κατευθύνει την επιστημονική έρευνα σε δύο 

πεδία, τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο: 
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αφενός στη Γενετική Ερμηνευτική και, αφετέρου, στην Κοινωνιολογία της Λογοτεχνίας.  Η 

πρώτη στρέφει την προσοχή της στην ιστορική και κοινωνική παραγωγή των κειμένων και στη 

βασισμένη σε αυτήν ερμηνεία τους, λαμβανομένων υπόψη των θεωρητικών συνθηκών που 

επέτρεψαν αυτή την παραγωγή, συγχρόνως με τα δηλωτικά συμφραζόμενα αυτών των 

συνθηκών που είναι εγγεγραμμένα μέσα στο κείμενο. Η δεύτερη, ασχολείται με την κοινωνική 

δράση που προκαλεί το λογοτεχνικό έργο (ΤΖΟΥΜΑ, 1991). 

Ο κειμενιστής-ιστορικιστής αναγνώστης αναγνωρίζει τη δέσμευση του νοήματος από 

τις γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα που αναδεικνύουν τον πολιτισμό κατά τον χρόνο 

γραφής του κειμένου. Οι επιλογές αυτές αποτελούν την προθετικότητα και ιστορικότητα του 

συγγραφέα και χωροθετούνται εντός του κειμένου. Το νόημα, σε αυτήν την περίπτωση, 

θεωρείται βέβαιο, αμετάβλητο, λόγω της κατανοήσιμης διατύπωσής του από τον συγγραφέα. 

Η κατανόηση του κειμενιστή αναγνώστη ορίζεται και ταυτόχρονα περιορίζεται από τα 

πολιτισμικά συμφραζόμενα της ιστορικότητας του κειμένου και του συγγραφέα του. Ο 

αναγνώστης αυτός διαβάζει πεπεισμένος ότι μπορεί να μεταφερθεί στο παρελθόν, 

παραμερίζοντας τη δική του εποχή, και να κατανοήσει την εποχή που περιγράφεται στο 

κείμενο όπως αυτή υπήρξε (ΤΖΟΥΜΑ, 2006).  

Γνωρίζει πως αυτό που διαβάζει και θεωρεί ως πραγματικό, είναι απλώς 

αναπαράσταση του συμβεβηκότος, αποτελεί κειμενική οργάνωση με λεκτικά σύμβολα του 

ιστορικού γεγονότος ιδωμένα από την οπτική γωνία του γράφοντος και γι’ αυτό, από τα ίδια 

δεδομένα, μπορεί να προκύψουν πολλές αιτιολογικές αφηγήσεις. Λαμβάνει ως δεδομένο ότι 

όλα είναι αποτέλεσμα πρόσληψης του συγγραφέα, της ικανότητάς του να κατανοεί. Η ιστορική 

πραγματικότητα αναδιατάσσεται και αναπλάθεται σημασιολογικά, εγκιβωτίζονται αμοιβαία η 

φανταστική και η πραγματική ιστορία. Ανάλογα με το πού θέλει να στρέψει το ενδιαφέρον ο 

μυθιστοριογράφος, επιλέγει και τον τρόπο εμπλοκής των ιστορικών αναφορών στη 

φανταστική πλοκή, τον τρόπο που οργανώνει τα πραγματικά γεγονότα ή επιλέγει το πόσο θα 

διαρκέσουν αυτά μέσα στον χρόνο της ιστορίας. Μέσα από αυτές τις επιλογές κρίνεται και 

αποφασίζεται η αυτονομία τους (ΤΖΟΥΜΑ, 1991). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στη νεοελληνική πεζογραφία αποτελούν οι Ακυβέρνητες 

Πολιτείες του Στρατή Τσίρκα, όπου η ιστορία ως προσκήνιο και η ιστορία ως παρασκήνιο 

εναλλάσσονται τόσο στις μικρές ενότητες του κειμένου (χωρισμός κεφαλαίων) όσο και στη 

διευθέτηση των μεγάλων μερών του συνόλου (διαίρεση σε τόμους), ενώ η μυθοπλαστική 

επέμβαση ενοποιεί την κριτική της στάση επενεργώντας πότε στο φανταστικό και πότε στο 

«πραγματικό» επίπεδο του μύθου. (ΤΖΟΥΜΑ, 1991:173-174) 
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Η με βάση τη ζωή του συγγραφέα προσέγγιση βοηθά, θεωρητικά, την ανάγνωση γιατί 

την καθοδηγεί, την κατευθύνει, προσφέρει οπτική γωνία, προδιαθέτει με δεδομένα βιωμάτων. 

Θέτει ωστόσο και περιορισμούς: ο αναγνώστης περικλείεται και εμμένει σε βιογραφικού 

τύπου πληροφορίες, προσπαθεί να τις ανιχνεύσει μέσα στα έργα του εκάστοτε συγγραφέα και 

αναζητά να εξηγήσει το καθετί που λογοτεχνικά συμβαίνει, εκκινώντας και έχοντας ως 

προορισμό την ταύτιση ή αιτιολόγηση με βάση στοιχεία αντλημένα από τη ζωή του 

συγγραφέα. Οτιδήποτε διαβάσει πρέπει οπωσδήποτε να αντανακλά κάποια πραγματικότητα 

του λογοτέχνη και πρέπει να δικαιολογείται βάσει αυτής. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνει κανείς 

στη διαδικασία να μη δέχεται άλλες, διαφορετικές ερμηνείες. Αποτελεί ίσως κι αυτό, ιδωμένο 

από ψυχολογικής πλευράς, μια εκδήλωση ανασφάλειας από μέρους του αναγνώστη (BLOOM, 

2004). 

Όσον αφορά την κειμενοκεντρική ανάγνωση, μια απάντηση στο ερώτημα αν μπορεί, 

τελικά, το λογοτεχνικό έργο να έχει κάποιο νόημα ανεξάρτητο από αυτό που ήθελε ο 

συγγραφέας του να έχει, δίνει ο Luigi Pirandello στο έργο του Έξι Πρόσωπα Ζητούν 

Συγγραφέα, στο οποίο δραματοποίησε μια κατάσταση όπου οι ήρωες ζουν και δρουν 

ανεξάρτητα από τη θέληση του συγγραφέα (HAWTHORN, 2012): 

ΘΥΡΩΡΟΣ: Είν’ εδώ κάτι άνθρωποι και σας ζητάνε. 

ΘΙΑΣΑΡΧΗΣ: (Θυμωμένος) Να πάρει ο διάολος, κάνω πρόβα! Και άμα κάνω πρόβα, δεν 

θέλω κανέναν εδώ μέσα! (Κοιτάζει προς την πλατεία) Εσείς ποιοι είστε; Τι θέλετε;  

ΠΑΤΕΡΑΣ: (Πλησιάζοντας τη μια σκαλίτσα που οδηγεί στη σκηνή και ακολουθούμενος 

από τους άλλους) Ζητάμε έναν συγγραφέα. 

ΘΙΑΣΑΡΧΗΣ: (Θυμωμένος όσο και έκπληκτος) Συγγραφέα; Ποιον συγγραφέα; 

ΠΑΤΕΡΑΣ: Οποιονδήποτε, κύριε. (ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ, 2011:17) 

Και παρακάτω: 

ΚΟΡΗ: (Πλησιάζοντας τον θιασάρχη, χαμογελαστή και πειστική) Πιστέψτε με, εμείς οι έξι 

είμαστε πολύ ενδιαφέροντα πρόσωπα, αν και εκτοπισμένα – άστεγα. 

ΠΑΤΕΡΑΣ: (Την παραμερίζει) Εκτοπισμένα… μάλιστα! (Αμέσως, στον θιασάρχη) Υπό την 

εξής έννοια: ο συγγραφέας που άρχισε να μας δημιουργεί ανακάλυψε στη συνέχεια ότι δεν 

ήθελε ή, ίσως, δεν μπορούσε να μας δώσει μια ολοκληρωμένη υπόσταση για να μπούμε 

στον κόσμο της Τέχνης. Κι αυτό είναι εγκληματικό, κύριε, γιατί όποιος έχει την τύχη να 

γεννηθεί ζωντανό θεατρικό πρόσωπο μπορεί να περιγελάει ακόμα και τον θάνατο. Ο 

θεατρικός ήρωας δεν πεθαίνει. Ο συγγραφέας, ο δημιουργός πεθαίνει, αλλά το 

δημιούργημά του δεν πεθαίνει. Άλλωστε, για να ζήσει αιώνια ο θεατρικός ήρωας δεν 

χρειάζεται ούτε εξαιρετικά προσόντα ούτε ικανότητες θαυματοποιού. Ποιος ήταν ο Σάντσο 
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Πάντσα; Ποιος ήταν ο Μακμπέθ; Κι όμως, ζουν αιώνια, γιατί, σαν ζωντανοί σπόροι, είχαν 

την τύχη να βρεθούν μέσα σε γόνιμη μήτρα, στη φαντασία, που τους έθρεψε, τους 

μορφοποίησε και τους χάρισε αιώνια ζωή! (ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ, 2011:22) 

Αυτός ο αναγνωστικός τύπος εστιάζει επίσης στο λογοτεχνικό έργο ως προϊόν, 

εκφράζοντας το σύνολο των δεοντολογικών κανόνων που εγκλωβίζονται μέσα στο 

λογοτέχνημα επαναλαμβάνοντάς το. Αυτή η επανάληψη παίρνει τις ιδιότητες της άρνησης του 

έργου, δεδομένου ότι «το μεταφράζει», προβάλλει, δηλαδή το είδωλο του έργου και όχι αυτό 

καθαυτό το έργο· «το καταγγέλλει», έχει υπόψη του ένα ιδανικό πρότυπο και -βάσει αυτού- το 

κρίνει, προσπαθώντας, συγχρόνως, να το διορθώσει· «το ανα-κατασκευάζει», προτείνει μια 

διορθωμένη έκδοση του ίδιου του έργου και το τοποθετεί στη θέση αυτή. Με λίγα λόγια, 

αρνείται «τον συγκεκριμένο και κειμενικό, παγιωμένο του χαρακτήρα», που του έδωσε ο 

συγγραφέας ολοκληρώνοντάς το (ΤΖΟΥΜΑ, 1991:15-16). 

Ο κειμενισμός σημαίνει ότι, όσον αφορά την ερμηνεία, το κέντρο βάρους πέφτει στο 

κείμενο. Ο Richard Rorty διακρίνει δύο τύπους κειμενισμού: α. όσοι ασχολούνται με τον 

πρώτο τύπο, εστιάζουν στην πρόθεση του συγγραφέα και θεωρούν πως υπάρχει μια 

προνομιακή αρχή εσωτερικής συνοχής που κεντρίζει τις εντυπώσεις του υποτιθέμενου 

πρότυπου αναγνώστη· β. εκείνοι που ασχολούνται με τον δεύτερο τύπο κειμενισμού, θεωρούν 

κάθε «reading» ως «misreading», δεν εστιάζουν ούτε στις προθέσεις του κειμένου ούτε στις 

προθέσεις του συγγραφέα, αλλά προσαρμόζουν το κείμενο στους δικούς τους σκοπούς. Και οι 

δύο αυτοί τύποι, σύμφωνα με τον Rorty, αντιπροσωπεύουν μια μορφή πραγματισμού (που 

σημαίνει την άρνηση κάποιου να πιστέψει ότι η αλήθεια είναι αντίστοιχη της 

πραγματικότητας): ο πρώτος, στηριζόμενος περισσότερο στην ανακάλυψη παρά στη 

δημιουργία, υποθέτει ότι υπάρχει ένα μυστικό, από τη στιγμή της αποκάλυψης του οποίου, το 

νόημα του κειμένου βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση· ο δεύτερος, αντιθετικά, θεωρεί την 

ανακάλυψη και τη δημιουργία ισότιμες όσον αφορά τη σημασιοδότηση του κειμένου. Ο Eco 

ειδικά για τον δεύτερο τύπο κειμενισμού του Rorty, υποστηρίζει πως, εφόσον αυτός ο τύπος 

αναζητά κάτι που βρίσκεται εκτός του κειμένου, δεν είναι κατ’ ουσίαν κειμενιστής (ΕΚΟ, 

1993). 

Υιοθετώντας την άποψη του Jan Mukařovský, ότι τα λογοτεχνικά έργα αποτελούν 

σημειολογικά γεγονότα που συντίθενται από υλικά, αυτόνομα, πολυσημικά σύμβολα, 

συγχρόνως, και από τις διαφορετικές, ενίοτε, συγκεκριμενοποιήσεις τους, οι οποίες 

συγκεκριμενοποιήσεις σημαίνουν τις διαφορετικές ερμηνείες που αποδίδονται στα σύμβολα 

από τη συνείδηση των κοινωνικών ομάδων αποδοχής, συμπεραίνουμε ότι η γενετική 

ερμηνευτική αφορά δύο χώρους: αφενός τον χώρο του υλικού σημείου, το οποίο -κατ’ ουσίαν- 
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είναι το κειμενικό προϊόν, ως τελική γραφή και, αφετέρου, το αισθητικό αντικείμενο, το 

αποτέλεσμα, δηλαδή, της ανάγνωσης του κειμένου (ΤΖΟΥΜΑ, 1991). 

Η ιστορική και κοινωνική διαδικασία για τα λογοτεχνικά έργα αποτελεί τη sine qua non 

προϋπόθεση της δημιουργίας τους, δηλαδή της κατανόησής τους, αφού είναι αυτή που 

επιβάλλει τους κώδικες αληθοφάνειας που εξασφαλίζουν στα κείμενα την επικοινωνιακή 

τους λειτουργία· καμιά προσέγγιση των λογοτεχνικών έργων δεν μπορεί να συγκροτήσει 

λόγο εάν αγνοήσει τη σωματικότητά τους, δηλαδή τη διευθέτησή τους, τη σύμπραξη των 

στοιχείων τους σε κειμενική μορφή. (ΤΖΟΥΜΑ, 1991:52-53)  

Πρόκειται για την «αμοιβαία μετάληψη» της εσωτερικής (μορφικής) και της 

εξωτερικής (ιστορικής) προοπτικής ανάλυσης (ΤΖΟΥΜΑ, 1991:53). 

Παρόλο που θεωρείται αυτονόητη η ένταξη ιστορικοκοινωνικών διαδικασιών μέσα στη 

λογοτεχνία, ούτε ο τρόπος αποτύπωσής τους ούτε ο βαθμός πιστότητας αυτής της αποτύπωσης 

ούτε η μορφή που λαμβάνουν τα ιστορικοκοινωνικά δεδομένα εντός του λογοτεχνικού 

πλαισίου δεν είναι εξίσου αυτονόητα. Η διαφοροποίηση έγκειται στην εξωκειμενική 

πραγματικότητα, η οποία μεταβάλλεται και, ως εκ τούτου, μεταβάλλει την αναγνωστική 

προοπτική (ΤΖΟΥΜΑ, 1991). Ο Ezra Pound αξιολογεί ως κακό κριτικό εκείνον που συζητά 

για τον ποιητή και όχι για το ποίημα (POUND, 2004). Σύμφωνα με τον Mikhail Bakhtin τα 

ιδεολογικά (πολιτικά, θρησκευτικά, λογοτεχνικά) σημεία αναφέρονται στην πραγματικότητα 

και τη διαθλούν με τον δικό τους τρόπο και βάσει των δικών τους αναγκών. Η λογοτεχνία, δε, 

διαφέρει από τα άλλα ιδεολογικά σημεία ως προς τον τρόπο με τον οποίο σημαίνει (STEINER, 

2008). 

 

4.2.2.viii. ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΙΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Η ανάγνωση αυτού του τύπου 

καθιερώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και αντιτάσσεται στη φορμαλιστική, η οποία 

κατά τους νέους ιστορικιστές αναγνώστες καταλογίζεται στη θεωρία των Νέων Κριτικών και 

των αποδομητών. Μέλημα του νέου ιστορικιστή αναγνώστη, κατά τον Louis Montrose, είναι 

η ιστορική διάσταση των κειμένων, συγχρόνως και αμοιβαία, με την κειμενική διάσταση της 

ιστορίας. 

Επιδίωξη του νέου ιστορικιστή αναγνώστη είναι η ανίχνευση των ιστορικών και 

πολιτισμικών συνθηκών, όπως είναι η παραγωγή, τα νοήματα, οι επιδράσεις και οι 

μεταγενέστερες ερμηνείες και αξιολογήσεις του κειμένου. Δεν διαβάζει το λογοτεχνικό έργο 

με σκοπό να το αναλύσει, διαχωρίζοντάς το από τα ιστορικά του συμφραζόμενα· αντιθέτως, 

το διαβάζει αντιλαμβανόμενος ότι το λογοτεχνικό κείμενο αλληλεπιδρά με τους θεσμούς ενός 

συνολικού και συγκεκριμένου πολιτισμού, στους οποίους είναι ενταγμένο, ως προϊόν αλλά και 
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ως παράγοντας δημιουργίας πολιτισμικών ενεργειών. Το κείμενο αποτελείται από 

αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, αποτελούμενης από ρηματικούς, δηλαδή, ιδεολογικούς 

σχηματισμούς συγκεκριμένων ιστορικών συνθηκών και εποχών. 

Αυτή η αναγνωστική προσέγγιση έχει δεχτεί επιρροές από τις μαρξιστικές απόψεις του 

Louis Althusser, ότι, δηλαδή, η ιδεολογία εκδηλώνεται μέσα στη λογοτεχνία και διαμορφώνει 

τους χρήστες της γλώσσας με τρόπο ώστε να υποτάσσονται στα συμφέροντα της κυρίαρχης 

τάξης· από την άποψη του Michel Foucault σχετικά με τη δυνατότητα του λόγου για 

δημιουργία εννοιών, αντιθέσεων και ιεραρχιών, οι οποίες υπόκεινται επίσης σε κοινωνικές 

δυνάμεις· από τους αποδομητές αναγνώστες, οι οποίοι δέχονται τις αντικρουόμενες 

σημασιολογικές εκδοχές και από τη θεωρία του Mikhail Bakhtin σχετικά με τη διαλογική φύση 

των λογοτεχνικών έργων· από την άποψη του Clifford Geertz ότι κάθε πολιτισμός 

συγκροτείται από σύνολα σημαινόντων συστημάτων.  

Ο νέος ιστορικιστής αναγνώστης δεν επιδιώκει την αιτιολόγηση της συγγραφικής-

λογοτεχνικής φαντασίας. Παραχωρεί, εντούτοις, ελευθερία και πρωτοβουλία στον συγγραφέα 

με σκοπό τη διατήρηση της δυνατότητας του τελευταίου να επεμβαίνει και να επηρεάζει τυχόν 

μεταβολές στην κοινωνική δομή της εξουσίας, από την οποία παράγεται και η δική του ατομική 

υποκειμενικότητα. 

Αυτός ο αναγνώστης είναι επίσης κατασκευασμένος και καθορισμένος από ιστορικές 

και ιδεολογικές συνθήκες. Επομένως, αποκλείεται η αμερόληπτη και αντικειμενική ανάγνωση, 

ερμηνεία και αξιολόγηση του λογοτεχνικού κειμένου. Ο αναγνώστης φυσικοποιεί το κείμενο, 

όταν η ιδεολογία του συντάσσεται με αυτήν του συγγραφέα· αυτό σημαίνει ότι ερμηνεύει τις 

πολιτισμικές αναπαραστάσεις του κειμένου αποδίδοντάς τους οικουμενικά χαρακτηριστικά. 

Όταν η ιδεολογία του αναγνώστη διαφέρει από εκείνη του συγγραφικού υποκειμένου, ο 

αναγνώστης τείνει να οικειοποιείται το κείμενο, με την έννοια ότι το ερμηνεύει με τρόπον ώστε 

να ταιριάζει στον δικό του πολιτισμό (ABRAMS, 2012). 

 

4.2.2.ix. ΠΡΟΤΥΠΟΣ-ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Αυτός ο ίδιος, ο Μπάστιαν, ήταν ένα πρόσωπο του βιβλίου, ενώ ως αυτή τη στιγμή νόμιζε 

πως δεν ήταν παρά μόνο αναγνώστης! (ΕΝΤΕ, 2015:201) 

Βρισκόμουν απ’ την άλλη πλευρά της σελίδας, μέσα στο βιβλίο. (ΣΑΡΤΡ, 1965:225) 

Ο ιδανικός αναγνώστης είναι ο συγγραφέας μια στιγμή ακριβώς πριν σμίξουν οι λέξεις του 

επάνω στη σελίδα. 

Ο ιδανικός αναγνώστης υφίσταται τη στιγμή που προηγείται της στιγμής της δημιουργίας. 

Οι ιδανικοί αναγνώστες δεν παρακολουθούν μια ιστορία: συμμετέχουν σε αυτή. 
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Ο ιδανικός αναγνώστης είναι επίσης αυτός που κάθεται στην ιδανική θέση. 

Ο ιδανικός αναγνώστης πρέπει να μάθει να ακούει. 

Ο ιδανικός αναγνώστης γνωρίζει όσα ο συγγραφέας μόνο διαισθάνεται. 

Ο ιδανικός αναγνώστης είναι και τα δύο: και γενναιόδωρος και άπληστος. 

Καμιά φορά, ένας συγγραφέας πρέπει να περιμένει αρκετούς αιώνες για να βρει τον 

ιδανικό αναγνώστη του.  

Ο ιδανικός αναγνώστης ποτέ δεν εξαντλεί τη γεωγραφία ενός βιβλίου. 

Ο ιδανικός αναγνώστης πρέπει να είναι πρόθυμος, όχι μόνο να αποβάλλει τη δυσπιστία, 

αλλά και να ασπαστεί μια νέα πίστη. 

Ο ιδανικός αναγνώστης είναι ικανός να ερωτευτεί έναν από τους ήρωες του βιβλίου. 

Ο ιδανικός αναγνώστης δεν ανησυχεί για τους αναχρονισμούς, την τεκμηρίωση της 

αλήθειας, την ιστορική ορθότητα, την τοπογραφική ακρίβεια. Ο ιδανικός αναγνώστης δεν 

είναι αρχαιολόγος.  

Ο ιδανικός αναγνώστης εύχεται συγχρόνως και να φτάσει στο τέλος του βιβλίου και να 

ξέρει πως το βιβλίο δεν τελειώνει ποτέ. 

Ο ιδανικός αναγνώστης είναι ο κεντρικός χαρακτήρας ενός μυθιστορήματος. 

Ο ιδανικός αναγνώστης είναι κάποιος με τον οποίον ο συγγραφέας δεν θα περνούσε 

άσχημα πίνοντας κάποιο βράδυ ένα ποτήρι κρασί. (ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, 2017:9-15) 

Προβλέπεται από κάθε κείμενο. Μπορεί να είναι είτε αφελής πρότυπος 

σημασιολογικός είτε αφελής πρότυπος κριτικός (ΕΚΟ, 1993). Θεωρείται συνεργάτης του 

συγγραφέα στην παραγωγή του κειμένου, όσον αφορά την παροχή πληροφοριών. Ουσιαστικά 

όμως είναι αποδέκτης των πληροφοριών που δίνει ο συγγραφέας μέσα στο λογοτεχνικό 

κείμενό του. Δεν είναι ισότιμος συνεταίρος, δεν εικάζεται απλώς από τον συγγραφέα, αλλά 

αποτελεί δημιούργημα του κειμένου (RABINOWITZ, 2008).  

Κατά τον Erwin Wolf, αυτός μπορεί να είναι και ο επιδιωκόμενος αναγνώστης, τον 

οποίο έχει κατά νου ο συγγραφέας κατά τη συγγραφή του έργου του και μπορεί να θεωρηθεί 

ιδανικός ανεξάρτητα από οποιοδήποτε λογοτεχνικό κείμενο, με την έννοια ότι δεν εντάσσεται 

σε αυτό ούτε προκύπτει από αυτό (HOLUB, 2001). 

Κάθε κείμενο που γράφεται, γράφεται υποθέτοντας, επινοώντας ή απαιτώντας τον 

αναγνώστη του. Ο αναγνώστης που δεν αφήνει το βιβλίο από τα χέρια του, δείχνει 

αποφασισμένος να παίξει στο παιχνίδι (στο κείμενο-παιχνίδι) που τον ενέπλεξε ο συγγραφέας. 

Σύμφωνα με τον Gadamer, το κείμενο είναι ένα παιχνίδι που παίζεται και συνίσταται ως 

παιχνίδι ενώ παίζεται (GREISCH, 1993). «Αποδεχόμαστε ελεύθερα τους κανόνες του 

παιχνιδιού, εάν θέλουμε να παίξουμε». Πρότυπος ή ιδανικός αναγνώστης είναι εκείνος που 
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εγγράφεται στο κείμενο και υποτίθεται πως λαμβάνει ως δεδομένα κάποια πράγματα· είναι 

εκείνος που δυνητικά ανήκει σε μια πολιτισμική κοινότητα εντός της οποίας παράγεται και 

ανήκει και το κείμενο· είναι εκείνος που πράγματι αποδέχεται το κείμενο (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 

2016:223). 

Είναι ο αναγνώστης τον οποίο περιμένει ο συγγραφέας. Ο συγγραφέας, κατά τη 

διαδικασία της συγγραφής του έργου του, έχει μια ευρεία αντίληψη των γνώσεων, των πιθανών 

προκαταλήψεων και εμπειριών των πιθανών γενικών ή ατομικών αναγνωστών του. Τους 

φαντάζεται, σαν πραγματικούς ανθρώπους να διαβάζουν το έργο του, να ανταποκρίνονται, να 

αντιδρούν, να προβληματίζονται, να δέχονται ή ακόμη και να απορρίπτουν το έργο του. Η 

αίσθηση ότι υπάρχουν αναγνώστες που αναμένουν να διαβάσουν το έργο του ενισχύει την 

αυτοπεποίθηση του συγγραφέα.  

Αυτός ο τύπος αναγνώστη, όπως τον φαντάζεται ο συγγραφέας, είναι κάποιος με 

ηθικές, κοινωνικές και πολιτισμικές απόψεις, διαθέτει ερμηνευτικές και κριτικές ικανότητες, 

έχει ευαισθησίες απέναντι στην ανθρώπινη συμπεριφορά κ.λπ. (HAWTHORN, 2012). 

Ο Cervantes μας εισάγει στον Δον Κιχώτη με την προσφώνηση «Αγαπητέ Ράθυμε 

Αναγνώστη». Με αυτόν τον τρόπο εντάσσει στη μυθοπλασία εκείνον που διαβάζει το βιβλίο 

του, του δίνει ενεργό ρόλο, τον τρέπει σε χαρακτήρα του (GREISCH, 1993:85). Ο αναγνώστης 

του Cervantes είναι ένας υποθετικός αναγνώστης, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος μέσα στο 

κείμενο και δηλώνεται ως κατάλληλος, προσδοκώμενος ή ιδανικός για αυτό το κείμενο 

(HAWTHORN, 2012). 

 

4.2.2.x. ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Ο συγγραφέας είναι ο κάτοχος, ο δικαιούχος του νοήματος, σχεδόν ο γεννήτοράς του. 

(GREISCH, 1993:51)  

Ήταν κανείς αντιμέτωπος με ένα κείμενο, κάθε φορά που του ήταν δυνατόν να το προσάψει 

σε έναν συγγραφέα. (GREISCH, 1993:62) 

Ο ρομαντικός αναγνώστης λειτουργεί είτε μικροσκοπικά -με στόχο την υπομονετική 

διασαφήνιση των φιλολογικών, αυτοβιογραφικών ή ψυχολογικών λεπτομερειών του κειμένου- 

είτε τηλεσκοπικά -προσπαθώντας να διερευνήσει τον ιστορικό χώρο που περιέβαλλε τον 

συγγραφέα όταν το έγραφε και, μέσω αυτής της διερεύνησης, να αναζητήσει και ίσως να 

αποκαλύψει τους λόγους για τους οποίους ο συγγραφέας έγραψε το έργο του, ποια ήταν η 

ώθηση και η παρόρμησή του, τι τον εξανάγκασε ή ακόμη και ποιοι ήταν οι περιορισμοί του σε 

αυτό το εγχείρημα (BARTHES, 2005).  
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Ανιχνεύει τις εσωτερικές ψυχικές διεργασίες και την ομορφιά του φυσικού κόσμου, οι 

τοπογραφίες και η αυτοβιογραφία είναι οι δύο πόλοι του ενδιαφέροντός του, της αισθητικής 

απόλαυσής του. Αναζητά το νοσταλγικό συναίσθημα, την ανάμνηση, που δυνητικά προκαλεί 

το κείμενο, για τη χαμένη αθωότητα (HOLUB, 2001).  

Η ποίηση και η δημιουργικότητα που ανιχνεύεται στα κείμενα, κατά τη ρομαντική 

αναγνωστική πράξη, αποτελεί την παρουσίαση των δυνατοτήτων του φυσικού κόσμου, είναι 

μια διήγηση ενός άλλου εφικτού, εξιδανικευμένου κόσμου, όπως υποστήριξε ο Johann Jakob 

Breitinger γύρω στα 1740. Και ο Friedrich Schiller αποδίδει στην έννοια της ποίησης την 

πληρέστατη έκφραση της ανθρώπινης φύσης. Ο ρομαντικός αναγνώστης δεν αναζητά τη 

νομιμοποίηση της πραγματικότητας αφού στα αναγνώσματά του αρκείται σε ό,τι 

αντικειμενοποιείται μέσω της φαντασίας. Αναγνωρίζει και λειτουργεί με γνώμονα το ένστικτο, 

το συναίσθημα και την παρόρμηση τα οποία εκφράζονται με κατεύθυνση προς μια ουτοπική 

αντικειμενικότητα.  

Για τον ρομαντικό αναγνώστη η λογοτεχνία αποτελεί μια αληθοφανή επινόηση ενός 

δυνητικού κόσμου, καθιστά την ανθρώπινη φύση αντικείμενο της φαντασίας και καθρεφτίζει 

αυτό που δεν υπάρχει και δεν εκφράζεται στη δική του πραγματικότητα. Η ποίηση και, 

γενικότερα, η λογοτεχνία, γίνεται αντιληπτή ως «αληθινή δημιουργία και παραγωγή», 

παρομοιάζεται και συγκρίνεται με τον κοσμογονικό ρόλο που διαδραμάτιζε ο θεός Έρωτας 

στη μυθολογία ως δημιουργός του κόσμου, που οριζόταν ως η αρχή των πάντων και δημιουργεί 

μέσω της γλώσσας –που είναι απλό, ανθρώπινο αποτύπωμα- μια αυτόνομη πραγματικότητα, 

η οποία δεν διέπεται από φυσικούς και εμπειρικούς νόμους (PREISENDANZ, 1990). 

Ο συγγραφέας είναι ο αιώνιος ιδιοκτήτης του έργου, ο αναγνώστης έχει μόνο την 

επικαρπία. Επομένως, ο συγγραφέας θέτει δικαιώματα επί του αναγνώστη, τον περιορίζει και 

τον κατευθύνει προς ένα συγκεκριμένο νόημα, το οποίο θεωρείται φυσικά γνήσιο, αυθεντικό 

και αληθινό, ορθό. Η βασική κινητήρια δύναμη του ρομαντικού αναγνώστη είναι να φέρει στο 

φως αυτό που θέλησε να πει ο συγγραφέας με το έργο του. Μονάχα με αυτόν τον τρόπο 

προβάλλεται ο αναγνώστης στο έργο του συγγραφέα, μετατρέπεται σε κάτοπτρό του, αφού 

καθρεφτίζει το αρχικό νόημα. Ο συγγραφέας, επανέρχεται, ανασταίνεται και περιφέρεται ως 

φάντασμα διαμέσου του αναγνώστη. Μέσω αυτής της προσέγγισης αναπαράγεται μια νεκρή 

ανάγνωση (BARTHES, 2005). Ο ρομαντικός αναγνώστης δέχεται ότι ο συγγραφέας μοιραία 

«διαβάζεται ο ίδιος μέσα στο έργο του» (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016, σ. 45). 

Ο τρόπος που ο ρομαντικός αναγνώστης ερμηνεύει το κείμενο είναι μονοσημικός. 

Φαίνεται πως οι αναγνώστες που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο «πιστεύουν ότι αν επαναλάβουν 

χίλιες φορές το ίδιο πράγμα, στο τέλος θα γίνει αληθινό» (ΒΙΛΑ-ΜΑΤΑΣ, 2006:27). 
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Αναζητούν τη βεβαιότητα αυτού που κατανοούν, είναι «πεινασμένοι για το πραγματικό», όπως 

χαρακτηρίζονται από τον David Shields (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016:38-39). Εκλαμβάνουν το 

έργο ως εγχειρίδιο που περιγράφει οδηγίες με βάση τις οποίες δημιουργήθηκε. Ασφαλώς για 

την ύπαρξη μιας σειράς σημείων, βάσει των νόμων της αιτιότητας, προαπαιτούμενος είναι ένας 

δημιουργός. Ο δημιουργός, ωστόσο, αυτός δεν μπορεί να προσωποποιείται στο όνομα ενός ή 

κάποιου συγγραφικού υποκειμένου, ακριβώς επειδή η θεμελίωση των ισχυρισμών του στο 

λογοτεχνικό έργο δεν μπορεί να ληφθούν αναντίρρητα, αναμφίβολα, τελεσίδικα, θέσφατα. 

Από το σημείο αυτό ξεκινά το δίλημμα που οδηγεί στην απόφαση του ποιος είναι τελικά ο 

δημιουργός, ποιος είναι ο κατασκευαστής του έργου και ποιος ο βοηθός του. Η απόφαση 

επαφίεται στην ευχέρεια του αναγνώστη (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016). «Το μάτι μου 

περιεργαζόταν τις λέξεις: χρειαζόταν να τις δοκιμάσει, να αποφασίσει για το νόημά τους» 

(ΣΑΡΤΡ, 1965:79). 

  

4.2.2.xi. ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Όπως σας είπα στην αρχή, είμαι εκ φύσεως πλασμένος να πιστεύω οποιαδήποτε ιστορία: 

ποτέ μου δεν αμφέβαλα ότι ο Γκρέγκορ Σάμσα ξύπνησε ένα πρωί μεταμορφωμένος σε 

κατσαρίδα. (STASSI, 2018:237) 

Τίς οἶδεν ἄν οἱ θνητοί βλέπομεν ὀρθῶς τά πράγματα ἄν δέν κατοπτρίζονται ἀνάποδα εἰς 

τούς ὀφθαλμούς μας; Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 

Ακριβώς επειδή η λογοτεχνία μάς δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τη ζωή, μας μιλάει 

για το τι είναι η ζωή, αλλά επίσης και για το τι θα μπορούσε να ήταν. Είναι φορές που 

τίποτε δεν βρίσκεται πιο μακριά από την πραγματικότητα όσο η λογοτεχνία, η οποία 

φροντίζει να μας υπενθυμίζει ανά πάσα στιγμή ότι η ζωή είναι έτσι κι ότι ο κόσμος έχει 

οργανωθεί αλλιώς, αλλά θα μπορούσε να ήταν οργανωμένος και διαφορετικά. Δεν υπάρχει 

τίποτε πιο ανατρεπτικό από τη λογοτεχνία, τη λογοτεχνία που αναλαμβάνει να μας 

προσγειώσει στην αληθινή ζωή, εκθέτοντας όσα καταπνίγει η αληθινή ζωή και η Ιστορία. 

(ΒΙΛΑ-ΜΑΤΑΣ, 2006:335) 

Το ξέρεις πως ποτέ δεν λέω μια ιστορία με τον ίδιο τρόπο ξανά. Σημαίνει αυτό ότι 

ψεύδομαι; (ΝΤΑΡΕΛ, 2008:80) 

Τα ζητούμενα του ρεαλιστικού αναγνώστη κινούνται προς δύο κατευθύνσεις όσον 

αφορά την πραγματικότητα στη λογοτεχνία: ο τρόπος με τον οποίο συσχετίζεται η λογοτεχνία 

με μια υπαρκτή πραγματικότητα, αφενός, και κατά πόσον η λογοτεχνία δημιουργεί μια δική 

της πραγματικότητα, αφετέρου. Στο λεξικό Oxford University το λήμμα realism ορίζεται ως 

«πιστή ομοιότητα προς ό,τι είναι πραγματικό, ακριβής αναπαράσταση, απόδοση και της 
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παραμικρής λεπτομέρειας πραγμάτων ή σκηνών της πραγματικότητας»· δεν καθορίζεται, 

ωστόσο, το εύρος αυτού που είναι πραγματικό, δεδομένου ότι η πραγματικότητα είναι 

μεταβλητή και αποτελεί συνάρτηση της οπτικής γωνίας (PREISENDANZ, 1990:90-91). Ο 

αναγνώστης διαβάζει ρεαλιστικά ένα κείμενο όταν η προσωπική του εμπειρία της 

πραγματικότητας συμφωνεί με μια ανεπεξέργαστη αντίληψη της εξωκειμενικής 

πραγματικότητας. Θα μπορούσαμε, ίσως να επιχειρήσουμε έναν μετασχηματισμό του ορισμού 

του ρεαλισμού, αναφορικά με την πιστότητα προς ό,τι είναι πραγματικό, με την έννοια της 

πιστότητας προς ό,τι είναι ρεαλιστικό (PREISENDANZ, 1990). 

Στα ρεαλιστικά κείμενα επικρατούν οι συνταγματικές σχέσεις των σημείων και η 

μετωνυμία. Ο λόγος σύνδεσης των ρεαλιστικών λεπτομερειών είναι η συνάφεια (ATTRIDGE, 

2008). Μέσα στο λογοτεχνικό έργο ο ρεαλιστικός αναγνώστης αναζητά τις αντανακλάσεις της 

εξωλογοτεχνικής πραγματικότητας. Μεταξύ του κόσμου και των κειμένων υπάρχει μια 

αντανακλαστική ή ίσως αναπαραστασιακή σύνδεση, η οποία μεταβάλλεται στο πέρασμα των 

εποχών, όπως αλλάζει και η πραγματικότητα. Ο ρεαλιστικός αναγνώστης ερμηνεύει τα 

λογοτεχνικά κείμενα, τα οποία δεν είναι καθαυτά ρεαλιστικά, με κατάλληλους κώδικες και 

συμβάσεις, ώστε να προκύψουν ρεαλιστικές αποφάσεις για αυτά. Ο Roman Jakobson 

υποστηρίζει πως ο ρεαλιστικός χαρακτήρας ενός έργου προϋποθέτει είτε τη ρεαλιστική 

πρόθεση του συγγραφέα είτε μια ερμηνεία, εκ μέρους του αναγνώστη, που έχει ως σημείο 

αναφοράς την πιστότητα προς τη ζωή (HAWTHORN, 2012). 

Ο ρεαλιστικός αναγνώστης επιμένει στην ακρίβεια, στις λεπτομερείς και πιστές προς 

τις πραγματικές αναπαραστάσεις ορισμένων μυθοπλαστικών γεγονότων, ηθών, συνθηκών  και 

εκδηλώσεων της ζωής, επικαιρότητας, κοινωνικών φαινομένων, αιτιότητας των ανθρώπινων 

φαινομένων, τρόπων συμπεριφοράς και σχέσεων. Και, κατά την αναγνωστική του πράξη, 

αναλύει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και θεάται το λογοτεχνικό κείμενο, τον τρόπο 

που επικοινωνεί με τη ρεαλιστική-μυθοπλαστική επικαιρότητα, αποζητά να παρατηρεί τις 

ακριβείς περιγραφές (PREISENDANZ, 1990) ώστε να αντλεί την εντύπωση της 

αναπαράστασης της ζωής και του κοινωνικού περίγυρου και να του δημιουργείται η αίσθηση 

ότι τα πρόσωπα που περιγράφονται στο κείμενο έχουν όντως υπάρξει και τα γεγονότα έχουν 

όντως συμβεί (ABRAMS, 2012). 

Είτε πιστεύει στους δυνατούς κόσμους, που είναι οι πιθανοί -αφηγηματικοί- κόσμοι, 

αυτοί που περιγράφονται σε ένα πλήρες μυθιστόρημα, το οποίο πληροί τους παρακάτω όρους: 

α. περιγράφει έναν αφηγηματικό κόσμο πλασμένο από γλωσσικές εκφράσεις, τις οποίες ο 

(πρότυπος) αναγνώστης καλείται να ερμηνεύσει σαν να αναφερόταν σε πραγματικές 

καταστάσεις· β. οι καταστάσεις αυτές συγκροτούνται από χαρακτήρες με συγκεκριμένες 
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ιδιότητες· γ. οι ιδιότητες των χαρακτήρων διέπονται από κάποιους νόμους, ώστε να μπορούν 

να αντιπαραταθούν ή η μία να περιέχει και κάποια άλλη· δ. οι χαρακτήρες είναι δυνατόν να 

μεταλλάσσονται, να χάνουν ή να αποκτούν ιδιότητες (ΕΚΟ, 1993:243-244).  

Αυτό που είναι αφηγηματικά αναγκαίο διαφέρει από εκείνο που είναι λογικά αναγκαίο. 

Η διαφορά αυτή κρίνεται από τον αναγνώστη, με βάση τη γνώση του για τον πραγματικό 

κόσμο, που αποφασίζει με ποια έννοια θα αξιολογήσει τα πρόσωπα και τα γεγονότα του 

φανταστικού κόσμου και με ποια έννοια κάνει το ίδιο για πρόσωπα και καταστάσεις του 

πραγματικού. Ο Οιδίποδας δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον Σοφοκλή. Αν αντιλαμβανόταν 

τον (πραγματικό) κόσμο του Σοφοκλή, δεν θα παντρευόταν τη μητέρα του. Ο αναγνώστης, 

όμως, μπορεί να αντιληφθεί τον αφηγηματικό-δυνατό κόσμο, αρκεί ο τελευταίος να είναι 

συνεπής και ολοκληρωμένος και ο αναγνώστης, από την πλευρά του, να θεωρήσει κάποια 

πράγματα δεδομένα και να αποδεχτεί κάποια άλλα που μπορεί να μοιάζουν απίστευτα. Το 

κείμενο που περιγράφει έναν αφηγηματικό-δυνατό κόσμο είναι σαν να προσκαλεί τον 

αναγνώστη σε συνεργασία, προτείνοντας για αρχή και βάση αυτής της συνεργασίας την 

εμπιστοσύνη με κάποιες δόσεις ελαστικότητας (ΕΚΟ, 1993).  

Φυσικά, υπάρχουν πιστευτοί, αληθοφανείς και κατανοητοί δυνατοί κόσμοι: 1. είναι 

κόσμοι αληθοφανείς, που ο αναγνώστης μπορεί να αντιληφθεί και, κατ’ επέκταση, να 

πιστέψει· 2. υπάρχουν και άλλοι κόσμοι που μοιάζουν αληθοφανείς αλλά όχι πιστευτοί (σε 

σχέση με τους πραγματικούς κόσμους), όπως είναι εκείνοι στους οποίους μιλούν τα ζώα ή τα 

φυτά· 3. υπάρχουν και κόσμοι, που είναι αδιανόητοι, δεν είναι κατανοήσιμοι επειδή 

περιγράφουν καταστάσεις που δεν αιτιολογούνται επιστημολογικά ή έστω λογικά. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις, απαιτείται η ελαστικότητα, γενναιοδωρία και επιείκεια από πλευράς του 

αναγνώστη (ΕΚΟ, 1993:256-257).  

Άλλωστε όταν μιλάμε για μυθοπλαστική πραγματικότητα αναγκαζόμαστε να 

παραδεχτούμε ως a priori δεδομένα πολλά πράγματα, τα οποία δεν μπορούμε να διορθώσουμε 

ή να επανορθώσουμε a tergo, όπως θα κάναμε με μια πραγματική κατάσταση πραγμάτων. 

Αυτό εξηγείται από το ότι η μυθοπλαστική αναγκαιότητα είναι πολύ διαφορετική από τη 

λογική αναγκαιότητα. Σύμφωνα με τη θεωρία των δυνατών κόσμων του David Lewis, στη 

μυθοπλασία κάθε ισχυρισμός μπορεί να γίνει αποδεκτός ως αληθής, με την προϋπόθεση ότι 

αποδεικνύεται ως τέτοιος στον εγγύτερο προς τη μυθοπλασία δυνατό κόσμο, στον οποίο 

άλλωστε έχει την ισχύ του αληθούς, του έγκυρου. Το make-believe της μυθοπλασίας 

μεταφράζεται ως η υποκριτική δεινότητα του συγγραφέα-κειμένου, η δύναμη εκείνη που κάνει 

τον αναγνώστη να πιστέψει ότι όσα διαβάζει αληθεύουν (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016). Στο 

σημείο αυτό μπορούμε να αναφέρουμε επικουρικά και το παράδοξο του Colin Radford: «Για 
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να μπορέσει ο αναγνώστης να αντιληφθεί την κατάσταση μιας μυθοπλαστικής οντότητας, 

πρέπει να πιστέψει ότι η οντότητα αυτή βρίσκεται (ή είναι πιθανόν να βρεθεί) στη 

συγκεκριμένη κατάσταση, και συνεπώς a fortiori, ότι αυτή η οντότητα κατ’ ουσίαν είναι 

υπαρκτή».  

Η μυθοπλασία επιτρέπει την πίστη στη δυνατότητα και ασφαλώς όχι τη βεβαιότητα ότι 

μπορεί να υπάρχουν κόσμοι όπου τα μυθοπλαστικά πρόσωπα μπορεί να ενεργούν και να 

συνεχίζουν να ενεργούν και μετά το τέλος του βιβλίου, και εκτός κειμένου (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 

2016:107-108). Η σημασιολογία των συνθηκών αλήθειας περιέχει δύο φαινόμενα: τις εκφορές 

που είναι αληθινές βάσει κάποιου συνόλου αξιωματικών δεδομένων και τις εκφορές που είναι 

αληθείς σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Η κειμενική αλήθεια είναι μια προσωρινή αλήθεια, 

είναι η αλήθεια του αφηγηματικού-δυνατού κόσμου του κειμένου, της οποίας η ισχύς λήγει με 

το πέρας της επεξεργασίας του (ΕΚΟ, 1993). 

Το παράδοξο, ίσως, είναι πως η συνθήκη αλήθειας του λογοτεχνικού έργου 

περιγράφεται από τον συγγραφέα με τους ήρωες, τις πράξεις τους, τα γεγονότα που, πιθανόν, 

δεν έχουν υπάρξει και συμβεί ποτέ εκτός του βιβλίου. Περιγράφεται ακόμη σε πράξεις και 

εκφορές που αποδίδει ο συγγραφέας σε ιστορικά πρόσωπα, χωρίς να γνωρίζει παρόμοιες 

πληροφορίες, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική αλήθεια τους. Η συνθήκη αλήθειας του 

συγγραφέα στο κείμενό του είναι η ειλικρίνειά του, η συνέπειά του σε ό,τι γράφει σε αυτό. Και 

δεν χρειάζεται επικύρωση, η οποία, ούτως ή άλλως, δεν είναι εφικτή. Ο συγγραφέας ακόμη 

και στην περίπτωση που είναι προσιτός, ακόμη και αν ερωτηθεί, θα επιβεβαιώσει πως αυτή 

είναι η δική του αλήθεια, αφού έτσι την αντιλαμβάνεται. Μπορεί ο συγγραφέας να πιστεύει 

στην αλήθεια των εκφορών του, ενώ στην πραγματικότητα αυτές δεν είναι αληθείς. Οι 

αναγνώστες, από τη μεριά τους, διαβάζουν για να αναζητήσουν την αλήθεια του συγγραφέα; 

Για να εντοπίσουν ποιος συγγραφέας ψεύδεται; Για να του καταλογίσουν, εκ των υστέρων, 

την ψευδή κατάθεσή του; Ο συγγραφέας μπορεί επίσης να γνωρίζει ότι οι δηλώσεις του είναι 

ψευδείς και να επιθυμεί να πείσει τους αναγνώστες πως είναι αληθινές. Ποια αλήθεια, τελικά, 

αναζητούν οι αναγνώστες; Η επίγνωση του τι είναι, στην κυριολεξία, λογοτεχνικά αληθινό 

διαφέρει από την επίγνωση του μυθοπλαστικά αληθινού (HAWTHORN, J., 2012, σ. 167). Και 

ο αναγνώστης αυτός έχει την ψυχολογία του «θέλω-να-πιστέψω» (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 

2016:68). 

Ο παππούς μου πήγε στον κατεργάρη τον εκδότη του και πήρε τα «Παιδικά Διηγήματα» 

του ποιητή Μωρίς Μπουσόν. […] Θέλησα να αρχίσω ευθύς αμέσως τις ιεροτελεστίες της 

πρόσκτησης του δώρου μου. Πήρα τους δύο μικρούς τόμους, τους μύρισα, τους χάιδεψα, 

τους άνοιξα δήθεν αμέριμνα «στην κατάλληλη σελίδα» κάνοντάς τους να τρίζουν. Μάταιος 



103 
 

 

κόπος: δεν είχα το συναίσθημα πως τους έκανα δικούς μου. Προσπάθησα να τους 

κατακτήσω με πλάγια μέσα: τους χειρίστηκα σαν να ’ταν κούκλες, τους νανούρισα, τους 

φίλησα, τους έδειρα. Όταν έφτασα στο σημείο να κλάψω απ’ το κακό μου, πήγα και τους 

απόθεσα στα γόνατα της μητέρας μου. Σήκωσε τα μάτια απ’ το εργόχειρό της: «Τι θες να 

σου διαβάσω, χρυσούλι μου; Τις Νεράιδες;» Ρώτησα, με πολλή δυσπιστία: «Εκεί μέσα είν’ 

οι Νεράιδες; (ΣΑΡΤΡ, 1965:45) 

 

 

 

Στο συστημικό σκεπτικό του Taine, το λογοτεχνικό έργο, μέσα από τα «εξέχοντα στοιχεία» 

του στο επίπεδο των δηλωτικών εκφερομένων, αντανακλά τις ιστορικές, κοινωνικές και 

γεωγραφικές επιδράσεις που δέχεται ο συγγραφέας του· στον Pelkhanov και τους 

εκπροσώπους του σοσιαλιστικού ρεαλισμού είναι το οικονομικό σύστημα μιας κοινωνίας 

που αναπαράγεται μέσα στη θεματική διανομή των λογοτεχνικών έργων· στον Lukács, το 

«τυπικό» γνώρισμα ενός λογοτεχνικού κειμένου αντανακλά συνεκτικά τη σύγκρουση των 

ιστορικών και κοινωνικών δυνάμεων της εποχής του μέσα στη θεματική μορφή ενός 

συνεπούς όλου· με τον γενετικό δομισμό του Goldmann είναι η δυνατή (και όχι η 

πραγματική) συνείδηση της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει ο συγγραφέας που 

αντανακλάται στη χαρακτηριστική δομή του λογοτεχνικού (και όχι μόνο) κειμένου· τέλος, 

στις αναγνώσεις που βασίζονται στις στατιστικές αναλογίες των ιστορικής και κοινωνικής 

προέλευσης εγγραφών μέσα στα λογοτεχνικά κείμενα, όπως τις αναδεικνύει η μέθοδος της 

«ανάλυσης περιεχομένου», και της ανταπόκρισής τους ή όχι προς τα ομώνυμα δεδομένα 

της πραγματικότητας, η αντανακλαστική λειτουργία στο επίπεδο άμεσων εξωλογοτεχνικών 

αναφορών παίρνει τη θέση της ερμηνείας. (ΤΖΟΥΜΑ, 1991:22-23) 

Ο συγγραφέας μπορεί να γράφει κάτι με συγκεκριμένο τρόπο, όχι επειδή επέλεξε ο 

ίδιος αυτόν τον τρόπο, αλλά επειδή η γλώσσα του απαιτεί μια ορισμένη ακολουθία για να 

επιτευχθεί η σημασία, η μουσικότητα, η δομή, ο ρυθμός του λόγου. Ο μεταφραστής-

λογοτέχνης, παραδείγματος χάριν, ο οποίος μπορεί να μην είναι καν επαγγελματίας 

μεταφραστής και να είναι ένας απλός αναγνώστης που διαβάζει ένα βιβλίο σε άλλη γλώσσα 

από τη μητρική του και το μεταφράζει στη δική του γλώσσα, λαμβάνει το κείμενο μέσω μιας 

αλχημείας. Το νόημα παίρνει άλλη μορφή, τα λόγια του κειμένου γίνονται άλλα λόγια. 

Επομένως, ο αναγνώστης αντικρίζει ένα καινούργιο κείμενο, το οποίο είναι επίσης μια 

πρόκληση για νοηματική-ερμηνευτική αποκρυπτογράφηση. Σε αυτό έγκειται το παράδοξο 

αλλά και ο πλούτος της μετάφρασης (MANGUEL, 1997). 
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Επίσης, ο συγγραφέας δεν είναι επιφορτισμένος με τον ρόλο εκείνου που οφείλει να 

δίνει απαντήσεις ή να καταλήγει σε συμπεράσματα. Απλώς «βάζει τα πράγματα σε μια θέση» 

σε αντιδιαστολή προς την τελεσίδικη έκφραση «βάζει τα πράγματα στη θέση τους» 

(ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016:59). Δεν εξηγεί εκείνα που γράφει. Ενδεχομένως η πρόθεσή του 

είναι αυτή η οποία του υποδεικνύει να τα αποδώσει με τον δείνα τρόπο (MANGUEL, 1997). 

«Ο συγγραφέας όταν γράφει δεν είναι απαραίτητο να δηλώνει ότι ή ό,τι γράφει· απλώς γράφει» 

(ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016:15). Λόγω της θέσεως του ονόματός του στο εξώφυλλο, ο 

συγγραφέας είναι προικισμένος με την εξουσία της εκφοράς του οράματός του και κυρίως με 

τις επιλογές των εκφάνσεων των νοημάτων περισσότερο που αποκλείει παρά που αφήνει να 

διαφανούν.  

Ο αναγνώστης από τη μεριά του «υποθέτει ότι ο συγγραφέας αφήνει να εννοηθεί κάτι 

περισσότερο από αυτό που λέει» (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016:15). Ο αναγνώστης είναι εκείνος ο 

οποίος διαβάζει τη σημασία, τη δείνα σημασία, τη σημασία που εκείνος επιλέγει να 

ανακαλύψει ή να αποκαλύψει. Ο αναγνώστης επιλέγει να προσδώσει ή να αναγνωρίσει σε κάτι 

που διαβάζει μια πιθανή αναγνωσιμότητα, να του επιδώσει νόημα αποκρυπτογραφώντας το. 

Ο αναγνώστης διαβάζει για να καταλάβει. 

Τη δοσολογία για το μαγικό φίλτρο που λέγεται βιβλίο προσθέτουν και μοιράζονται 

από κοινού κείμενο, συγγραφέας και αναγνώστης. Και οι τρεις ενεργούν ισότιμα, ώστε να 

επιτευχθεί η υποβολή στη «μαγεία» του βιβλίου. Το κείμενο με τις λέξεις και τις εκφράσεις 

του, με τη δομή και τη μορφή του, με τις σημασίες και τα νοήματά του· ο συγγραφέας με τη 

σύλληψη, την αποτύπωση, τη συγγραφή και την έκθεση της σκέψης του στο βιβλίο που παίρνει 

ο αναγνώστης· ο αναγνώστης με την ανάγνωση, την αντίληψη, την κατανόηση και την 

ερμηνεία που αποδίδει σε εκείνα τα οποία διαβάζει. Ουδόλως παθητικές ή μονοδιάστατα 

δεκτικές και οι τρεις πράξεις (MANGUEL, 1997). 

Σίγουρα, κάτι μου πήγε στραβά: κάποιο λάθος, κάποια καθυστέρηση, κάποια χαμένη 

ανταπόκριση τρένων· ίσως έπρεπε, μόλις φτάσω εδώ, να βρω μια επαφή, μια επαφή που 

κατά πάσα πιθανότητα έχει σχέση μ’ αυτή τη βαλίτσα που μοιάζει να με απασχολεί πολύ, 

ίσως επειδή φοβάμαι μην τη χάσω, ίσως επειδή δεν βλέπω την ώρα να την ξεφορτωθώ. Το 

μόνο σίγουρο είναι πως δεν πρόκειται για οποιαδήποτε βαλίτσα που θα μπορούσα να 

παραδώσω στο Τμήμα Φύλαξης Αποσκευών ή να κάνω δήθεν πως την ξεχνώ στην αίθουσα 

αναμονής. Δεν έχει πια νόημα να συνεχίζω να κοιτάζω το ρολόι· είναι μάταιο να οργίζομαι 

και να θέλω να γυρίσω πίσω τα ρολόγια και τα ημερολόγια ελπίζοντας να επιστρέψω στο 

παρελθόν, στη στιγμή εκείνη, όταν έγινε κάτι που δεν έπρεπε να γίνει. Αν σ’ αυτόν τον 

σταθμό έπρεπε να συναντήσω κάποιον, που ίσως μάλιστα να μην είχε καμιά δουλειά εδώ, 
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αλλά έπρεπε απλώς να κατέβει από ένα τρένο και να ξαναφύγει μ’ ένα άλλο, όπως ακριβώς 

έπρεπε να είχα κάνει κι εγώ, και αν ένας από τους δυο μας έπρεπε να παραδώσει κάτι στον 

άλλον, αν για παράδειγμα εγώ έπρεπε να εμπιστευτώ στον άλλον αυτή τη βαλίτσα με τα 

ροδάκια που τελικά έμεινε σ’ εμένα και μου καίει τα δάχτυλα, τότε το μόνο πράγμα που 

μου απομένει να κάνω είναι να προσπαθήσω ν’ αποκαταστήσω τη χαμένη μας επαφή. 

(ΚΑΛΒΙΝΟ, 2009:36-37) 

Ποιος ξέρει πού να βρίσκονται εκείνοι από τους οποίους πρέπει να πάρω οδηγίες ή, ας 

πούμε, διαταγές, γιατί είναι σαφές πως εξαρτώμαι από άλλους, δεν έχω τον αέρα κάποιου 

που ταξιδεύει για δικό του λογαριασμό: θα έλεγε κανείς πως μάλλον είμαι ένας απλός 

διεκπεραιωτής, ένα πιόνι σ’ ένα πολύπλοκο παιχνίδι, ένας μικρός κρίκος σε μια τεράστια 

αλυσίδα, τόσο μικρός που ούτε καν θα έπρεπε να φαίνεται: γι’ αυτό άλλωστε το σχέδιο 

προέβλεπε να περάσω από δω χωρίς ν’ αφήσω πίσω μου ίχνη: κι όμως, κάθε στιγμή που 

περνάει, με αναγκάζει ν΄ αφήσω ίχνη: αφήνω ίχνη αν δεν μιλήσω σε κανέναν, γιατί αμέσως 

με χαρακτηρίζουν σαν κάποιον που δεν θέλει ν’ ανοίξει το στόμα του· αφήνω ίχνη αν 

μιλήσω, αφού κάθε λέξη που θα βγει από το στόμα μου είναι μια λέξη που μένει και που 

μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να πεταχτεί στην επιφάνεια, με εισαγωγικά ή χωρίς. 

(ΚΑΛΒΙΝΟ, 2009:38) 
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4.2.3. SUBTILITAS APPLICANDI:  

Ο αναγνώστης έγινε το βιβλίο. (ΒΙΛΑ-ΜΑΤΑΣ, 2006:78) 

Ο αναγνώστης που διαβάζει χωρίς να λαμβάνει υπόψη του την εξουσία του συγγραφέα 

συνδιαλέγεται ουσιαστικά με το κείμενο, υποστηρίζει ο Proust. Ο θάνατος του συγγραφέα, 

θεωρητικά, μπορεί να σήμαινε και την περισσότερη ελευθερία στην επαφή του αναγνώστη με 

το κείμενο (MANGUEL, 1997). Δεδομένου  ότι ελλείπει πια η εξάρτηση της νοηματοδότησης 

του κειμένου από τον συγγραφέα του. 

Σύμφωνα με τον Todorov, (Viaggio nella critica americana, Lettera 4, 1987), το 

«κείμενο είναι απλώς ένα πικνίκ, όπου ο συγγραφέας φέρνει τις λέξεις και οι αναγνώστες το 

νόημα» (ΕΚΟ, 1993:70). Επομένως, νόημα δεν υπάρχει αν δεν το επιβάλλει ο αναγνώστης στο 

κείμενο (ΤΖΟΥΜΑ, 2006). 

 

4.2.3.i. ΡΩΜΑΪΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Μέχρι και τον 1ο αι. μ.Χ., οι Ρωμαίοι 

συγγραφείς χρησιμοποιούσαν interpuncta στα κείμενά τους, σημεία στίξης, δηλαδή, για την 

υπόδειξη των διαστημάτων ανάμεσα στις λέξεις, της παύσης της ανάγνωσης κατά τη φωνητική 

άρθρωση του κειμένου. Από τα μέσα του αιώνα και μετά, υιοθέτησαν τη scriptuo continua που 

είχε επικρατήσει στην Ελλάδα, τη συνεχή γραφή που εμπόδιζε το βλέμμα του αναγνώστη να 

διακρίνει τα όρια μεταξύ των λέξεων και δυσχέραινε την αντίληψη του νοήματος. Η scriptuo 

continua, ωστόσο, παρείχε στον αναγνώστη το πλεονέκτημα του ουδέτερου κειμένου, με την 

έννοια ότι ο αναγνώστης είχε τη δυνατότητα να αξιοποιεί το συνεχές ουδέτερο κείμενο 

θέτοντας, με δική του πρωτοβουλία, τις παύσεις και τα διαστήματα και, με αυτόν τον τρόπο, 

μπορούσε να το διαβάζει όπως εκείνος ήθελε, ανάλογα με τη δυσκολία του κειμένου ή με τον 

βαθμό της δικής του κατανοησιμότητας.  

Ο Οράτιος παρομοίαζε το βιβλίο με έναν ανυπόμονο νεαρό που επιθυμεί να βγει από 

το σπίτι του και να επικοινωνήσει με το ανώνυμο λαϊκό κοινό, να έρθει αντιμέτωπος με τους 

κινδύνους κάποιου ακατάλληλου τρόπου ανάγνωσης, που είναι ο φόβος του συγγραφέα. Ο 

Οβίδιος θεωρούσε ότι το βιβλίο μεσολαβεί ανάμεσα στο έργο του και σε έναν «αναγνώστη-

φίλο», τη βοήθεια του οποίου το έργο ζητά για να ολοκληρωθεί (CAVALLO, 2008:99). 

 

4.2.3.ii. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ (16ος αι.): Tα βιβλία διαβάζονται 

είτε χαμηλόφωνα είτε μεγαλόφωνα μπροστά σε πολλούς ακροατές. Οι μεταρρυθμιστές 

αναγνώστες ενθαρρύνουν την ανάγνωση ακόμη και απλών βιβλίων, ενώ, συγχρόνως, 

προκρίνουν τη διατήρηση του ελέγχου της δογματικής ερμηνείας. Οικειοποιούνται τα κείμενα, 

με σκοπό την αφομοίωση και την αναδόμησή τους. Από την άλλη, είναι ελεύθεροι να 
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επικεντρώνονται σε κάποιο από τα θέματα του βιβλίου, το οποίο αποσπούν από τα 

συμφραζόμενά του, και να μην παρακολουθούν ή να μην αποδέχονται απαραίτητα την 

επιχειρηματολογία του βιβλίου, τις αξίες και τις ιδέες που προβάλλονται σε αυτό, θεωρώντας 

ως δεδομένο ότι πάρα πολλά βιβλία εμπεριέχουν λάθη ή ψέματα (GILMONT, 2008). 

 

4.2.3.iii. ΕΡΜΗΤΙΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Κάποτε μάλιστα, […] η αλήθεια, νοούμενη πάλι ως εξωτερική βρίσκεται κάπου μακριά, 

κρυμμένη σε τόπο δυσπρόσιτο. Είναι λοιπόν κάποιο απόρρητο έγγραφο, κάποια ανέκδοτη 

αλληλογραφία, απομνημονεύματα που μπορούν να ρίξουν σε ορισμένα πρόσωπα 

απροσδόκητο φως, με τα οποία όμως είναι δύσκολο να έρθουμε σε επαφή. (ΠΡΟΥΣΤ, 

2004:54-55) 

Υπάρχει ένα ουσιαστικό νόημα μέσα στα αντικείμενα, στα σχήματα, στις χειρονομίες. Οι 

λέξεις δεν είναι γυμνές, είναι κλειστά σκληρά αμύγδαλα που πρέπει να σπάσουμε, να 

βρούμε την ψίχα. Ή να σπάσουμε τα δόντια μας. Δεν ξέρω τι ακριβώς. (ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, 

2015:399) 

Από τα πρώτα γραφικά συστήματα, η γραφή χρησίμευε για να κρύβει κάτι, όπως ήταν, 

για παράδειγμα, το σουμεριακό σύστημα γραφής, που πέρασε από το απλό και σαφές 

εικονογραφικό στο περίπλοκο, αφηρημένο σφηνοειδές, ή το αιγυπτιακό ιερογλυφικό σύστημα 

που ήταν εξαιρετικά δύσκολο στην εκμάθηση. Οι λόγοι του ερμητισμού της γλώσσας μπορεί 

να ήταν ποικίλοι ανάλογα με τον τόπο και με την εποχή: θρησκευτικοί, λόγοι μύησης· 

κοινωνικοί, διαφύλαξη μυστικών κάποιας τάξης· λόγοι κάποιας υπόγειας δραστηριότητας. Δεν 

είναι, ίσως, τυχαίο το γεγονός ότι, δεδομένης της δυσκολίας των πρώτων συστημάτων γραφής, 

ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι ήταν μυημένοι στη γραφή. Ως εκ τούτου, απείχαν κατ’ αυτόν τον 

τρόπο από εκείνους που δεν ήταν, οι οποίοι αποτελούσαν και τη μεγαλύτερη μάζα. Το ίδιο ή 

παρόμοιο συμβαίνει με την αφηγηματική σημειωτική· το αφήγημα αποτελείται από ερμητικά 

σύμβολα. 

Από τότε που εμφανίστηκε η γραφή, άλλοτε τείνει να συμπιέζεται (στην αρχαιότητα οι 

λέξεις δεν χωρίζονταν) και άλλοτε να διαιρείται σε μεγάλο βαθμό (με τα κενά ανάμεσα στις 

λέξεις ή ακόμη και ανάμεσα στα γράμματα) (BARTHES, 2005). Αναλογικά το ίδιο ισχύει και 

για το περιεχόμενο και κυρίως για τη σημασία και ερμηνεία ενός λογοτεχνικού έργου: άλλοτε 

είναι αραιωμένο, ευανάγνωστο, εύπεπτο και εύκολα κατανοήσιμο, άλλοτε συμπυκνωμένο, 

συμπαγές, αδιάρρηκτο. 

Ο Ερμής, στην αρχαία Ελλάδα, ήταν ο θεός όλων των επαγγελμάτων και των κλεφτών, 

iuvenis και senex συγχρόνως. Ως φτερωτός θεός, ήταν πανταχού παρών. Χαρακτηρίζεται ως 
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διφορούμενος θεός λόγω του ότι ήταν φτερωτός και μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε 

καθώς και να μεταμορφώνεται συχνά σε οτιδήποτε.  

Οι ερμητιστές του 2ου αι. π.Χ. αναζητούν μια αλήθεια που δεν γνωρίζουν και θεωρούν 

ότι η αλήθεια αυτή κρύβεται, ως μυστικό, στα βιβλία. Η αλήθεια, σε αυτή την περίπτωση, 

ταυτίζεται με το μη λεκτέο ή με εκείνο που λέγεται με απόκρυφο τρόπο. Ο τρόπος με τον οποίο 

λέγεται αυτή η αλήθεια υπαγορεύει και τον τρόπο κατανόησής της, ο οποίος πρέπει να γίνεται 

εκτός φαινομένων και γράμματος.  

Για αυτόν τον τύπο αναγνώστη, πίσω από κάθε αντικείμενο βρίσκεται ένα μυητικό 

μυστικό. Το αποκαλυμμένο μυστικό, ωστόσο, είναι χρήσιμο μόνο εφόσον παραπέμπει σε άλλο 

μυστικό, που επίσης πρέπει να αποκαλυφθεί. Για την ερμητική μύηση, όλα τα αντικείμενα, 

εγκόσμια ή επουράνια, είναι μυστικά και παραπέμπουν σε άλλα μυστικά, σε μια πορεία 

ατελεύτητη με κατεύθυνση προς ένα τελικό μυστικό, το οποίο, όμως, δεν υπάρχει. Η έσχατη 

αλήθεια, που εξετάζεται μέσα από σύμβολα και αινίγματα, δεν λέγεται. Απλώς μετατίθεται 

αλλού το μυστικό της. Συνεπώς, η ερμηνεία είναι άπειρη, το νόημα διολισθαίνει ασυγκράτητο. 

Στην ερμητική σημείωση υπερισχύει η intentio lectoris. Ο ερμητιστής αναγνώστης 

υιοθετεί αξιωματικά τα χαρακτηριστικά της: α. ανακαλύπτει άπειρες συνδέσεις σε αυτά που 

λέει το κείμενο· β. δεν χρησιμοποιεί τη γνώση του για να ανακαλύψει και να συλλάβει μια 

προϋπάρχουσα σημασία, την intentio auctoris· γ. πορεύεται με δεδομένο ότι υπάρχει στον 

κόσμο αντιλαμβανόμενος πως για κανένα αντικείμενο δεν υπάρχει υπερβατική-τελική 

σημασία· δ. επηρεασμένος από την ιδιότητα του Ερμή να μεταμορφώνεται σε οτιδήποτε, 

ισχυρίζεται ότι όλα τα αντικείμενα στον κόσμο είναι αποτυχημένα έργα ενός κακού 

Δημιουργού, τα οποία έχει συνδέσει σε μια αλυσίδα παραπομπών και στην οποία ένα πράγμα 

δεν είναι, εξελικτικά, ποτέ το ίδιο· ε. αισθάνεται και είναι καταδικασμένος να αναζητά την 

απατηλή τελική σημασία σε κείμενα που έχουν φτιαχτεί για να τον περιπαίζουν· στ. είναι ο 

υπερ-αναγνώστης που κατανοεί ότι η μοναδική αλήθεια σε ένα κείμενο δεν κρύβεται πίσω από 

την intentio auctoris, αλλά ότι η μοναδική αλήθεια είναι ότι σε ένα κείμενο μιλάει η γλώσσα 

και όχι ο συγγραφέας του· ζ. είναι υποψιασμένος πως κάθε λέξη αποτελεί υπαινιγμό για το μη 

λεκτέο. Θριαμβεύει όταν κάνει το κείμενο να τα πει όλα, εκτός από εκείνο που είχε την 

πρόθεση να πει ο συγγραφέας, γιατί δεν δέχεται καμία προνομιακή σημασία στο κείμενο· η. 

θεωρείται Εκλεκτός όταν αναγνωρίζει στο κενό του κειμένου την αληθινή σημασία του· θ. 

είναι εγκλωβισμένος σε έναν σημειωτικό ιστό, στον οποίο δεσμεύεται από το ότι η Γλώσσα 

κοινοποιεί τη σκέψη (ΕΚΟ, 1993:67). 

Η ερμητική ρυθμιστική αρχή αναφορικά με τον ορισμό του σημείου υποδεικνύει ότι 

«σημείο είναι κάτι που, όταν το γνωρίζουμε, γνωρίζουμε κάτι άλλο». Η σημειωτική του 
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Charles Sanders Pierce έχει ως αξίωμα ότι «σημείο είναι κάτι που, όταν το γνωρίζουμε, 

γνωρίζουμε κάτι επιπλέον». Οι δύο αυτές προσεγγίσεις μπορεί να έχουν παράλληλη πορεία, 

συγκλίνουν όμως τελικά στο εξής: Αυτό που προτείνει ο Pierce εκκινά από την ερμητική 

περιπλάνηση κατά την οποία από το ένα σημείο προκύπτει ένα άλλο και συμπληρώνει ότι, 

κατά αυτή τη διαδικασία, κατά τη μετάβαση από το ένα διερμηνεύον στο άλλο, το σημείο 

αποκτά ολοένα περισσότερους ορισμούς, ώστε σε κάποιο επίπεδο της ερμηνευτικής 

διαδικασίας, ο αναγνώστης να έχει αποκτήσει περισσότερη γνώση τόσο για το περιεχόμενο 

του αντικειμένου που ήταν η αφορμή, ο πρώτος κρίκος της ερμηνευτικής αλυσίδας, όσο και 

για την ίδια την αλυσίδα (ΕΚΟ, 1993:403, 406). Φυσικά, το να γνωρίζει κανείς όλο και 

περισσότερα για ένα σημείο, δεν συνεπάγεται και ότι αυτή η γνώση είναι οριστική, και ότι δεν 

μπορεί να γίνει κάτι ακόμη με το ίδιο σημείο (ΕΚΟ, 1993). 

Κάθε κείμενο πρέπει να υποβάλει τον αναγνώστη στον πειρασμό ότι μπορεί να 

αποκαλύψει κάτι, διαβάζοντάς το. Ο Franz Kafka αναζητούσε στις αναγνώσεις του νοήματα 

κανένα από τα οποία δεν ήταν ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο έγκυρο από τα προηγούμενα ή 

τα επόμενα. Αυτό για τον Kafka σήμαινε ότι κάθε κείμενο πρέπει να μην είναι ολοκληρωμένο· 

να δίνει χώρο στον αναγνώστη επιτρέποντάς του να διαδραματίσει τον ρόλο του. Αυτός μπορεί 

να είναι και ο λόγος που ο Kafka, ως συγγραφέας, δεν ολοκλήρωσε τα έργα του. Ο Πύργος, 

για παράδειγμα, δεν έχει επιλογική σελίδα, γιατί ο ήρωας δεν πρέπει ποτέ να φτάσει στον 

Πύργο. Από αυτό κρίνεται ότι αφήνεται η ελευθερία στον αναγνώστη να διεισδύει 

εξακολουθητικά στον πολυεπίπεδο χώρο όπου κινείται ο Κ., στην πολυσημία αυτής της 

διαδρομής. Ο Έκο σημειώνει ότι τα όρια του αναγνώστη-ερμηνευτή συμπίπτουν με τα 

δικαιώματα που του παρέχει το κείμενο και, ως εκ τούτου, δεν είναι απεριόριστα (MANGUEL, 

1997). Στη λογοτεχνία, όπως και σε όλα τα σημειωτικά συστήματα, κάθε εκφορά μπορεί να 

μετατραπεί σε άλλη εκφορά, κάθε εκφορά μπορεί να ερμηνευτεί με μια ή με άλλη έκφραση 

(ΕΚΟ, 1993). 

 

4.2.3.iv. ΑΛΛΗΓΟΡΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Οι φράσεις μού αντιστέκονταν σαν να ήταν πράγματα, αντικείμενα· έπρεπε να τις 

παρατηρώ, να τις φέρνω βόλτα, να κάνω πως απομακρύνομαι και να επιστρέφω ξαφνικά 

κι απότομα, με την ελπίδα να τις πιάσω στον ύπνο, σε μια στιγμή που δεν θα πρόσεχαν: τις 

περισσότερες φορές, διατηρούσαν ζηλότυπα το μυστικό τους. (ΣΑΡΤΡ, 1965:50) 

Το από εκεί και πέρα ας ξεφαντώσει πίσω από τις λέξεις. ΖΥΡΑΝΝΑ ΖΑΤΕΛΗ 

Ο αλληγορικός αναγνώστης αντιλαμβάνεται το νόημα του κειμένου με βάση τη δική 

του προθετικότητα, στηριζόμενος στα πολιτισμικά συμφραζόμενα του χρόνου που ο ίδιος το 
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προσλαμβάνει. Οι αναγνωστικές επιλογές κατανόησης αυτού του τύπου, ως εκ τούτου, 

χωροθετούνται εκτός του κειμένου και αποτελούν την ιστορικότητα του αναγνώστη. Το 

νόημα, αφού εξαρτάται από την αντιληπτική διαθεσιμότητα του εκάστοτε αλληγορικού 

αναγνώστη, είναι υπονοήσιμο, μεταβλητό, πληθυντικό, διφορούμενο, λαμβάνει διαστάσεις 

επιβαλλόμενες από τις πολιτισμικές συμβάσεις που διέπουν τη φάση της ανάγνωσης του 

κειμένου. Αυτός ο τύπος αναγνώστη αναγνωρίζει ότι είναι περιορισμένες οι ερμηνευτικές 

εκδοχές που μπορεί να λάβει υπόψη του και ότι η επιλογή του εξαρτάται από την ιστορικότητα 

της δικής του κατανόησης (ΤΖΟΥΜΑ, 2006). 

Οι λέξεις είτε μιμούνται τις έννοιες ή τις δηλώνουν συμβατικά. Η λέξη «αλληγορία» -

σύνθετη από τις λέξεις «άλλο+αγορά (=ομιλία)»- σημαίνει τη «μεταφορική έκφραση, συχνά 

και ολόκληρο ποιητικό ή πεζό κείμενο, που κρύβει νοήματα διαφορετικά από εκείνα που 

φαίνεται ότι δηλώνει ή αποτελεί μια ασαφή και περίπλοκη έκφραση» (Λεξικό της Κοινής 

Νεοελληνικής). Από τον ορισμό της προκύπτει ότι η λέξη «αλληγορία» μιμείται την έννοια και 

ως εκ τούτου προδίδει ακριβώς την κυριολεκτική σημασία της. Απαιτείται απόσταση των 

λέξεων από την «πραγματική» τους σημασία ώστε να επιτευχθεί η αλληγορία. (ΡΑΓΚΟΣ, 

2001:18). Σε αντίθεση με την ταυτηγορική ερμηνεία, κατά την οποία επαναλαμβάνεται το 

ερμηνευόμενο ως έχει, η αλληγορική εντοπίζεται σε κάθε ερμηνευτική στάση. Σύμφωνα με 

τον Αντισθένη (5ος-4ος αι. π.Χ.), τα πράγματα μπορεί να ειπωθούν με δύο τρόπους: είτε κατ’ 

αληθείαν είτε κατά δόξαν. Ο ένας τρόπος -κυριολεκτικός- αναφέρεται στην επιστημονική 

ονομασία της αληθινής αιτίας των φαινομένων και ο δεύτερος -αλληγορικός-έχει σαν βάση τις 

αισθητικές και φανταστικές παραστάσεις. 

Η αλληγορική ερμηνεία εμφανίστηκε στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. αρχικά ως αμφισβήτηση 

της εγκυρότητας των ομηρικών μύθων (ΡΑΓΚΟΣ, 2001). Γεννήθηκε από τους υπερασπιστές 

του Ομήρου και του Ησιόδου, εξαιτίας της σφοδρής κριτικής κατά του ανθρωπομορφισμού, 

της βιαιότητας και του ερωτισμού των θεών, διότι αυτή η περιγραφή τους στα έπη αποτελούσε 

προσβολή στα θεία και, επομένως, στο θρησκευτικό αίσθημα των πιστών της εποχής 

(ΤΖΟΥΜΑ, 2006). Αναπτύχθηκε κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο, ως εφαρμογή 

στους αρχαίους μύθους, που θεωρούνταν ότι ενείχαν κρυφές φυσικές-μεταφυσικές και ηθικές 

αλήθειες, τις οποίες υπαινισσόταν-υπονοούσε ο εκάστοτε δραματουργός-ποιητής. Εκείνοι οι 

αναγνώστες-ερμηνευτές ήταν βέβαιοι για την ερμηνευτική αλληγορική αλήθεια που ανίχνευαν 

στα μυθολογικά κείμενα. Η αλληγορική ερμηνεία που απέδιδαν στα κείμενα αυτά 

αιτιολογείται από τον τρόπο που τα κατανοούσαν: οι αναγνώστες στρέφονταν στην 

αλληγορική ερμήνευση όταν δυσκολεύονταν να ερμηνεύσουν κυριολεκτικά τα αναγνώσματά 

τους με σκοπό να μεταδώσουν και, ενδεχομένως, να διδάξουν την αλήθεια που θεωρούσαν 
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πως ανακάλυπταν μέσα στους μύθους (ΡΑΓΚΟΣ, 2001). Εφάρμοζαν εκείνο που είχε ήδη 

κατανοηθεί σε κάτι που δεν είχε ακόμη κατανοηθεί (ΚΑΛΕΡΗ, 2001). Το αλληγορικό νόημα, 

επειδή επιβάλλεται στο κείμενο από τον αλληγορικό αναγνώστη ως τέτοιο, ενέχει από τη φύση 

του την ιστορικότητα της πρόσληψής του. Αυτή άλλωστε είναι και η ιδιαιτερότητα της 

λογοτεχνίας, να λαμβάνει σημασίες και πέραν των αρχικών της συμφραζομένων, πέραν της 

συγγραφικής προθετικότητας. Το νόημα και το ερμηνευτικό αποτέλεσμα κάθε κειμένου είναι 

το σύνολο των ερμηνειών που του έχει δοθεί αναλογικά με την αναγνωστική πρόσληψή του 

(ΤΖΟΥΜΑ, 2006). 

Ο Alighieri Dante, γύρω στα 1316, σε μια επιστολή του προς στον αυτοκρατορικό ιερέα 

Kan Grande Della Scala, έγραψε πως ένα κείμενο μπορεί να διαβαστεί με δύο διαφορετικούς 

τρόπους «διότι αποκομίζουμε ένα νόημα από το γράμμα του και άλλο ένα από αυτά που το 

γράμμα σημαίνει· το πρώτο λέγεται κυριολεκτικό και το άλλο αλληγορικό ή μυστικιστικό». 

Και συνεχίζει λέγοντας πως η αλληγορική σημασία μπορεί να ληφθεί μέσω τριών 

αναγνώσεων. Παραθέτει σαν παράδειγμα τον εξής στίχο, αντλημένο από τη Βίβλο: «Ἐν ἐξόδῳ 

Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου, οἴκου Ἰακὼβ ἐκ λαοῦ βαρβάρου», το οποίο εξηγεί πως μπορεί να 

διαβαστεί ως εξής: το «γράμμα» λέει ότι τον καιρό του Μωυσή εξήλθαν τα τέκνα του Ισραήλ 

από την Αίγυπτο. Αν διαβαστεί αλληγορικά, ο στίχος σημαίνει τη λύτρωση των τέκνων του 

Ισραήλ από τον Χριστό. Αν επιχειρήσουμε την αναλογία, ο στίχος σημαίνει τη μετάβαση από 

τη θλίψη σε μια κατάσταση θείας χάρης. Και αν επιχειρήσουμε την αναγωγική ανάγνωση, τότε 

θα μεταφράσουμε τον στίχο αποδίδοντάς τη σημασία της απελευθέρωσης της ιερής ψυχής από 

το μαρτύριο της διαφθοράς (MANGUEL, 1997:149-150). 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στην 

αλληγορία του ποιητή-συγγραφέα και σε αυτή του αναγνώστη-ερμηνευτή της αλληγορίας. Η 

πρώτη χαρακτηρίζεται ως ποιητική-πρωταρχική και η δεύτερη ως ερμηνευτική-δευτερογενής. 

Αυθεντική αλληγορία είναι εκείνη που ανιχνεύει ο αναγνώστης ως προθετική βούληση του 

συγγραφέα.  

Η ποιητική-πρωτογενής αλληγορία δημιουργείται με την ευκρινή σύλληψη από τον 

ποιητή-συγγραφέα μιας εικόνας ή μιας ιστορίας σε συνδυασμό με μια άλλη η οποία υπονοείται 

και μπορεί να εκφραστεί με ρητορικούς τρόπους όπως είναι η μεταφορά, η παρομοίωση και η 

προσωποποίηση. Η μεταφορά είναι η ανάδειξη μιας ομοιότητας-αναλογίας δύο λόγων. Η 

μεταφορά διασαφηνίζεται από τη δήλωση τουλάχιστον ενός όρου καθενός από τους δύο 

λόγους. Με την παρομοίωση δηλώνεται η βαθιά αναφορά-αναλογία της αντιστοιχίας των δύο 

λόγων -ειδικά όταν είναι εκτενής όπως είναι οι ομηρικές παρομοιώσεις. Όταν αποδίδονται 

ανθρώπινες-προσωπικές ιδιότητες σε άψυχα αντικείμενα ή ακόμη και σε καταστάσεις, ώστε 
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να θεωρούνται δρώντα πρόσωπα, τότε έχουμε προσωποποίηση. Η θεοποίηση αντικειμένων, 

φαινομένων ή άλλων καταστάσεων στην αρχαιότητα ομοιάζει με την προσωποποίηση, 

δεδομένου ότι και στους θεούς της αρχαιότητας είχαν αποδοθεί ανθρώπινα χαρακτηριστικά.  

Στην ανοικτή ποιητική αλληγορία υπάρχει σαφής υπαινιγμός για τη βαθιά αναφορά της 

ενώ στην κλειστή δεν επιβάλλεται μέσα από το κείμενο η έμπνευσή της (ΡΑΓΚΟΣ, 2001).  

Ο αναγνώστης που ερμηνεύει μεταφορικά-αλληγορικά, δεν ανακαλύπτει την 

ομοιότητα μεταξύ δύο ή περισσότερων πραγμάτων, προσώπων ή καταστάσεων, αλλά την 

κατασκευάζει. Το επόμενο βήμα μετά από την κατανόηση της μεταφοράς είναι η αιτιολόγηση 

της επιλογής της από τον δημιουργό της (ΕΚΟ, 1993, σ. 191). Η μεταφορά-αλληγορία όμως 

δεν είναι οπωσδήποτε εμπρόθετη ούτε εκ μέρους του δημιουργού ούτε εκ μέρους του 

αναγνώστη της. Ο αναγνώστης που επιχειρεί την ερμηνεία ενός κειμένου ως μεταφορικού 

ζυγίζει την ερμηνεία του έχοντας στη διάθεσή του δύο -εξίσου απαραίτητα- σταθμά, τη φύση 

του κειμένου -που μπορεί να τον καθοδηγήσει να επιλέξει αυτή την ερμηνευτική κατεύθυνση- 

και τις γενικές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις του πολιτισμού στον οποίο ανήκει -οι οποίες του 

επιτρέπουν να αποφασίσει αν μια εκφορά μέσα στο κείμενο είναι μεταφορική και σύμφωνα με 

αυτές να αποφασίσει πώς θα ερμηνεύσει τη μεταφορά-. Στη φράση, παραδείγματος χάριν, Ο 

Γιάννης τρώει ένα μήλο κάθε πρωί, μπορεί να δοθεί η μεταφορική ερμηνεία ότι ο Γιάννης κάθε 

πρωί διαπράττει το προπατορικό αμάρτημα. Το κριτήριο νομιμοποίησης της μεταφοράς 

εξαρτάται από δύο παράγοντες: από τα συγκείμενα στα οποία εμφανίζεται η εκφορά (ΕΚΟ, 

1993:192-195), αφενός, και από τη συνηγορία για την κυριολεκτική σημασία της, αφετέρου. 

Όταν πρόκειται για μεταφορές κοινής χρήσης, δεν κρίνεται και τόσο απαραίτητη η συνείδηση 

της κυριολεκτικής σημασίας. Η αλληγορία είναι αντιστρόφως ανάλογη με το κυριολεκτικό 

νόημα. Όσο πιο επιτυχημένη είναι τόσο αποτυγχάνει το κυριολεκτικό νόημα (ΕΚΟ, 1993). 

Κύριο ρόλο στην ερμηνευτική-δευτερογενή ερμηνεία διαδραματίζουν οι αναγνωστικές 

υποθέσεις για αυτό που πιθανόν είχε κατά νουν ο συγγραφέας του κάθε έργου όταν το έγραφε. 

Επομένως, διαφορετικές εικασίες δημιουργούν διαφορετικές εντυπώσεις και, συνακόλουθα, 

διαφορετικές ερμηνείες. Η ποιητική αλήθεια εξαρτά την ουσία της από το τι θεωρεί ο 

αναγνώστης ότι είναι κυριολεκτικά αληθές ή ψευδές. Η αλληγορική ερμηνεία που αποδίδει ο 

αναγνώστης στο έργο που διαβάζει μπορεί να δημιουργηθεί ακόμη και στην περίπτωση που 

δεν μπορεί να αποδείξει ότι αυτή είχε συνειδητά υπόψη του ο συγγραφέας-ποιητής. Πότε είναι 

ουσιαστικά αποδείξιμη η συνειδητή αλληγορική βούληση του συγγραφέα, ωστόσο; Η 

μυθοπλασία δεν οφείλει να είναι αλληγορική, να περιέχει δηλαδή την ποιητική-πρωτογενή 

αλληγορία. Κάθε ερμηνεία όμως οφείλει να είναι αλληγορική (ΡΑΓΚΟΣ, 2001).  
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Ο αλληγορικός αναγνώστης, κατά τον Wilhelm Dilthey, καλείται να ανασυνθέσει το 

έργο με τέτοιον τρόπο, αντίστοιχο με τον δημιουργικό του συγγραφέα-ποιητή -όχι όμως 

αυθεντικά επαναληπτικό-· καλείται να το αναδομήσει, να το ανακατασκευάσει ή να το 

αναπαραστήσει, αποδίδοντάς του μια ερμηνευτική εκδοχή, να το παραγάγει σαν κάτι δικό του 

(ΚΑΛΕΡΗ, 2001), χωρίς, ωστόσο, -ακόμη και μετά την ολοκλήρωση αυτής της 

ανακατασκευής- να μπορεί να διεκδικήσει κάποια βεβαιότητα για την αλήθεια του νοήματος. 

Η ερμηνεία είναι μια ατομική και διηνεκής διαδικασία, αφού προκύπτει κάθε φορά από 

υποθέσεις, στηριγμένες σε συγκεκριμένες επιλογές σημείων του κειμένου από τον εκάστοτε 

αναγνώστη-ερμηνευτή (ΚΑΛΕΡΗ, 2001). 

Σήμερα παρατηρείται μια ερμηνευτική παλινδρόμηση ή αντιστροφή στον ίδιο τύπο 

αναγνώστη: η σύγχρονη, αυτού του είδους, ανάγνωση στρέφεται από μια τέτοια βεβαιότητα 

για την αλήθεια της μυθοπλασίας στην ερμηνευτική υποψία για μια ή περισσότερες αλήθειες. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ή της κριτικής της 

αναγνωστικής ανταπόκρισης): Προτού δοθεί προτεραιότητα στον αναγνώστη, το κείμενο, ως 

γλωσσικό ή λογοτεχνικό έργο τέχνης, κατείχε την πρωτοκαθεδρία όσον αφορά την παραγωγή 

νοήματος. Η αναγνωστική προσέγγιση της αγγλο-αμερικανικής Νέας Κριτικής, του 

φορμαλισμού και της γενικότερης υφολογικής μελέτης αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα 

επιρροής στους Γερμανούς μελετητές, οι οποίοι έστρεψαν το ενδιαφέρον της ανάγνωσης στο 

εσωτερικό του κειμένου και, με αυτόν τον τρόπο, υπονόμευσαν την κυριαρχία του, δίνοντας 

στην έρευνα την κατεύθυνση προς τον αναγνώστη και την πρόσληψή του. Η ουσία του 

κειμένου  που έχει ένα και καθορισμένο νόημα έλαβε τον χαρακτήρα της ατελεύτητης εξέλιξης 

των εντυπώσεων που προκαλεί, ενώ η συγκρότηση του νοήματός του εξαρτάται από την 

ανταπόκριση του αναγνώστη κατά την αλληλεπίδρασή του με το κείμενο. Άρα, το κείμενο 

εξαρτά τη «ζωή» του από τον αναγνώστη και την εμπλοκή του σε αυτό (HOLUB, 2001:261). 

Τα βιογραφικά στοιχεία και η σχέση τους με τα λογοτεχνικά ενδιαφέρουν τον αναγνώστη σε 

επίπεδο πρόσληψης και όχι σε επίπεδο γένεσης ή περιγραφής του έργου (HOLUB, 2001).  

Τα θεμέλια για τη θεωρία της πρόσληψης τέθηκαν από τον Felix Vodicka ο οποίος 

υποστήριξε πως η αισθητική αντίληψη, η ερμηνεία και η αξιολόγηση ενός λογοτεχνικού έργου 

γίνεται με την πρόσληψή του από το αναγνωστικό κοινό και δεν αρκεί μόνο η ύπαρξή του 

(DOLEŽEL, 2008). 

«Διόσκουροι» αυτής της αναγνωστικής θεωρίας είναι ο Robert Jauss (ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ) και ο Wolfgang Iser (ΛΑΝΘΑΝΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ). 
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4.2.3.v. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Η επαφή με την τέχνη, για τον θεωρητικό 

της Σχολής της Κωνσταντίας, Robert Jauss μπορεί να προκαλέσει τη Genuss, η οποία στα 

γερμανικά έχει δύο σημασίες: τη χρήση ή χρησιμότητα και την ευχαρίστηση ή απόλαυση. Η 

απόλαυση διαχωρίζεται φαινομενολογικά από την αισθητική απόλαυση. Η αισθητική 

απόλαυση πραγματοποιείται σε δύο στιγμές: η πρώτη αφορά το γενικό φαινόμενο της 

απόλαυσης, κατά το οποίο το υποκείμενο παραδίδεται αδιαμεσολάβητα στο αντικείμενο· κατά 

τη δεύτερη, που είναι η ιδιαίτερη αισθητική απόλαυση, ο αναγνώστης απομακρύνεται από το 

αντικείμενο ανάγνωσης, το ενατενίζει με τη συνείδησή του και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, παράγει 

ένα φανταστικό αντικείμενο. Με αυτή την αναγνωστική προσέγγιση μεταβάλλεται το νόημα 

και η μορφή των λογοτεχνικών έργων από στατικές σε δυνητικές (HOLUB, 2008). Κατά τη 

Louise Rosenblatt, ο αισθητικός αναγνώστης βιώνει το αναγνωστικό γεγονός ενδιαφερόμενος, 

αφενός, για τα λεκτικά σχήματα που εντάσσονται στο λογοτεχνικό κείμενο και, αφετέρου, για 

ιδέες, συναισθήματα, εικόνες και καταστάσεις που προκαλεί το λογοτεχνικό κείμενο. Δεν 

προσβλέπει στη συγκίνηση, αλλά στη δημιουργική εξαγωγή νοημάτων (ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ, 

2018:39). 

Οι προϋποθέσεις για αυτή την αναγνωστική προσέγγιση είναι, σύμφωνα με τον Jauss, 

οι εξής: Πρώτον, η πρόσληψη του λογοτεχνικού έργου, η οποία περιλαμβάνει την τέχνη, την 

ιστορία και την κοινωνική πραγματικότητα, αποτελεί συνδυασμό της αισθητικής-μορφικής με 

την ιστορική ανάλυση -το κείμενο δηλαδή δεν διαχωρίζεται από την ιστορία της πρόσληψής 

του· δεύτερον, η σύνδεση των δομικών και ερμηνευτικών μεθόδων· τρίτον, η αναζήτηση μιας 

αισθητικής θεωρίας των εντυπώσεων· τέταρτον, η αναζήτηση μιας νέας ρητορικής, η οποία θα 

καθιστά δυνατή την εξίσου καλή προσέγγιση τόσο της χαμηλού όσο και της υψηλού επιπέδου 

λογοτεχνίας (HOLUB, 2001).  

Ο Jauss ορίζει την αισθητική της πρόσληψης (Rezeptionsästhetik) ως τη μετατόπιση 

της λογοτεχνικής μελέτης από την ενασχόληση με τους συγγραφείς και τα κείμενα στην 

ενασχόληση με την ανάγνωση και την πρόσληψη του κειμένου από τους αναγνώστες, διότι, 

όπως υποστηρίζει, η φύση του έργου τέχνης δεν μπορεί να διαλευκανθεί μέσω μιας απλής 

εξέτασης ή περιγραφής του και των συνθηκών παραγωγής του. Στο έργο του συνδύασε τη 

μαρξιστική και τη φορμαλιστική αναγνωστική προσέγγιση (HOLUB, 2008 & HOLUB, 2001). 

Ένωσε την ιστορία με την αισθητική ισχυριζόμενος ότι «η σχέση λογοτεχνίας και αναγνώστη 

εμπεριέχει τόσο μια αισθητική όσο και μια ιστορική διάσταση. Αισθητική, στον βαθμό που ο 

αποδέκτης κατά την πρώτη ήδη ανάγνωση ενός έργου πιστοποιεί την αισθητική του αξία 

συγκρίνοντάς το με άλλα διαβάσματά του· ιστορική, στον βαθμό που την ερμηνεία του πρώτου 

αναγνώστη μπορούν να συνεχίσουν και να εμπλουτίσουν άλλες από γενιά σε γενιά, 
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συστήνοντας μια αλυσίδα διαδοχικών προσλήψεων, η οποία συγχρόνως θα αποφασίσει για την 

ιστορική σημασία του έργου και θα καταστήσει προφανή την αισθητική του αξία». Κατ’ αυτή 

την έννοια, τα έργα του κανόνα (βλ. ΚΑΝΟΝΙΚΟ αναγνώστη) επανεξετάζονται συνεχώς με 

βασικό γνώμονα την επιρροή που άσκησαν συνάμα με την επιρροή που δέχτηκαν (HOLUB, 

2001:101-102). 

Ο Jauss χρησιμοποιεί επίσης και τον «ορίζοντα προσδοκιών» του Gadamer (βλ. 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ-ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΗ αναγνώστη) με μια ελαφρά διαφοροποίηση: ο ορίζοντας 

προσδοκιών συνίσταται μεν σε λογοτεχνικές αξίες αλλά και στις επιθυμίες και στα αιτήματα 

του αναγνώστη· δεν αποτελεί απλώς μια κειμενική διαδικασία, αλλά και έναν τρόπο 

συνειδητοποίησης του εαυτού του αναγνώστη μέσω της ιστορίας και του παρελθόντος 

νοήματος (HOLUB, 2008). Είναι το νοητικό σύνολο ή το σύστημα αναφορών που φέρει ένας 

υποθετικός αναγνώστης σε ένα οποιοδήποτε λογοτεχνικό κείμενο (HOLUB, 2001). 

Ο ορίζοντας προσδοκιών δημιουργείται  

κατ’ αρχάς, από τα οικεία δεδομένα ή την ενδογενή ποίηση του είδους· δεύτερον, από τις 

υποδηλούμενες σχέσεις με οικεία έργα των λογοτεχνικο-ιστορικών συμφραζομένων· 

τρίτον, από την αντίθεση ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία… Ο τρίτος 

συντελεστής περιλαμβάνει τη δυνατότητα που έχει ο αναγνώστης να προσλάβει ένα 

καινούργιο έργο όχι μόνο μέσα στον στενό ορίζοντα των λογοτεχνικών προσδοκιών του, 

αλλά και μέσα στον ευρύτερο ορίζοντα της εμπειρίας της ζωής του. (HAWTHORN, 

2012:211 & HOLUB, 2001:105)  

Η κατανόηση του κειμένου πραγματοποιείται με τη μεταβολή που υφίσταται ο 

ορίζοντας προσδοκιών του αναγνώστη η οποία μεταβάλλει επίσης και τη φύση συγχώνευσης 

των οριζόντων. Επομένως, το κείμενο γίνεται αντιληπτό περισσότερο ως γίγνεσθαι παρά ως 

στατικό αντικείμενο (HOLUB, 2001). Αν δεν συγκαλύπτονταν τα νοήματα στα λογοτεχνικά 

έργα, δεν θα ήταν δυνατή η ερμηνεία. Για την ακρίβεια, δεν θα υπήρχε καν ανάγκη για 

ερμηνεία. «Η βαθύτητα του κειμένου είναι άπειρη, διότι κάθε στρώμα καλύπτει ένα άλλο» 

(GREISCH, 1993:92).  

Ένας υποθετικός αναγνώστης -κατά την ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου- φέρει 

έναν ορίζοντα προσδοκιών, τον οποίο αντικειμενικοποιεί εφαρμόζοντας στη μελέτη του 

κειμένου γενολογικές, λογοτεχνικές και γλωσσικές διαστάσεις, προκειμένου να προσδιορίσει 

αξιολογικά τον καλλιτεχνικό του χαρακτήρα. Αυτό, στην ουσία, σημαίνει ότι, πρώτον, 

χρησιμοποιεί κανονιστικές αρχές αναφορικά με το γένος του λογοτεχνικού έργου· δεύτερον, 

εξετάζει το έργο συγκριτικά με τα άλλα γνωστά έργα μέσα στη λογοτεχνική του κληρονομιά· 

τρίτον, διαχωρίζει τη μυθοπλασία από την πραγματικότητα, την ποιητική από την πρακτική 
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λειτουργία της γλώσσας. Στη συνέχεια αποτιμά το έργο, ανάλογα με τη φύση και τον βαθμό 

επίδρασής του σε ένα ορισμένο κοινό και ανάλογα με το αν το έργο επαληθεύει ή διαψεύδει 

τις προσδοκίες του κοινού. Στην πρώτη περίπτωση, θεωρεί ότι το έργο ανήκει στην εύπεπτη 

λογοτεχνία, ενώ, στη δεύτερη ότι το έργο ανήκει στην υψηλή τέχνη και το αναγνωρίζει ως 

κλασικό, ως έργο που συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου ορίζοντα προσδοκιών. Η αισθητική 

αυτή απόκλιση ουσιαστικά σημαίνει τη διαφορά ανάμεσα στον ορίζοντα προσδοκιών του 

αναγνωστικού κοινού και του ορισμένου έργου και είναι αποφασιστικής σημασίας για τον 

υπολογισμό των κριτικών αντιδράσεων (HOLUB, 2001 & HOLUB, 2008). 

Ο αναγνώστης που επιχειρεί την αναζήτηση του αισθητικού αντικειμένου, είναι 

εκείνος ο οποίος επιμένει στη διαδικασία της ανάγνωσης και, κυρίως, στα αποτελέσματα που 

επέρχονται από τη μετατροπή του υλικού σημείου σε αισθητικό αντικείμενο μέσω της 

πρόσληψης. Πρόκειται, σύμφωνα με τον Marcel Proust και τον Charles Péguy, για την «κοινή 

σύμπραξη του αναγιγνώσκοντος και του αναγιγνωσκομένου» (ΤΖΟΥΜΑ, 1991:32-33).  

Παράδειγμα της σχέσης του αισθητικού αναγνώστη με το λογοτεχνικό κείμενο 

αποτελούν τα πέντε μοντέλα αλληλεπίδρασης, οι πέντε τροπικότητες αισθητικής εμπειρίας: α. 

η «συνεταιρική ή συμμετοχική ταύτιση» (ενεργός συμμετοχή του στο έργο, ο αναγνώστης 

αποδέχεται έναν ρόλο στον φανταστικό κόσμο δράσης του κειμένου)· β. η «θαυμαστική ή 

αγαστική ταύτιση» (ο αναγνώστης θαυμάζει τις πράξεις του ήρωα, οι οποίες λειτουργούν 

παραδειγματικά για μια κοινωνική ομάδα)· γ. η «συμπαθητική ταύτιση» (ο αναγνώστης νιώθει 

αλληλεγγύη και έλεος για τα παθήματα ενός απλού, καθημερινού ήρωα και συνδέεται 

συναισθηματικά μαζί του)· δ. η «καθαρτήρια ή καθαρσιακή ταύτιση» (ο αναγνώστης 

αισθάνεται απελευθερωμένος, αποσυνδέεται από το συναίσθημα)· ε. η «ειρωνική διάδραση» 

(ο αναγνώστης αποξενώνεται από τον ήρωα και διαψεύδει ή αρνείται κάθε αναμενόμενη 

ταύτιση) (HOLUB, 2008:481 & HOLUB, 2001:137-141). 

Κατά τον Robert Jauss και τη Σχολή της Αισθητικής της Πρόσληψης της Κωνσταντίας, 

η σημασιοδότηση και ερμηνεία ενός λογοτεχνικού κειμένου εξαρτάται από τον καθοριστικό 

παράγοντα των διαφοροποιημένων αναγνώσεών του οι οποίες βασίζονται στον αισθητικό 

ορίζοντα αναμονής, τον ορίζοντα προσδοκιών του εκάστοτε αναγνώστη. Ο Joseph Jurt 

επιχειρεί να αποδείξει ότι ο ορίζοντας προσδοκιών του αναγνώστη δεν προέρχεται τόσο από 

τον λογοτεχνικό αλλά περισσότερο από τον εξωλογοτεχνικό χώρο και, επομένως, όπως 

υποστηρίζει, αυτό που ισχύει είναι πως προϋπάρχει μια ιδεολογική θέση στην οποία υπακούει 

η ερμηνευτική διαδικασία, στηριζόμενη σε αισθητικά κριτήρια και όχι το αντίστροφο. Σε κάθε 

περίπτωση, η παρέμβαση και ο ρόλος του συγγραφέα αποκλείονται, ενώ ο ρόλος του 

αναγνώστη ανάγεται σε συλλογικό υποκείμενο. 
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Τόσο ο Jauss όσο και ο Jurt δεν λαμβάνουν υπόψη πως, δεδομένου ότι οι διαφορετικές 

αναγνώσεις ενός λογοτεχνικού κειμένου οφείλονται στην πολυσημία του, προϋποτίθεται και η 

παράλληλη ύπαρξη ενός συνόλου σταθερών σημασιολογικών δομών στις αναγνώσεις των 

μεταφρασμένων σε άλλη γλώσσα από εκείνη του πρωτότυπου λογοτεχνικών κειμένων 

(ΤΖΟΥΜΑ, 1991). Για να αναγνωριστεί το παρελθόν συσχετίζεται με τον ορίζοντα 

προσδοκιών του παρόντος. Δεδομένου όμως ότι ο ορίζοντας προσδοκιών του παρόντος 

υφίσταται διαρκείς μεταβολές, η συνεχής μεταβολή του ορίζοντα, και, επομένως, απόκλιση 

ανάμεσα στον ορίζοντα προσδοκιών του αναγνώστη και στο έργο, δεν μπορεί να αποτελέσει 

επαρκές κριτήριο για μια οριστική αξιολόγηση ενός έργου· δεν μπορεί να οριστεί ένας γενικός 

κανόνας για τον ορίζοντα προσδοκιών του καθενός αναγνώστη, γιατί η πρόσληψη είναι, σε 

γενικές γραμμές, ατομική υπόθεση, οι προσδοκίες μοναδικές και προσωπικές. 

Το λογοτεχνικό έργο εξακολουθεί να επιδρά, με διαφορετικό τρόπο -ωστόσο- από ό,τι 

ένα ιστορικό γεγονός, του οποίου οι συνέπειες είναι, κατά κάποιον τρόπο, βέβαιες. Η επίδραση 

της λογοτεχνίας εξαρτάται από το κατά πόσον υπάρχουν αναγνώστες που επιθυμούν να 

ανανεώσουν την πρόσληψη ενός έργου του παρελθόντος ή εφόσον βρίσκονται συγγραφείς που 

το προσοικειώνονται, το μιμούνται, το υπερβαίνουν ή το αντικρούουν. Με αυτή την έννοια, η 

λογοτεχνία, περιλαμβάνοντας επιθυμίες, προσδοκίες και απαιτήσεις πέραν των λογοτεχνικών 

αξιών, αποτελεί παράγοντα διαμόρφωσης της κοινωνίας, συμβάλλει στην απελευθέρωση του 

ανθρώπου από διάφορων ειδών δεσμεύσεις που του επιβάλλονται από τη φύση, τη θρησκεία, 

τους κοινωνικούς θεσμούς κ.λπ. (HOLUB, 2001). Η θεωρία της πρόσληψης, καθώς είναι 

επικεντρωμένη στον τρόπο που η ανάγνωση της λογοτεχνίας και η ίδια η λογοτεχνία επιδρά 

στην κοινωνία και στον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνεται από αυτήν, δεν λαμβάνει, 

ωστόσο, υπόψη τον τρόπο που η κοινωνία προσλαμβάνεται από τη λογοτεχνία· δεν εξετάζει 

αμφίδρομα τη διαδικασία (HAWTHORN, 2012). 

Σχεδόν όλοι οι τύποι αναγνωστών, από τον παραδοσιακό, τον μαρξιστή, τον κλασικό, 

τον κανονικό, τον μεσαιωνικό ως τον σύγχρονο μελετητή της λογοτεχνίας, καθώς και κάθε 

μεθοδολογική οπτική έχουν επηρεαστεί από την αισθητική θεωρία της πρόσληψης, καθότι 

αποτέλεσε τη βάση για επανεκτίμηση των έργων του παρελθόντος, ενώ, συγχρόνως, 

μετατόπισε το ενδιαφέρον από τη λογοτεχνική παραγωγή και παρουσίαση στην εντύπωση και 

ανταπόκριση που προκαλεί η λογοτεχνία (HOLUB, 2001). 
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4.2.3.vi. ΛΑΝΘΑΝΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Μα σε τι φταίμε, εγώ κι εσείς, αν οι λέξεις, από μόνες τους, είναι κενές; Κενές, αγαπητέ 

μου. Κι εσείς τις γεμίζετε με το δικό σας νόημα, όταν τις λέτε σ’ εμένα· κι εγώ όταν τις 

δέχομαι, αναπόφευκτα, τις γεμίζω με το δικό μου νόημα. (ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ, 2017:58) 

Το κείμενο, ως έργο τέχνης, είναι αποτέλεσμα της πράξης της ανάγνωσης. Αυτό που 

κυρίως ενδιαφέρει, σε αυτή την αναγνωστική προσέγγιση, είναι οι συνθήκες κάτω από τις 

οποίες αποκτά νόημα το κείμενο. Και, σύμφωνα με τον Iser, το νόημα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο κείμενο και τον αναγνώστη 

και αποτελεί «μια εντύπωση που πρέπει να βιωθεί» (HOLUB, 2001:145). Η σχέση αναγνώστη-

κειμένου διέπεται από μια ελευθερία του αναγνώστη ως προς τη δημιουργικότητά του, από τη 

δυναμική που το κείμενο διαθέτει να οργανώνει την εμπράγματη συγκεκριμενοποίηση των 

νοημάτων του και από την επικοινωνιακή δομή της λογοτεχνίας που δημιουργεί και 

διαμορφώνει τις συνθήκες αυτής της αλληλεπίδρασης (LEENHARDT, 2000 & HOLUB, 

2001). Τα μηνύματα των λογοτεχνικών έργων μεταδίδονται προς δύο κατευθύνσεις: η 

πρόσληψη του αναγνώστη προκύπτει από τη σύνθεση αυτών των μηνυμάτων, η οποία 

προκύπτει από την ανάγκη του για ερμηνεία μέσω μιας διαπροσωπικής εμπειρίας (ISER, 

2000).  

Ο αναγνώστης αυτού του τύπου ορίζεται και ως κειμενική συνθήκη αλλά και ως 

διαδικασία παραγωγής του νοήματος. Διατρέχει το κείμενο με μια περιπλανώμενη οπτική 

γωνία, η οποία αποτελεί το μέσο περιγραφής του τρόπου με τον οποίο δηλώνεται η παρουσία 

του αναγνώστη στο κείμενο: προσπαθεί να δίνει συνοχή στα διαφορετικά σημεία του κειμένου 

-να εδραιώνει τη λογική συνέπειά τους-, που τον αναγκάζουν ολοένα να αναδιαμορφώνει τις 

προσδοκίες του και να προσδίδει νέα σημασία στην ήδη διαδραματισθείσα πλοκή. Σε δεύτερο 

επίπεδο, ο αναγνώστης από τα τυπογραφικά σημεία στη σελίδα καλείται να σχηματίσει 

εικόνες, οι οποίες συντίθενται παθητικά, προκειμένου να δώσει μορφή στο αντικείμενο 

ανάγνωσης (HOLUB, 2001). 

Υποστηρίζει ο Iser (2000:196-197): 

Μπορεί στην πραγματικότητα να μην είμαι σε θέση να δω τον εαυτό μου όπως με βλέπουν 

οι άλλοι, αλλά υποθέτω διαρκώς ότι με βλέπουν με κάποιους συγκεκριμένους τρόπους και 

δρω διαρκώς υπό το φως των πραγματικών ή υποτιθέμενων στάσεων, γνωμών, αναγκών 

κ.λπ. που έχει ο άλλος προς εμένα.  

Οι απόψεις των άλλων δεν είναι απαραιτήτως ορθές ή επαληθεύσιμες, είναι 

αποτέλεσμα της ερμηνείας τους. Το παραπάνω μπορεί να εφαρμοστεί και στα λογοτεχνικά 

έργα. Ο αναγνώστης, μόνο γνωρίζοντας της «συμπεριφορά» του κειμένου, μπορεί να βιώσει 
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εμπειρία με αυτό. Καθαρή αντίληψη δεν μπορεί να έχει, καθότι το λογοτεχνικό έργο, στη 

διαδραστική του σχέση με τον αναγνώστη, δεν μπορεί να προσαρμόζεται στις διαλογικές 

συνθήκες, δεν μπορεί να προσωποποιείται και να απαντά για τις δικές του εμπειρίες ούτε να 

ακυρώνει ή να επικυρώνει τις απόψεις του αναγνώστη. Αυτός είναι ο λόγος που διανοίγονται 

χάσματα. Τα χάσματα, που είναι οι «αθέατοι αρμοί του κειμένου», παρακινούν την 

επικοινωνία του αναγνώστη με το κείμενο, οι απροσδιοριστίες σημαίνουν αύξηση στις 

επικοινωνιακές δυνατότητες (ISER, 2000:197-199 & σ. 201). Ο αναγνώστης σε αυτή την 

επικοινωνία προσφέρει το εννοούμενο που το αντλεί από το μη λεχθέν. Εκείνο που έρχεται 

στο φως ελέγχει τη δράση της επικοινωνίας και, αφού το μη λεχθέν λάβει ρητή μορφή, 

μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο (ISER, 2000). 

Αυτή η αναγνωστική προσέγγιση βασίζεται στον Wolfgang Iser, ο οποίος, θεωρεί ότι 

η κατασκευή των λογοτεχνικών κειμένων παρέχει ευρυχωρία ως προς την πραγμάτωσή τους, 

με την έννοια ότι αυτά προσφέρουν στον αναγνώστη διαφορετικές προοπτικές μέσω της 

«ανοικτότητάς» τους, και, συνεπώς, δίνει προτεραιότητα στον αναγνώστη, που δεν ορίζει το 

κείμενο ως αντικείμενο, αλλά το βιώνει σαν εμπειρία (ΤΖΟΥΜΑ, 2006:119-120 & HOLUB, 

2008:457, 458-459): Αναμιγνύεται μ’ αυτό, κυρίως με τα στοιχεία που τον καθοδηγούν στην 

ανάγνωσή του. Ο Iser εγκαινιάζει, με αυτόν τον τρόπο, τη διάδραση μεταξύ κειμένου και 

αναγνώστη. Η διάδραση εξετάζεται με α. τον υπονοούμενο αναγνώστη (όρος-δάνειο από τον 

υπονοούμενο συγγραφέα –implied author του Wayne Booth στο βιβλίο The Rhetoric of 

Fiction, 1963)· β. το ρεπερτόριο· γ. τις στρατηγικές· δ. την αρνητικότητα (τα κενά του 

κειμένου). Το κείμενο παρέχει σχηματοποιημένες όψεις που περιορίζουν τον άπειρο αριθμό 

δυνατοτήτων πρόσληψης αλλά και περιέχει κενά σημεία. Με αυτόν τον τρόπο, καθοδηγεί τον 

αναγνώστη προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τον καλεί να συμμετάσχει συμπληρώνοντας 

τα ανοικτά κενά του (HOLUB, 2008 & ΤΖΟΥΜΑ 2006). 

α. Ο ρόλος του υπονοούμενου-περιπλανώμενου αναγνώστη είναι ταυτόχρονα 

ενεργητικός και παθητικός: προσδιορίζεται από τις κειμενικές δομές και επενεργεί σε αυτές 

παράγοντας μήνυμα. Επομένως, εμπεριέχεται στο εσωτερικό του έργου. Η οπτική του 

περιπλανιέται στους ήρωες, στην πλοκή, στον αφηγητή, στο ρεπερτόριο, στις στρατηγικές του 

κειμένου και στα κενά του, με σκοπό να ανασυστήσει το κείμενο, βασιζόμενος στα στοιχεία 

που αυτό του παρέχει, προβάλλοντας, συγχρόνως, τις προσδοκίες του, οι οποίες μπορεί να 

επαληθεύονται ή να διαψεύδονται. Η περιπλάνησή του διακόπτεται από τα λευκά διαστήματα 

ή από τις σιωπές του έργου. Ο αναγνώστης καλείται να καλύψει αυτά τα σημεία (ΤΖΟΥΜΑ, 

2006 & HOLUB, 2008). Το λογοτεχνικό κείμενο καθίσταται αισθητικό αντικείμενο όταν 

διαβάζεται ή συμπληρώνεται από τον αναγνώστη. Και ο αναγνώστης, κατά μία έννοια, 
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διχοτομείται: το ένα μέρος του συγκεκριμενοποιεί και το άλλο συγχωνεύεται με τον 

συγγραφέα, ανακατασκευάζει τον εαυτό του (HOLUB, 2008)· 

β. Ρεπερτόριο είναι το περιεχόμενο του λογοτεχνικού έργου. Το περιεχόμενο, που 

παράγεται από εξω-κειμενική ύλη, όπως, για παράδειγμα, κοινωνικοπολιτισμικά στοιχεία, 

διακειμενικές και συγκειμενικές παρουσίες, στοιχεία αντλημένα από τη λογοτεχνική 

παράδοση, υφίσταται ενός είδους παραμόρφωση, καθώς απορροφάται από το κείμενο. Η 

σημασία της πρωταρχικής του αναφοράς μεταλλάσσεται και προσαρμόζεται μέσα στην 

κειμενική σχηματοποίηση. Αυτό έχει σαν συνέπεια να αν-οικειωθεί το ως τότε οικείο και να 

οδηγείται ο αναγνώστης στην επανεκτίμησή του· 

γ. Η μορφή του κειμένου συνιστά τις στρατηγικές του: τα δομικά του χαρακτηριστικά, 

αλλά και η λειτουργία οργάνωσής του είναι τέτοια, ώστε να υποδεικνύουν τον τρόπο και τις 

δυνατότητες που μπορεί να συνδυάσει ο αναγνώστης κατά την αναγνωστική πράξη· 

δ. Τα κενά είναι η αρνητικότητα ή αποφατικότητα, είναι τα χάσματα, ο χώρος όπου 

καλείται να επέμβει ο αναγνώστης δραστικά, ώστε να εξασφαλιστεί η πολυσημία του 

λογοτεχνικού έργου. Όταν καλυφθούν τα χάσματα δημιουργείται ένα πεδίο όρασης για τον 

αναγνώστη: κάποιο σημείο επικρατεί, ενώ κάποιο άλλο υποχωρεί προσωρινά σε σημασία και 

γίνεται μέρος του ορίζοντα, επιτρέποντας την αλλαγή εστίασης του αναγνώστη. Ο Iser δίνει 

νέες παραμέτρους στην έννοια της κειμενικής απροσδιοριστίας, της αναγνωρίζει 

κατευθυντήρια λειτουργία κατά την αναγνωστική διαδικασία και διακρίνει δύο μορφές της: 1. 

λευκό κενό: ο αναγνώστης φροντίζει για την αποκατάσταση της διακοπής της κειμενικής 

συνοχής· 2. αρνητικότητα ή αποφατικότητα: ο αναγνώστης επανεκτιμά το νόημα, 

λαμβάνοντας υπόψη τα ακυρωμένα εντός του κειμένου εξω-κειμενικά στοιχεία ή επιδιώκοντας 

να κατανοήσει αυτό που δεν έχει γίνει ακόμη κατανοητό (HOLUB, 2008 & ΤΖΟΥΜΑ, 2006). 

Το νόημα του κειμένου προκύπτει από τις δομές, αφενός, του προσκηνίου-

παρασκηνίου και, αφετέρου, του θέματος-ορίζοντα. Με το πρώτο ζεύγος νοείται η προβολή 

κάποιων στοιχείων και η υποχώρηση κάποιων άλλων, ενώ, με το δεύτερο, νοείται η επιλογή 

από τις πολλές προοπτικές του κειμένου (HOLUB, 2001). Το αφηγηματικό κείμενο, σύμφωνα 

με τον Iser, συντίθεται από τέσσερις επιμέρους προοπτικές, οι οποίες, ωστόσο δεν ταυτίζονται 

από μόνες τους με το νόημα του κειμένου. Δίνουν μια σκιαγράφηση της άποψης του 

συγγραφέα αλλά και της άποψης που επιδιώκει να αποκομίσει ο αναγνώστης. Είναι η 

προοπτική του αφηγητή, των προσώπων, της πλοκής και του φανταστικού αναγνώστη (του 

λανθάνοντος αναγνώστη). Η προοπτική του αφηγητή είναι, πολύ συχνά, διχασμένη ανάμεσα 

στις υπονοούμενες απόψεις του συγγραφέα και στις υπονοούμενες θέσεις του συγγραφέα ως 

αφηγητή. Η προοπτική των προσώπων μπορεί να αντιπαραβάλλεται με την προοπτική 
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ελασσόνων χαρακτήρων του έργου. Η προοπτική του φανταστικού-λανθάνοντος αναγνώστη 

μπορεί να παρουσιάζεται διχασμένη ανάμεσα στη ρητή αντικειμενική του θέση και στην 

υπόρρητη υποκειμενική που καλείται να υιοθετήσει (ISER, 2000). Για τον Iser η αναγνωστική 

διαδικασία παρουσιάζει μια αναλογία μεταξύ -τουλάχιστον- δύο ανθρώπων που ατενίζουν τον 

νυχτερινό ουρανό: και οι δύο άνθρωποι κοιτάζουν τα ίδια αστέρια, όμως «βλέπουν» 

διαφορετικούς ή εναλλακτικούς σχηματισμούς των αστεριών όταν τα συνδέουν μεταξύ τους 

(HAWTHORN, 2012:76-77). Ή «Η μελωδία ακούγεται διαφορετική σε κάθε αυτί, αν και όλοι 

συμφωνούν ότι άκουσαν τις ίδιες νότες» (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016:53). 

Η διαλογική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ κειμένου και αναγνώστη μπορεί να 

περιγραφεί ως μια ασύμμετρη επικοινωνιακή κατάσταση όπου οι δύο ισότιμοι συνομιλητές 

προσπαθούν να συνεννοηθούν. Η ασυμμετρία αυτή οφείλεται, αφενός, στη δυσκολία ελέγχου 

της ορθότητας της κατανόησης εκ μέρους του αναγνώστη και, αφετέρου, στη μη ύπαρξη 

ρυθμιστικού περιβάλλοντος μεταξύ των δύο ώστε να διασαφηνίζεται η πρόθεση του κειμένου. 

Ο αναγνώστης αναλαμβάνει να ανασυγκροτήσει και να ρυθμίσει αυτό το περιβάλλον, 

βασιζόμενος στις ενδείξεις που του παρέχει το κείμενο μέσω των κενών, τα οποία κατά την 

αναγνωστική πράξη χρησιμεύουν για τη σύνδεση τμημάτων του κειμένου (HOLUB, 2001). 

Όσον αφορά την αξιολογική αποτίμηση, ο λανθάνων αναγνώστης κρίνει με βάση τον 

βαθμό απροσδιοριστίας του λογοτεχνικού κειμένου και την έκταση συμμετοχής του σε αυτό 

όσον αφορά την αναζήτηση του νοήματος που δεν είναι μεν διατυπωμένο, εντοπίζεται δε στις 

κειμενικές προθέσεις «ως κάτι που δεν έχει ακόμη κατανοηθεί». Αξιολογεί, για παράδειγμα, 

ένα κείμενο ως ανιαρό, αν ο βαθμός απροσδιοριστίας του είναι ελάχιστος και το εντάσσει στην 

κοινότοπη λογοτεχνία. Ή θεωρεί εξίσου ανιαρά εκείνα τα κείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται 

από διδακτικές προθέσεις και του αφήνουν περιθώρια μόνο για κατάφαση ή άρνηση των 

θέσεων που περιέχουν (HOLUB, 2008:459-460 & HOLUB, 2001:164, 167). Για τον Iser, η 

καλή λογοτεχνία προϋποθέτει αρνήσεις υψηλής ποιότητας, παλαιότερες απόψεις, δηλαδή, που 

έχουν καταστεί πεπαλαιωμένες ή ακυρωμένες (όπως οι διαψευσμένες προσδοκίες του Jauss). 

Όταν, αντίθετα, η άρνηση εντάσσεται στις προσδοκίες του αναγνώστη, η ποιότητα του 

λογοτεχνικού έργου είναι χαμηλή (HOLUB, 2008). 

Ο λανθάνων αναγνώστης μοιάζει με έναν ιδανικό αναγνώστη, ο οποίος λειτουργεί 

φιλελεύθερα, ανεξάρτητα από ιστορικούς ή πολιτισμικούς περιορισμούς (ΤΖΟΥΜΑ, 2006). 

Ο Iser επιθυμεί να αναφέρεται στον αναγνώστη χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχει σε 

πραγματικούς ή εμπειρικούς αναγνώστες. Και, με τη θεωρία του για αυτόν τον τύπο 

αναγνωστικής προσέγγισης, θέτει τον ισχυρισμό ότι οπωσδήποτε υπάρχει κάτι το οποίο 

περιορίζει την ερμηνεία του λογοτεχνικού έργου (HOLUB, 2008).  
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Η αναγνωστική προσέγγιση που προτείνει ο Iser βρίσκεται ανάμεσα στον 

αντικειμενισμό και τον υποκειμενισμό. Ο αντικειμενισμός σημαίνει την ύπαρξη ενός, 

μοναδικού και ορθά καθορισμένου νοήματος, που συχνά ταυτίζεται με τη συγγραφική 

πρόθεση, ενώ με τον υποκειμενισμό δηλώνεται η παραγωγή του νοήματος αποκλειστικά από 

τον κάθε αναγνώστη. Ο Iser υποστηρίζει πως το κείμενο δίνει την επιλογή πολλών νοημάτων 

με τις οδηγίες που παρέχει στον αναγνώστη, ενώ, ταυτόχρονα, περιορίζει και τις πιθανές 

εκδοχές, ώστε ο αναγνώστης να είναι φαινομενικά μόνο ελεύθερος να δημιουργεί διαφορετικά 

νοήματα (HOLUB, 2001). 

Ο Iser υποστηρίζει ότι τα λογοτεχνικά σημεία είναι στην ουσία τους μια σημασιολογική 

οργάνωση, η οποία καταδηλώνει τις οδηγίες παραγωγής της σημασίας και δεν εξυπηρετεί την 

καταδήλωση του αντικειμένου (ΕΚΟ, 1993). 

Ο όρος κειμενικά δεδομένα λειτουργεί περιοριστικά στην αναγνωστική ελευθερία 

αναφορικά με την αλληλεπιδραστική παραγωγή νοήματος και τις δυνατότητες ερμηνείας ενός 

λογοτεχνικού έργου. Τόσο ο Jauss όσο και ο Iser δέχονται, σε κάποιον βαθμό, τη σταθερότητα 

του κειμένου, προκειμένου να εμποδίσουν την υποκειμενικότητα και αυθαιρεσία της 

αναγνωστικής ανταπόκρισης. Τελικά, στην επιθυμία μας να ορίσουμε ως ελεύθερο αναγνώστη 

τον υπονοούμενο του Iser ή τον αισθητικό του Jauss, πόση ελευθερία θα μπορούσε να αποδοθεί 

σε κάποιον από τους δύο; Και πόσο σταθερός μπορεί να είναι ο αναγνώστης κατά την 

αλληλεπίδρασή του με το κείμενο (HOLUB, 2001); 

 

4.2.3.vii. ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Εκείνες οι μικρές φάσες, πλεγμένες με κορσοβέλονο, που έριχναν στη ράχη από τις 

πολυθρόνες έναν μανδύα από λευκά τριαντάφυλλα, τα οποία δεν έπρεπε να ήταν χωρίς 

αγκάθια, αφού κάθε φορά που είχα τελειώσει το διάβασμα και έκανα να σηκωθώ, 

αντιλαμβανόμουν ότι είχα μείνει αγκιστρωμένος επάνω τους. (ΠΡΟΥΣΤ, 2004:32) 

Ο όρος του «Νόημα» αναφέρεται στο πράγμα όπως το βιώνουμε, στο πράγμα όπως 

δομείται από εμάς. (YALOM, 2011:120) 

Κάθε μέρα, πριν καθίσω να δουλέψω, κοιτάζω τη γυναίκα στην αναπαυτική καρέκλα: λέω 

στον εαυτό μου ότι το αποτέλεσμα της αφύσικης προσπάθειας που καταβάλλω γράφοντας, 

πρέπει να είναι η αναπνοή αυτής της αναγνώστριας, η ίδια η πράξη της ανάγνωσης που 

γίνεται μια φυσική διεργασία, το ρεύμα που φέρνει τις φράσεις ν’ αγγίζουν το φίλτρο της 

προσοχής της, να σταματάνε για μια στιγμή πριν απορροφηθούν από τα κυκλώματα σε 

εσωτερικά φαντάσματα, σε ό,τι γι’ αυτήν είναι πιο δικό της, σε ό,τι δεν είναι δυνατό να 

πάρουν οι άλλοι. (ΚΑΛΒΙΝΟ, 2009:216) 
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Στο κέντρο του ερμηνευτικού ενδιαφέροντος αυτής της προσέγγισης τίθεται ο 

αναγνώστης και οι νοητικές διαδικασίες του. Ο αναγνώστης βιώνει το νόημα ως εμπειρία, δεν 

το ανασύρει από το κείμενο. Οποιοδήποτε νόημα και οποιαδήποτε σημασία μπορεί να 

σχηματιστεί στο μυαλό του αναγνώστη (ΤΖΟΥΜΑ, 2006). Για τον Stanley Fish η λογοτεχνία 

δεν συνίσταται απλώς και μόνο από το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της λογοτεχνικότητας. Η 

γλώσσα αποτελεί ένα πλαίσιο διαφορών, στο οποίο κάθε λέξη αποκτά νόημα με την παρουσία 

πολλαπλών αναφερομένων. Βάσει αυτού, περισσότερη έμφαση δίνει, ως προς την ερμηνεία, 

στην τοποθέτηση του κειμένου σε περισσότερα του ενός συγκείμενα και όχι στην 

αποκατάσταση του νοήματός του από μια ερμηνεία. Η αντικειμενικότητα, επίσης, για τον Fish 

δεν είναι τίποτε άλλο παρά διυποκειμενικότητα (RORTY, 2008).  

Σημασία έχει τι είναι αυτό που κάνουν οι προτάσεις ενός κειμένου και όχι τόσο το 

περιεχόμενό τους. Η πρόταση ορίζεται από τον Fish ως «η ενέργεια που ασκείται πάνω στον 

αναγνώστη και όχι (ως) ένα δοχείο από όπου αντλεί ο αναγνώστης ένα μήνυμα» και με αυτή 

την έννοια, ο ενιαίος αναγνώστης χειρίζεται το κείμενο σαν γεγονός και όχι σαν αντικείμενο 

(RABINOWITZ, 2008:524). Ο αναγνώστης καλείται από το κείμενο να παίξει πολλούς, 

ταυτόχρονους ρόλους, να γίνει μέλος του «συγγραφικού κοινού», του κοινού στο οποίο 

απευθύνεται, ρητά ή υπόρρητα, ο αφηγητής (RABINOWITZ, 2008:528-529). 

Δεδομένου ότι κάθε κείμενο περιέχει τόσα νοήματα όσα και οι αναγνώστες του, η 

εγκυρότητα του νοήματος δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί ούτε να επαληθευτεί.  Οποιαδήποτε 

δημιουργία καθορισμένου νοήματος προϋποθέτει, αφενός, έναν υποκειμενικό αναγνώστη, ο 

οποίος λειτουργεί μέσα σε πλαίσιο συμβάσεων, και, αφετέρου, τις σχέσεις του κειμένου με τα 

εξωκειμενικά συμφραζόμενα. Επομένως, κάθε κείμενο είναι η πρόσληψή του και, ως εκ 

τούτου, κάθε αναγνώστης είναι συγγραφέας του (ΤΖΟΥΜΑ, 2006 & HOLUB, 2001). Η 

ανακατασκευή και ανασύσταση ενός παλαιότερου κόσμου δεν είναι δυνατή, άρα, η 

εγκυρότητα του νοήματος ενός λογοτεχνικού έργου εξαρτάται από την αναγνωστική εμπειρία. 

Συμπερασματικά, το κείμενο ως κείμενο αποτελούμενο από συγκείμενα και 

εξαρτημένο από τη συνεισφορά του αναγνώστη, δεν συνεισφέρει στην ερμηνεία και, κατ’ αυτή 

τη λογική, εξαφανίζεται. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, ο σταθερός χαρακτήρας του 

κειμένου απλώς μετατοπίζεται σε μια άλλη κατασκευή, η οποία ονομάζεται αναγνώστης 

(HOLUB, 2001). 
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4.2.3.viii. ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Τα βιβλία είχαν ψυχή, την ψυχή αυτού που τα είχε γράψει και αυτών που τα είχαν διαβάσει 

και τα είχαν ονειρευτεί. (ΘΑΦΟΝ, 2014:459) 

Κύριοι εκπρόσωποι αυτής της αναγνωστικής προσέγγισης είναι ο Jacques Lacan και 

ο Louis Pierre Althusser. Σε αυτή την αναγνωστική προσέγγιση θεωρείται ότι και η ψυχή 

είναι γλώσσα, αφού καθορίζεται από αυτή ως ρηματική επικοινωνία αλλά και ως συμβολική 

λειτουργία. Παλαιότερα, το ενδιαφέρον της ψυχαναλυτικής κριτικής εστιαζόταν στη σχέση 

του λογοτεχνικού κειμένου με την ψυχολογία του συγγραφέα του. Η σύγχρονη ψυχαναλυτική 

αναγνωστική προσέγγιση στρέφεται προς την κατεύθυνση όπου ο καθορισμός της σημασίας, 

του νοήματος και της ερμηνείας του λογοτεχνικού κειμένου εξαρτώνται από τη δομή της 

ταυτότητας του αναγνώστη, ο οποίος καλείται να αναδύσει τις απωθημένες επιρροές και να 

φανερώσει τον ρόλο που διαδραματίζουν αυτές στον προσδιορισμό του λογοτεχνικού έργου. 

Οι ανάγκες, ο χαρακτήρας και τα κίνητρα του αναγνώστη είναι διαμορφωτικά ως προς την 

αντίληψη, τη γνώση και τη μνήμη του. 

Ο εισηγητής του ψυχαναλυτικού τρόπου ανάγνωσης, Jacques Lacan, προκειμένου να 

στηρίξει τη θεωρία του δανείστηκε και υιοθέτησε από τις γλωσσολογικές θεωρίες: α. από τον 

Ferdinand de Saussure τη θεωρία του σημείου, ότι είναι, δηλαδή, απαραίτητο το σημαίνον για 

να σημανθεί το σημαινόμενο· β. από τον Roman Jakobson τους άξονες, συνταγματικό 

(μετωνυμία λόγω συνάφειας) και παραδειγματικό (μεταφορά λόγω αντικατάστασης)· από τον 

Émile Benveniste την εξάρτηση της γλώσσας από την εμπλοκή του υποκειμένου που τη 

χρησιμοποιεί καθώς και ότι κάποια γλωσσικά χαρακτηριστικά ορίζονται από την εκάστοτε 

γλωσσική πράξη (BRITTON, 2008). 

Σύμφωνα με τον Lacan η ανθρώπινη ψυχή είναι ένα πεδίο αλυσιδωτής διαμόρφωσης 

σημαινόντων, των οποίων η επικοινωνία συνίσταται στο ότι καθένα γίνεται το σημαινόμενο 

ενός άλλου σημαίνοντος, που το ωθεί αλλού. Σύμβολα μεταφορικά (και η μεταφορά αλυσίδα 

σημαινόντων είναι) που δομούν το ασυνείδητο με μια ύστατη αναφορά, το ύστατο 

σημαινόμενο (BARTHES, 2005).  

Για τον Lacan, το σημείο ορίζεται με τον τύπο Σ/σ (Σημαίνον/σημαινόμενο). Ο 

άνθρωπος-αναγνώστης διαρκώς έρχεται αντιμέτωπος με σημαίνοντα, που είτε δεν γνωρίζει τα 

σημαινόμενά τους είτε δεν αναγνωρίζει αυτόν ακριβώς τον χαρακτήρα τους, ότι, δηλαδή, είναι 

σημαίνοντα. Παράδειγμα του τελευταίου αποτελούν τα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Το 

σημαίνον, ως εκ τούτου, ολοένα συνδέεται με άλλα σημαίνοντα και εξαρτάται από αυτά, 

τιθέμενο σε σχέσεις μετωνυμικές ή μεταφορικές. Η κίνηση του σημαίνοντος, άρα, είναι είτε 

συνταγματική, με συνάφεια από το ένα σημαίνον στο άλλο, είτε παραδειγματική, όταν το ένα 
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σημαίνον λαμβάνει τη θέση ενός άλλου. Με αυτόν τον τρόπο εξηγείται η ροπή της γλώσσας 

μονίμως να εννοεί κάτι άλλο και το νόημα μονίμως να διολισθαίνει από το ένα σημαίνον στο 

άλλο. 

Μελετώντας τη γλώσσα του ασυνείδητου, η ψυχανάλυση θεωρείται ως μεταγλώσσα 

και το ασυνείδητο ως γλώσσα. Ο Lacan πρότεινε μια σημαίνουσα αλυσίδα που αφορά την 

παραγωγή νοήματος στο ασυνείδητο. Ο τύπος που θέτει το Σημαίνον στον αριθμητή και το 

σημαινόμενο στον παρονομαστή συμβολίζει την απώθηση των σκέψεων και των επιθυμιών, 

αποτρέποντας την πρόσβασή τους στο συνειδητό. Το ασυνείδητο μιλά συμβολικά, μέσα από 

συμπτώματα (που είναι οι μεταφορές του παραδειγματικού άξονα του Jakobson) και μέσα από 

τα κενά της συνειδητής γλώσσας, ομιλίας και συμπεριφοράς. Είναι ο λόγος του υποκειμένου. 

Σύμφωνα, όμως, με τον Lacan αυτός ο λόγος έχει άλλη προέλευση, όπως όταν πιστεύουμε, για 

παράδειγμα, ότι κάτι θέλουν να μας πουν τα όνειρά μας.  Η κυριότητα του λόγου δεν ανήκει 

στο υποκείμενο, αλλά στο Άλλο, στο ασυνείδητο. 

Εδώ θα μπορούσαμε να αναφέρουμε επίσης ως παράδειγμα και τα κείμενα του James 

Joyce, τα οποία ασχολούνται με τη θέση του υποκειμένου, είτε πρόκειται για τον ήρωα είτε 

πρόκειται για τον αναγνώστη μέσα στη γλώσσα. Το υποκείμενο αποσταθεροποιείται αφού τα 

κείμενα δεν του επιτρέπουν να τοποθετηθεί ιεραρχικά με ασφάλεια ως προς την κατανόηση 

και ερμηνεία τους. Αυτό οφείλεται στο ότι το κείμενο συμπεριφέρεται ως ψυχικό ασυνείδητο 

και η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτήν της ανάλυσης των ονείρων από τον Freud. Ο 

ψυχαναλυτικός αναγνώστης συμπεριφέρεται σαν ένας αναλυτής που ακούει τον ασθενή του. 

Το κείμενο διαβάζεται ως σύμπτωμα και η ερμηνεία του αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα μιας 

διαδικασίας απώθησης και όχι μιας συνειδητής πρόθεσης. Το εμφανές αφηγηματικό 

περιεχόμενο αντιμετωπίζεται ως παράγωγο του ασυνείδητου λόγου που προϋποτίθεται της 

αφήγησης και είναι, συγχρόνως, και ο τόπος όπου αυτή παρουσιάζεται.   

Η σχέση ερμηνείας του κειμένου με τον αναγνώστη είναι παρόμοια με τη σχέση 

μεταβίβασης του ασθενή με τον αναλυτή του. Το κείμενο-ασθενής μεταβιβάζει την ιστορία 

του στον αναλυτή-αναγνώστη και, μέσω αυτής της μεταβίβασης επιτυγχάνεται η ερμηνεία-

ανάλυσή του. Το κείμενο-ασθενής σε αυτήν τη σχέση μεταβίβασης-ερμηνείας θεωρεί τον 

αναγνώστη-αναλυτή του σαν το «υποκείμενο που πρέπει να γνωρίζει» (BRITTON, 2008:311-

312). Κατά την ψυχαναλυτική ανάγνωση και ερμηνεία του λογοτεχνικού κειμένου, ο 

αναγνώστης -που λειτουργεί σαν αναλυτής- καταλήγει να γνωρίζει καλύτερα τι σημαίνει το 

κείμενο, καταλήγει να είναι εκείνος ο οποίος λέει στον συγγραφέα τι ήθελε να πει με το έργο 

του. Για να μην παγιδευτεί ο αναγνώστης-αναλυτής στην ψευδαίσθηση της εξουσίας του 
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νοήματος, είναι απαραίτητο να γνωρίζει πώς λειτουργεί ο μηχανισμός της μεταβίβασης 

(BRITTON, 2008). 

Η ψυχαναλυτική ερμηνεία, όπως και η ιστορική ερμηνεία, έχουν, για τον Gadamer, το 

κοινό στοιχείο ότι αναζητούν το νόημα του κειμένου πίσω από την πλάτη του, προς ένα 

κείμενο εκτός (του-κυρίως) κειμένου, το οποίο μπορεί να είναι και το ψυχογραφικό βίωμα του 

συγγραφέα. Αυτό που ενδιαφέρει, δεν είναι το μήνυμα του κειμένου, αυτό που λέγεται από το 

κείμενο, αλλά αυτό που προδίδεται διαμέσου του μηνύματος (GREISCH, 1993). Σύμφωνα με 

τον Husserl, ο ψυχολογισμός προσεγγίζει όλες τις επιστήμες με νόμους ψυχολογίας, δηλαδή 

με νόμους που στηρίζονται στην παρατήρηση και την επαγωγή (HOLUB, 2008). 

Πρέπει να ερμηνεύουμε, κάθε φορά που το νόημα ενός κειμένου δεν αφήνεται να 

κατανοηθεί αμέσως ή ακόμη και όταν νομίζουμε ότι το κατανοήσαμε αμέσως. Πρέπει να 

ερμηνεύουμε παντού όπου δεν θέλουμε να εμπιστευτούμε αυτό που ένα φαινόμενο 

αναπαριστά άμεσα, σε πρώτη άποψη. Έτσι ερμηνεύει ο ψυχολόγος, ο οποίος δεν αφήνει 

τις εκφράσεις της ζωής να ισχύσουν σύμφωνα με το νόημα που τους αποδίδει το 

υποκείμενο, αλλά πάει πιο πίσω, ψάχνει αυτό που συνέβη μέσα στο υποσυνείδητο. Με τον 

ίδιο τρόπο, ο ιστορικός ερμηνεύει τα δεδομένα της παράδοσης, προκειμένου να 

ανακαλύψει το αυθεντικό νόημα που εκφράζεται, και, συγχρόνως, κρύβεται μέσα σε αυτές. 

(GREISCH, 1993:53-54) 

Η κατανόηση ενός κειμένου δεν σημαίνει ότι καταλήγουμε σε μια παρελθούσα ζωή, αλλά 

αναπαριστά μια παρούσα συμμετοχή σε αυτό το οποίο λέγεται. Δεν πρόκειται για μια 

καθαυτό σχέση ανάμεσα στον αναγνώστη και στον συγγραφέα (που είναι, ίσως, τελείως 

άγνωστος), αλλά για μια συμμετοχή στο μήνυμα το οποίο μας μεταδίδεται από το κείμενο. 

Από τη στιγμή που κατανοούμε, το νόημα αυτoύ το οποίο λέγεται είναι παρόν, ολωσδιόλου 

ανεξάρτητα από το εάν η παράδοση μας επιτρέπει να σχηματίσουμε μια εικόνα του 

συγγραφέα. (GREISCH, 1993:54-55) 

Σε αυτή την αναγνωστική προσέγγιση, λαμβάνεται ως δεδομένο ότι κάθε ανάγνωση 

είναι μια διαφορετική ανάγνωση, κάθε κείμενο που διαβάζεται κατανοείται διαφορετικά και 

αυτό οφείλεται στις διαφορετικές, επίσης, αναγνωστικές προσωπικότητες. Ο αναγνώστης 

βιώνει την ανάγνωση σαν εμπειρία που, μέσω αυτής, θα ανακατασκευάσει την ταυτότητά του: 

κομίζει στα αναγνώσματά του τις γενικές προσδοκίες που έχει για τα κείμενα αλλά και για 

τους ανθρώπους  αλλά και τις ειδικές προσδοκίες που έχει για τον συγγραφέα· επιβάλλει στο 

κείμενο τις δικές του στρατηγικές άμυνας και προσαρμογής, ώστε το κείμενο να ληφθεί ως 

περιβάλλον μέσα στο οποίο θα ικανοποιηθούν οι επιθυμίες του και θα κατανικηθούν οι φόβοι 
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του· προικίζει το κείμενο με τις φαντασιώσεις-επιθυμίες του· προσδίδει συνοχή στο  κείμενο 

ώστε αυτό να λάβει ένα αχρονικό νόημα. (ΧΟΛΛΑΝΤ, 2013). 

 

4.2.3.ix. ΠΑΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Σε αντίθεση με τον ιστορικιστή ή 

κειμενιστή και τον νέο ιστορικιστή αναγνώστη, που προσεγγίζουν τα λογοτεχνικά κείμενα στο 

επίπεδο νοήματος που αυτά είχαν στο παρελθόν, κατά την ιστορική στιγμή της συγγραφής 

τους και που η μεγαλύτερη ικανοποίηση που νιώθουν είναι όταν κατορθώσουν να 

συνομιλήσουν με τους νεκρούς έχοντας μελετήσει τη λογοτεχνία «ενταγμένη μέσα στον χώρο 

και στον χρόνο της», ο παροντιστής αναζητά το νόημα στο δικό του παρόν. 

Οι παροντιστές αναγνώστες υποστηρίζουν την αδυναμία σύλληψης, ανακατασκευής ή 

επανάληψης ενός αυθεντικού παρελθόντος και, επομένως, κατευθύνονται προς την αναζήτηση 

του παρόντος στο παρελθόν σε μια συνομιλία μαζί τους σαν να ήταν εν ζωή. 

Σύμφωνα με τον Terence Hawks, ο παροντισμός είναι μια αναγνωστική προσέγγιση 

«της οποίας οι ρίζες και οι συνδέσεις με το εδώ και το τώρα αναζητούνται πλήρως και ενεργά, 

φέρνονται σκόπιμα στο προσκήνιο και αξιοποιούνται […]. Η ενασχόληση της παροντιστικής 

κριτικής με το κείμενο γίνεται ακριβώς βάσει εκείνων των διαστάσεων του σύγχρονου κόσμου 

που εναρμονίζονται περισσότερο με παρελθόντα γεγονότα –πιθανώς ως τέλος στην αρχή που 

εκείνα συνιστούν. […] Ο παροντισμός θεωρείται ότι αντιστρέφει, σε κάποιον βαθμό, τα 

στρατηγήματα του νέου ιστορικισμού, ξεκινώντας από το υλικό παρόν και επιτρέποντας σε 

αυτό να θέσει τα ζητήματα προς συζήτηση» (BARRY, 2013:346). 

Η σύγκριση μεταξύ της ιστορικιστικής και της παροντιστικής αναγνωστικής 

προσέγγισης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και οι δύο αυτοί τύποι ανάγνωσης φαίνεται να 

ενδιαφέρονται και να συζητούν οτιδήποτε δεν αφορά το κείμενο, δεδομένου ότι προτεραιότητα 

δίνουν στην αποφασιστικής σημασίας στρατηγική επιλογής των συμφραζομένων (BARRY: 

2013:342-348). 

 

4.2.3.x. ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Ίσως αυτό να είναι λογοτεχνία: η επινόηση μιας άλλης ζωής που θα μπορούσε κάλλιστα 

να είναι η δική μας, η επινόηση ενός διδύμου. (ΒΙΛΑ-ΜΑΤΑΣ, 2006:15) 

Τα πάντα μπορεί να προκαλέσουν την ανάδυση της γραφής – μια πέτρα, μια χαρά, οι λεπτές 

σκιές της μνήμης, μια άσπρη φάλαινα, ο πόλεμος της Τροίας, μια μυρωδιά πασχαλιάς, αλλά 

το πραγματικό θέμα των βιβλίων, το μοναδικό τους θέμα, είναι ο αναγνώστης τη στιγμή 

που διαβάζει και η αναστάτωση που του προκαλεί αυτή η ανάγνωση, σαν να ξαναβρίσκει 

ο εαυτός τον εαυτό του. (ΜΠΟΜΠΕΝ, 2017:169) 
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Είναι εξαιρετικά απίθανο η εικόνα του δέκτη να ταυτίζεται με την πρωτότυπη νοητική 

εικόνα του πομπού. […] Το μεταφραστικό λάθος επιβαρύνεται κι από το συστηματικό 

σφάλμα της προκατάληψης. Διαστρεβλώνουμε την εικόνα των άλλων επιβάλλοντάς της τις 

δικές μας προτιμήσεις, ιδέες και γκεστάλτ, μια διαδικασία που την περιγράφει πολύ όμορφα 

ο Προυστ: Περιτυλίγουμε το φυσιογνωμικό περίβλημα του πλάσματος που βλέπουμε με 

όλες τις ιδέες που έχουμε ήδη σχηματίσει για εκείνο, και στην πλήρη εικόνα του που 

συνθέτουμε μέσα στο μυαλό μας, οι ιδέες αυτές έχουν σίγουρα την κυρίαρχη θέση. Στο 

τέλος γεμίζουν τόσο ολοκληρωτικά την καμπύλη του μάγουλου, ακολουθούν με τέτοια 

ακρίβεια τη γραμμή της μύτης, αναμιγνύονται τόσο αρμονικά στον ήχο της φωνής του, 

ώστε μοιάζουν πια να μην είναι παρά ένα διάφανο κάλυμμα, έτσι ώστε κάθε φορά που 

βλέπουμε το πρόσωπο ή ακούμε τη φωνή του, τις δικές μας ιδέες γι’ αυτόν αναγνωρίζουμε 

κι αυτές παρακολουθούμε. (YALOM, 2010:268-269) 

Ο ναρκισσιστής αναγνώστης αναζητά συμπτώματα του δικού του ψυχισμού μέσα στο 

κείμενο, τα οποία εκκινούν από το παρελθόν. Διανθίζει το κείμενο με δικές του παρελθούσες 

εμπειρίες, προβάλλει τον εαυτό του με τα χαρακτηριστικά του έως και τη μέρα που διαβάζει 

το κείμενο. Ακόμη και αν το ξαναδιαβάσει δύο χρόνια αργότερα, πάλι τον εαυτό του θα 

προβάλει με τα παλιά αλλά και με τα χαρακτηριστικά που απέκτησε τα τελευταία δύο χρόνια. 

Θα δώσει, πιθανότατα, άλλο νόημα σε αυτό που θα διαβάσει, αλλά θα είναι βασισμένο πάλι 

στις εμπειρίες του.  

Ο αναγνώστης αυτός αρέσκεται να πιστεύει ότι το κείμενο είναι ο καθρέφτης του. Με 

τον ένα ή τον άλλον τρόπο, η εμπειρία του αναγνώστη βαραίνει το κείμενο. Στην περίπτωση 

του ναρκισσιστή αναγνώστη, η εμπειρία του είναι η κατεξοχήν σημασία που λαμβάνει από το 

κείμενο. Ο Rainer Maria Rilke, για παράδειγμα, έβρισκε τον εαυτό του σε όσα διάβαζε: τη 

δυστυχία των παιδικών του χρόνων, την αυστηρότητα και επιβολή του πατέρα του που τον 

υποχρέωνε να φοιτήσει σε στρατιωτική σχολή, τον σνομπισμό της μητέρας του που τον έντυνε 

με κοριτσίστικα ρούχα από μετάνοια που είχε γεννήσει γιο αντί κόρης, τη δική του αδυναμία 

ως προς τη διατήρηση ερωτικών σχέσεων.  

«Οι αναγνώστες πρέπει να έχουμε ένα εκατομμύριο αυτοβιογραφίες», αφού σε τόσα 

βιβλία που διαβάζουμε βρίσκουμε κομμάτια της δικής μας ζωής (MANGUEL, 1997:34). 

 

4.2.3.xi. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Κατεβάζοντας απ’ τη διαβολική βιβλιοθήκη του τον τόμο της συγκεντρωτικής έκδοσης των 

διηγημάτων του αγαπημένου του δομινικανού συγγραφέα Ερνέστο Ουάσινγκτον 

Σανταμαρία, διαπίστωσε -με προϊόντα, αλλά συγκρατημένο, τρόμο- ότι δεν ίσχυε πια τίποτε 
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απ’ ό,τι θυμόταν, ότι τα δαιμόνια αυτού του παρατεταμένου δωδεκαήμερου είχαν 

προχωρήσει πολύ πιο πέρα από μιαν απλή εκτομή, είχαν διεισδύσει στην ουσία της 

αφήγησης, ανατρέποντας τη διατύπωση, αλλάζοντας την έκβαση, ρυθμίζοντας ad libitum 

τις σχέσεις των χαρακτήρων μεταξύ τους, αλλοιώνοντας τις προθέσεις του συγγραφέα, τις 

ιδεολογικές θέσεις του, ακόμη και την προσωπική του στάση απέναντι στις επιλογές 

κάποιων ηρώων του. (ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, 2016:49) 

Τα κείμενα θάλλουν όσο εμείς τους εμφυσάμε την πνοή μας· πως εμείς έχουμε γράψει όλα 

τα κείμενα που αγαπάμε· και πως, όταν ξαναδιαβάζουμε ένα κείμενο, εμείς το 

ξαναγράφουμε με βάση όλες τις εμπειρίες, όλα τα όνειρα κι όλα τα θαύματα που ζήσαμε 

στο μεταξύ και που μπορεί να τα νομίσαμε εφήμερα. (ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, 2016:51) 

Ο Μπράιον Γκάιζιν, πολυσχιδής και ιδιοφυής καλλιτέχνης, επινόησε και εφάρμοσε τη 

μέθοδο του cut-up συνθέτοντας τα ποιήματα που δημοσίευσε το 1960 στο βιβλίο του 

Minutes to go, μαζί με τον Ουίλιαμ Μπάροουζ (ο οποίος αμέσως ενθουσιάστηκε από το 

νέο μέσο), τον Σινκλέρ Μπέιλς και τον Γκρέγκορι Κόρσο. Η μέθοδος που επινόησε ο 

Γκάιζιν συνίσταται στο εξής: με το ψαλίδι στο χέρι κόβουμε μικρότερες ή μεγαλύτερες 

φράσεις από κείμενα (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία) και στη συνέχεια τις αναδιατάσσουμε 

δημιουργώντας νέους λεκτικούς συνδυασμούς, νέες ποιητικές εικόνες, νέα κείμενα. Οι 

φράσεις που επιλέγονται μπορεί να προέρχονται από ποικίλους συγγραφείς, αλλά μπορεί 

και να είναι όλες από τον ίδιο. Έτσι, το έργο ενός συγγραφέα καθίσταται ανεξάντλητο, 

καθώς οι συνδυασμοί είναι άπειροι και τα αποτελέσματά τους δημιουργούν διαρκώς νέες 

εικόνες. (ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2017:199) 

Αν και θα μπορούσαν οι περισσότεροι αναγνώστες να χαρακτηριστούν ως 

δημιουργικοί, αφού η δημιουργικότητα αποτελεί έκφραση της φαντασίας, της έμπνευσης, της 

πρωτοτυπίας, της δεξιοτεχνίας, της έκπληξης, του παιγνιώδη χαρακτήρα, της αισθητικής 

επίδρασης του έργου, της πολυσημίας, της ανακαλυπτικής και αποκαλυπτικής αξίας των 

τρόπων θέασης της πραγματικότητας, των εναλλακτικών αισθητικών κριτηρίων (ΚΙΟΣΣΕΣ, 

2018), ο δημιουργικός αναγνώστης ασκεί έναν διπλό ρόλο όταν διαβάζει λογοτεχνία. Είναι 

αναγνώστης και δυνητικός συγγραφέας. 

Ο αναγνώστης αυτού του τύπου προτού ξεκινήσει να διαβάζει ένα λογοτεχνικό βιβλίο 

έχει απελευθερώσει τη σκέψη του από ιδέες που αναφέρονται σε ζητήματα φύλου, 

πολιτισμικές αρχές και πολιτικής ορθοφροσύνης ή ανορθότητας, δεν προσπαθεί να είναι ή να 

γίνεται διδακτικός στους άλλους, διαβάζει με το εσωτερικό του πνευματικό φως, είναι 

εφευρέτης και έχει καθαρό το μυαλό του από ιδεολογικές κενολογίες. Αφήνεται στην 

προσωπική του φαντασία. Γνωρίζει τι προσδοκά ή δημιουργεί νέες προσδοκίες. 
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Ο δημιουργικός αναγνώστης μεταφέρεται στον κατασκευασμένο κόσμο του κειμένου, 

καταβυθιζόμενος στον φανταστικό του χωροχρόνο. Οι λέξεις και οι εκφορές του κειμένου 

αναπλάθονται, καθώς αποδεσμεύονται από τις συμβατικές σημασίες τους,  ενώ, συγχρόνως, 

καλλιεργείται η ψευδαίσθηση ότι η πραγματικότητά του μεταστοιχειώνεται. Μέσω της 

δημιουργικής ανάγνωσης εγκαθιδρύεται μια πιο ουσιαστική σχέση του αναγνώστη με την 

αναγνωστική πράξη (ΒΑΚΑΛΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΤΣΑΝΤΑΚΗ, ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, 2013). 

Κατά τον 14ο αι., ο Πετράρχης στο Απόκρυφό μου, μέσω του Αυγουστίνου, προτείνει 

έναν νέο τρόπο ανάγνωσης: από κάθε κείμενο που διαβάζει κανείς μπορεί να συλλέγει ιδέες, 

φράσεις, έννοιες ή εικόνες τις οποίες μπορεί να συνδέει με άλλες που έχει ξεχωρίσει από 

κείμενα που έχει ήδη διαβάσει και όλες αυτές να τις ενώνει με τον ενιαίο συλλογισμό του. Με 

αυτόν τον τρόπο ο αναγνώστης δημιουργεί για τον εαυτό του ένα καινούργιο κείμενο, δικό 

του. Πρωτοποριακή ιδέα, για την εποχή σύλληψής της από τον Πετράρχη, για δημιουργική 

ανάγνωση και ίσως -γιατί όχι- και για δημιουργική γραφή, δεδομένου ότι έως τότε ο ρόλος του 

αναγνώστη ήταν αυτός του εξωτερικού παρατηρητή (MANGUEL, 1997). 

Σύμφωνα με τον Ralph Waldo Emerson (1837), που εισήγαγε τον όρο της δημιουργικής 

ανάγνωσης:  

υπάρχει λοιπόν δημιουργική ανάγνωση, όπως και δημιουργική γραφή. Όταν το πνεύμα 

εμφορείται από μόχθο και ευρηματικότητα, η σελίδα οποιουδήποτε βιβλίου διαβάζουμε 

φωτίζεται από πολύπτυχους υπαινιγμούς. Κάθε πρόταση καθίσταται διπλά σημαίνουσα, 

και η αίσθηση του συγγραφέα μας είναι τόσο ευρεία όσο και ο κόσμος. (ΚΙΟΣΣΕΣ, 

2018:30)  

Το κείμενο οφείλει να κατανοείται με διαφορετικό και νέο τρόπο κάθε στιγμή, σε κάθε 

συγκεκριμένη κατάσταση. (GREISCH, 1993:78)  

Να υλοποιείς το νόημα, δεν είναι ποτέ το να ανοικοδομείς ένα νόημα πρωτογενές, αλλά να 

παράγεις ένα νέο νόημα. (GREISCH, 1993:79)  

Η υλοποίηση του νοήματος, η παραγωγή του νέου νοήματος, δεν σημαίνει ότι ένα δεύτερο 

νόημα έρχεται να υποκαταστήσει ένα πρώτο νόημα. Αυτό θα σήμαινε τη συμπτωματικότητα 

κάθε ερμηνείας. (GREISCH, 1993:80)  

Κατανόηση σημαίνει ότι κατακτά κανείς την απόσταση που τον χωρίζει από το 

κείμενο, εξοικειώνεται με το ανοίκειο, ιδιοποιείται, αντιλαμβάνεται, αφομοιώνει την 

πνευματική τροφή (GREISCH, 1993). 

Τα λογοτεχνικά κείμενα, κατά τον Roland Barthes, διαθέτουν λειτουργίες που τα 

καθιστούν όχι απλώς «αναγνώσιμα» αλλά περισσότερο «εγγράψιμα», προσφέροντας στους -

αναγνώστες ανα-δημιουργικές ευκαιρίες (ΠΟΛΙΤΗΣ, 2013:57-58). Ο δημιουργικός 
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αναγνώστης επεξεργάζεται τα κείμενα ποικιλοτρόπως, μπορεί να συν-συγγράψει το βιβλίο, με 

τη μεταφορική έννοια αλλά και κυριολεκτικά. Μπορεί να γίνει ένας συγγραφέας που στο δικό 

του, νέο κείμενο, θα χρησιμοποιήσει στοιχεία ή μέρη από όσα έχει διαβάσει, αποσπάσει και 

συγκεντρώσει (CAVALLO & CHARTIER, 2008).  

Η δημιουργική γραφή είναι μια θαυμαστή διαδικασία διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, 

μετεξέλιξης και μετάπλασης των αναπαραστάσεων που έχουν οι συμμετέχοντες σε ένα 

εργαστήριο δημιουργικής γραφής για τη γλώσσα και τα κείμενα, καθώς και η καλλιέργεια 

της ικανότητάς τους να οικειοποιηθούν δημιουργικά τον γραπτό λόγο που έχει ήδη 

παραχθεί προτού αυτοί επιχειρήσουν να γράψουν. Αυτή η τελευταία παράμετρος προφανώς 

υπονοεί ότι της δημιουργικής γραφής προηγείται -και προαπαιτείται- η δημιουργική 

ανάγνωση. (ΚΙΟΣΣΕΣ, 2018:9) 

Η δημιουργική ανάγνωση αποτελεί αφορμή για τη δημιουργική γραφή και η 

δημιουργική γραφή αποτελεί αφορμή για περαιτέρω δημιουργική ανάγνωση (ΚΙΟΣΣΕΣ, 

2018). «Η ανάγνωση, η αγάπη για το διάβασμα, είναι εκείνη που σε κάνει να ονειρεύεσαι να 

γίνεις συγγραφέας», Susan Sontag (CAVALLO & CHARTIER, 2008:12). Οι συγγραφείς 

προτού γίνουν συγγραφείς, είναι αναγνώστες (CAVALLO & CHARTIER, 2008:12). Ακόμη 

και όταν γίνουν συγγραφείς, δεν αποποιούνται την αναγνωστική τους ιδιότητα. 

Ο αναγνώστης μπορεί, θέτοντας ένα ερώτημα ιστορικά άσχετο με το κείμενο ή με τον 

συγγραφέα του κειμένου, να λάβει απαντήσεις απροσδόκητες, τις οποίες, στη συνέχεια, θα 

μετατρέψει σε μήνυμα, δίνοντάς τους, με βάση τις συνθήκες ανάγνωσης, τις επιθυμίες και τις 

ικανότητές του, την ευφυΐα του ή ακόμη και την πίστη του, ένα νόημα που μπορεί να φτωχύνει 

ή να εμπλουτίσει το αρχικό κείμενο. Με αυτόν τον τρόπο, ο αναγνώστης εκφράζει τη δύναμη 

για αναδημιουργία, για ανάπλαση του κειμένου. 

Η δύναμη του αναγνώστη αποκαλύπτεται από την ελευθερία που διαθέτει να επιλέγει 

τους τρόπους ανάγνωσης των βιβλίων. Σε αυτή την κατεύθυνση συνυπολογίζεται και η 

ελευθερία του συγγραφέα να επιλέγει τον τρόπο συγγραφής των βιβλίων. Τέτοιου τύπου βιβλία 

προσφέρονται στον αναγνώστη σαν ένα παιχνίδι Lego το οποίο μπορεί να δομήσει όπως θέλει, 

χωρίς να του δοθούν οδηγίες. Παραδείγματα αυτού του τύπου είναι το Τρίστραμ Σάντι του 

Lawrence Sterne, που μπορεί να διαβαστεί με όποιο τρόπο θέλει ο αναγνώστης, καθώς και Το 

Κουτσό του Julio Cortazar, που είναι ένα μυθιστόρημα αποτελούμενο από κεφάλαια, η 

αλληλουχία και η σειρά των οποίων εξαρτάται από τη βούληση και επιλογή του αναγνώστη. 

Αυτά τα μυθιστορήματα ήταν προάγγελοι των υπερκειμένων της Νέας Εποχής, όρος που 

επινόησε τη δεκαετία του 1970 ο Ted Nelson για να περιγράψει τον μη αλληλουχικό 

αφηγηματικό χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο αναγνώστης των υπερκειμένων μπορεί 
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να εισδύσει σε οποιοδήποτε σημείο ενός κειμένου· μπορεί να επέμβει αλλάζοντας τη φορά και 

πορεία της αφήγησης· να προβεί σε διορθώσεις, επεκτάσεις ή διαγραφές (MANGUEL, 1997). 

Επίσης, σε πολλά ποιήματα της συλλογής Σχισμένα λόγια σε χαρτί παρέχεται στον αναγνώστη 

η δυνατότητα πολλαπλών και εναλλακτικών αναγνώσεων, αφού οι λέξεις δια-κόπτονται με 

παύλες προσφέροντας δύο ή τρεις λέξεις συγχρόνως («Κρυ-φώς φεγγει-της/ νυχτι-άστρο/ σε 

τρύ-πια μια χούφτα/ γλιστρά, κυλά/ -μα/ ακρο-γυαλι./ Δάχτυ-λαχτάρα στα/ -ζει/ πρό-σωπα 

χαμέ-να ’ρθουν…») (ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ, 2012:40)· ποιήματα διαβάζονται και αντίστροφα· 

γράμματα εντός του ποιήματος πλάθουν νέους στίχους. 

Οι αναγνώστες, χωρίς να είναι στο ελάχιστο συγγραφείς, ιδρυτές ενός ιδιαίτερου χώρου, 

κληρονόμοι ανθρώπων που μόχθησαν στα παλαιά χρόνια, που μόχθησαν δουλεύοντας τη 

γη της γλώσσας, ανοίγοντας πηγάδια και κτίζοντας σπίτια, οι αναγνώστες είναι ταξιδιώτες, 

περιδιαβαίνουν στα κτήματα των άλλων, σαν περαστικοί λαθροθήρες μέσα από τα 

χωράφια αυτά, που δεν τα έχουν γράψει, λεηλατώντας τους θησαυρούς του Σολομώντα για 

την απόλαυσή τους. Η γραφή συσσωρεύει, αποθησαυρίζει, αντιστέκεται στον χρόνο 

εγκαθιδρύοντας έναν τόπο και πολλαπλασιάζοντας το προϊόν της χάρη στην επέκταση της 

αναπαραγωγής της. Η ανάγνωση δεν είναι εξασφαλισμένη από τη φθορά του χρόνου (ο 

αναγνώστης αποξεχνιέται αλλά και ξεχνάει), δεν διαφυλάσσει ή διαφυλάσσει 

αναποτελεσματικά τα αποκτήματά της, και κάθε τόπος από όπου περνά είναι μια 

επανάληψη του απολεσθέντος παραδείσου. (CAVALLO & CHARTIER, 2008:17) 

Αυτό που προτείνει ο Barthes με ένα καινούργιο savoir lire είναι να επιχειρείται ένας 

νέος τύπος ανάγνωσης: «Από έναν καταναλωτή σημαινομένων πρέπει να δημιουργηθεί ένας 

παραγωγός σημαίνοντος· η παθητικότητα της παραδοσιακής ανάγνωσης πρέπει να 

παραχωρήσει τη θέση της στο παιχνίδι της δημιουργίας» (BARTHES, 2005:31). Είναι, καμιά 

φορά, και τα ίδια τα κείμενα που διαβάζει κανείς που κάνουν τον αναγνώστη να επιλέξει 

ανάμεσα στους δύο ρόλους -του καταναλωτή ή του παραγωγού. Τα έργα αυτά κατατάσσει ο 

Barthes σε δύο γενικές κατηγορίες: τα ευανάγνωστα ή ενικά και τα εύγραπτα ή πληθυντικά. 

Τα πρώτα είναι τα προς κατανάλωση, διαβάζονται και τέλος. Τα δεύτερα είναι εκείνα που 

μπορούν να ξαναγραφτούν στο διηνεκές, επιτρέπουν στον αναγνώστη να ανακαλύπτει ή ακόμη 

και να επινοεί ένα ή περισσότερα νοήματα, να εξερευνά τις σημασιακές και ερμηνευτικές 

δυνατότητες του κειμένου ή και τις δικές του (BARTHES, 2005, σ. 31-32). Αυτό συμβαίνει 

λόγω της πολυσημίας που χαρακτηρίζει τη γλώσσα της λογοτεχνίας.  

«Νιώθουμε πραγματικά ότι η σοφία μας ξεκινά εκεί που τελειώνει η σοφία του 

συγγραφέα και θα θέλαμε να μας έδινε απαντήσεις, όταν το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να 
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μας γεννήσει επιθυμίες» (WOLF, 2009:37). Ο Proust συνοψίζει την παραπάνω σκέψη στην 

περιγραφή του, σχετικά με την δημιουργική ανάγνωση. 

«Πρέπει κανείς να είναι εφευρέτης για να διαβάζει καλά», Ralph Waldo Emerson, 1837 

(BLOOM, 2004:54). Ο δημιουργικός αναγνώστης είναι ένας εφευρέτης. 

 

4.2.3.xii. ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Δεν θα βρείτε εδώ μία πινακοθήκη με προσωπογραφίες: απεναντίας, πρόκειται για 

βρόχους, ενέδρες, όπλα, ουρλιαχτά, χειρονομίες, συμπεριφορές, τεχνάσματα, ίντριγκες των 

οποίων οι λέξεις στάθηκαν το όργανο. Σε αυτές τις φράσεις «παίχτηκαν» πραγματικές 

ζωές· με αυτό δεν θέλω να πω ότι εξεικονίστηκαν ή αναπαραστάθηκαν, αλλά ότι, εκ των 

πραγμάτων, η ελευθερία τους, τα δεινοπαθήματά τους, συχνά ακόμη και ο θάνατός τους 

και, εν πάση περιπτώσει, η μοίρα τους ήταν, τουλάχιστον εν μέρει, προδιαγεγραμμένα. 

Αυτές οι εκθέσεις· αυτές οι υπάρξεις τω όντι διακυβεύτηκαν και απωλέσθησαν σε εκείνες 

τις λέξεις. (AGAMBEN, 2006:107-108) 

«Το διάβασμα», λέει ο ίδιος, «είναι πάντα η ίδια υπόθεση: υπάρχει κάτι που είναι εκεί, ένα 

πράγμα φτιαγμένο από γραφή, ένα στερεό, υλικό αντικείμενο που κανείς δεν μπορεί ν’ 

αλλάξει, και μέσα απ’ αυτό το πράγμα έρχεσαι ν’ αναμετρηθείς με κάτι άλλο, που δεν είναι 

μπροστά σου, κάτι διαφορετικό, που ανήκει στον μη υλικό, στον αδιόρατο κόσμο, έναν 

κόσμο που υπάρχει μονάχα στο μυαλό μας, στη φαντασία μας, ή έναν κόσμο που ίσως 

κάποτε υπήρξε και τώρα πια δεν υπάρχει γιατί χάθηκε, γιατί είναι απλησίαστος, εκεί στη 

χώρα των νεκρών…»  

Ίσως όμως να μη βρίσκεται μπροστά μας, γιατί ακόμα δεν υπάρχει, γιατί είναι κάτι που 

επιθυμούμε ή κάτι που φοβόμαστε, κάτι το πιθανό ή το απίθανο», λέει η Λουντμίλα, «γιατί 

το διάβασμα είναι η συνάντηση με κάτι που πρόκειται να υπάρξει αλλά ακόμα κανείς δεν 

ξέρει αν τελικά θα υπάρξει… (ΚΑΛΒΙΝΟ, 2009:103) 

Μοντερνιστής είναι ο αναγνώστης που, σε αντίθεση με τον ρεαλιστικό, έχει 

συνειδητοποιήσει ότι η λογοτεχνία δεν αποτελεί τον αντικατοπτρισμό μιας δεδομένης ή 

δεσμευτικής πραγματικότητας, μιας πραγματικότητας που είναι δυνατόν να αναπαραχθεί. Από 

τη μοντερνιστική σκοπιά, η πραγματικότητα αποτελείται από επινοήσεις, δημιουργίες 

μοντέλων και προοπτικών. Η λογοτεχνία, επομένως, απελευθερώνεται από τη δέσμευση μιας 

δεδομένης πραγματικότητας καθώς και από την πίστη για τη βεβαιότητα των νοημάτων της. 

Ο μοντερνιστής αναγνώστης είναι ανοικτός στην πολυσημία, είναι δεκτικός στα εναλλακτικά 

νοήματα, ενώ, ταυτόχρονα, θεωρεί ότι η προσδοκία του αντικατοπτρισμού της 
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πραγματικότητας μέσα στα λογοτεχνικά κείμενα μόνο εμπόδιο μπορεί να αποτελέσει για την 

πρόσληψή τους (PREISENDANZ, 1990).  

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού μοντερνισμού είναι: η έμφαση στην 

εντυπωσιογραφία, στην καινοτομία και στον υποκειμενισμό, ο τρόπος ανάγνωσης 

περισσότερο παρά τα αντικείμενα και είδη ανάγνωσης, η απομάκρυνση από τη συγγραφική 

αντικειμενικότητα και αυθεντία, η διαπλοκή των ορίων και η έλλειψη οριοθέτησης ανάμεσα 

στα λογοτεχνικά είδη, η προτίμηση των μοντερνιστών αναγνωστών για αποσπασματικότητα, 

ασυνέχεια στην αφήγηση ή το κολάζ, η τάση για αυτοαναφορικότητα της λογοτεχνίας 

(BARRY, 2013). 

Η μοντερνιστική αναγνωστική προσέγγιση αξιολογεί ως κακότεχνα τα κείμενα στα 

οποία αναγνωρίζεται ως οικεία η εξεικονισμένη πραγματικότητα και, ως εκ τούτου, ο 

αναγνώστης μπορεί να είναι σίγουρος για την ορθότητά της.  

Αντικείμενο συζήτησης, πλέον, αποτελεί η χρήση της γλώσσας, ως ανθρώπινου 

δημιουργήματος, και ο τρόπος που πλάθονται τα λογοτεχνικά αντικείμενα μέσα σε αυτόν τον 

γλωσσικό κόσμο. Προκρίνεται η εμπιστοσύνη και η έκφραση της προοπτικής του νοήματος 

έναντι της ανακάλυψης ή αποκάλυψης ενός αληθινού νοήματος. Ακόμη και το ύφος και η 

μορφή του λογοτεχνικού κειμένου αντιμετωπίζονται ως προοπτική, με την έννοια ότι η 

συγγραφή ενός κειμένου, διαμορφωμένη εκ των προτέρων, βασίζεται στην προσαρμογή του 

ύφους και της μορφής σε αυτή τη διαμόρφωση. Το ύφος και η μορφή αποτελούν 

περιοριστικούς και σχηματοποιητικούς παράγοντες, που προκύπτουν από την προοπτική των 

πριν από τη συγγραφή διαμορφωμένων απόψεων. Μ’ αυτόν τον τρόπο προκαλείται ο 

στοχασμός του αναγνώστη αναφορικά με τη σχέση της παράστασης και του προς παράσταση 

αντικειμένου. Συχνά η αναγκαιότητα της εξέλιξης σε ένα λογοτεχνικό κείμενο νομιμοποιεί μια 

απατηλή ιδέα και καταλήγει να παραπλανεί τον αναγνώστη ως προς την εντύπωση της 

πραγματικότητας (PREISENDANZ, 1990). 

 

4.2.3.xiii. ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Αν έστω ένα πράγμα τελεσίδικα μας έδειξε ο 20ος αι., είναι πως δεν διαβάζουμε ένα 

μυθιστόρημα για να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πολύ λίγη σημασία έχει πια η τύχη του 

ήρωα (αν υπάρχει τέτοιος), η λύση του δράματος (αν υφίσταται δράμα), ακόμη και η λύση 

του αστυνομικού μυστηρίου […] Εμείς, όμως, διαβάζουμε για τις αναλογίες που 

ανακαλύπτουμε μέσα μας, για τη μαγεία της φράσης και το βάθος του στοχασμού. 

Διαβάζουμε γυρεύοντας έναν τόπο να ζήσουμε. Διαβάζουμε γιατί κάθε επόμενη φράση, 

κάθε επόμενη παράγραφος είναι ένα άλμα στο κενό ή ένα βύθισμα στην ουτοπία που 
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διακαώς νοσταλγούμε. […] έτσι διαβάζουμε τα βιβλία που αγαπάμε: σαν να μην 

τελειώνουν ποτέ. (ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, 2017:51) 

Ούτε κι εγώ κατάφερα να πω αυτό που ήθελα. 

Είναι μοναχοπαίδι του ανείπωτου 

Δεν το αποχωρίζεται ποτέ. 

(Δημουλά, 1994:476) 

Ο «κακός αναγνώστης» του Derrida είναι ο ανυπόμονος, ο φοβισμένος αναγνώστης 

που αδημονεί να αποφασίσει, που είναι αποφασισμένος να αποφασίσει ώστε να ακυρωθεί. 

Επιθυμεί να γνωρίζει τι να περιμένει, θέλει αυτό που έχει ήδη συμβεί να είναι μέσα στις 

προσδοκίες του, θέλει να προσδοκά τον εαυτό του. Κάπως έτσι ορίζει ο Derrida το κακό. Γιατί 

ο προκαθορισμός της ανάγνωσης είναι κάτι κακό. Ο πρόλογος είναι επίσης κάτι κακό 

(ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016). 

Ο μεταμοντέρνος αναγνώστης θεωρεί πως έχει πάντα δίκιο, είναι ελεύθερος να 

χρησιμοποιεί το κείμενο όπως του αρέσει, όπως εκείνος επιλέγει. Μπορεί να ξεφυλλίζει το 

βιβλίο, να το διαβάζει αποσπασματικά, αντίστροφα -από το τέλος προς την αρχή-, να 

προσπερνά παραγράφους, σελίδες ή ολόκληρα κεφάλαια, να τσακίζει σελίδες ή τη ράχη του 

βιβλίου, να διαστρεβλώνει προτάσεις, να τις επεξεργάζεται, να διορθώνει ή να βελτιώνει, να 

προτείνει τις διορθώσεις του στον εκδότη του βιβλίου, να αντλεί συμπεράσματα που το κείμενο 

δεν περιέχει ή δεν έχει προβλέψει, να κρατά σημειώσεις στα περιθώρια, να υπογραμμίζει, να 

αντιγράφει αποσπάσματα, να ολοκληρώνει την ανάγνωση ή να μην την ολοκληρώνει, να το 

διαβάζει συγχρόνως με άλλα βιβλία, να το τοποθετεί σε περίοπτη θέση στη βιβλιοθήκη του ή 

να το πετά σε μια γωνιά, να το δανείζει ή να το χαρίζει, να το θυμάται ή να το ξεχνά… 

(PETRUCCI, 2008). 

Ο μεταμοντέρνος αναγνώστης κατακερματίζει τις προηγούμενες αναγνωστικές 

πρακτικές, τις διαφοροποιεί, δεν τηρεί γενικούς ή ειδικότερους κανόνες, λειτουργεί ατομικά ή 

σε μικρές ομάδες (PETRUCCI, 2008). Η δική του αναγνωστική πράξη, σύμφωνα με τον 

Harold Bloom, είναι περισσότερο δημιουργική παρά ερμηνευτική, στόχος είναι η παραγωγή 

νέων κειμένων, μέσω της παρανάγνωσης-παρερμηνείας. Ο μεταμοντέρνος αναγνώστης δεν 

πιστεύει ότι το νόημα ενός κειμένου ή ενός ποιήματος μπορεί να περιγραφεί ή να προσεγγιστεί, 

αυτό που μπορεί, συνεπώς, να γίνει είναι να παρερμηνευτεί και από την παρερμηνεία αυτή να 

προκύψει ένα άλλο κείμενο ή ποίημα (HOLUB, 2001). Ο μεταμοντέρνος αναγνώστης 

απογυμνώνει την καλλιτεχνική αληθοφάνεια επιδιώκοντας τη θεσμική αμφισβήτηση που τη 

νοηματοδοτεί. «Διορθώνοντας μια αφήγηση, αλλοιώνεις, εννοείται, την ιστορία της διήγησής 

της, την αναδιηγείσαι, συμπληρώνοντας τα μοτίβα του αφηγητή, απαλείφεις λεπτομέρειες που 
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προσδίδουν στη συνολική εικόνα κάποια ενοχλητική απόχρωση, τοποθετείς ένα δευτερεύον 

περιστατικό σε περίοπτη θέση, φωτίζοντας τα γεγονότα από μιαν άλλη σκοπιά, επικυρώνεις 

μια απλή υπόθεση, καταφάσκεις σε ένα ερωτηματικό ή κλονίζεις με έναν συρτό δισταγμό την 

έκφραση μιας βεβαιότητας που πιθανολογείται πια καθιστώντας έωλη τη θετικότητα της 

προηγούμενης εκφοράς» (ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, 2001:318). 

Η μεταμοντερνιστική αναγνωστική προσέγγιση μοιάζει να αναβιώνει τον πλατωνισμό, 

στο επίπεδο που οι μεταμοντερνιστές αναγνώστες επιδιώκουν την απόλαυση μια 

μυστικιστικής θεώρησης πως ο κόσμος που φαίνεται ως σταθερός και πραγματικός, δεν είναι 

τελικά παρά μια σκιά, ένα όνειρο. Το παρελθόν πρέπει να τεθεί υπό ειρωνική επανεξέταση 

(BARRY, 2013). 

Τα πολλά αφηγηματικά πρόσωπα και οι διαφορετικές οπτικές γωνίες μέσα σε ένα 

κείμενο υπονομεύουν την παραδοσιακή, ρεαλιστική σε τρίτο αόριστο πρόσωπο αφήγηση 

καθώς επικρατεί η άρνηση της παντογνωσίας και της απανταχού παρουσίας του τρίτου 

προσώπου. Η πολλαπλότητα και η δυσκολία εντοπισμού των μυθοπλαστικών αφηγητών 

υπονομεύουν τη φαινομενική, πλέον, παντογνωσία. Η αφήγηση δεν είναι μοναδική και, ως εκ 

τούτου, κυρίαρχη, καθότι οι ιεραρχίες διαλύονται στο «πέρασμα» του μεταμοντερνισμού -

ιεραρχίες υπάρχουν όσο κατασκευάζονται, δεν είναι θέσφατος ούτε δογματικός ο τρόπος 

δημιουργίας τους. Συχνά, επίσης, στο ίδιο κείμενο μπορεί να εντοπιστεί εμπλοκή των 

γραμματειακών ειδών, των επιπέδων λόγου και του μυθιστορήματος μέσα στο ίδιο έργο. Στο 

Όνομα του Ρόδου, του Umberto Eco, για παράδειγμα, περιλαμβάνονται συγχρόνως τρία 

επίπεδα λόγου, όπως είναι το επίπεδο της ιστορίας της λογοτεχνίας, το θεολογικο-φιλοσοφικό 

επίπεδο και το επίπεδο της μαζικής κουλτούρας. 

Συνοπτικά, η μεταμοντέρνα λογοτεχνία και ο τρόπος ανάγνωσής της συνιστούν επίσης 

μια ιδιάζουσα παρωδία όσον αφορά το πώς σχετίζονται διακειμενικά με τις παραδοσιακές 

συμβάσεις. Η παρωδία είναι το αποτέλεσμα της αμφισβήτησης αλλά και της σύγχρονης 

ενσωμάτωσης αυτού που παρωδείται και επιβάλλει στον αναγνώστη μια αναθεώρηση της 

καταγωγής ή ακόμη και της αυθεντικότητας. Συνεπάγεται την απελευθέρωση του ορισμού της 

υποκειμενικότητας και της δημιουργικότητας.  

Ο Jean-François Lyotard στο βιβλίο του The Postmodern Condition: A Report on 

Knowledge (1984), δίνει μια χαρακτηριστική περιγραφή του μεταμοντέρνου καλλιτέχνη και 

της μεταμοντέρνας προσέγγισης του έργου τέχνης: «ένας μεταμοντέρνος καλλιτέχνης ή 

συγγραφέας επέχει θέση φιλοσόφου: το κείμενο που γράφει, το έργο που παράγει δεν διέπονται 

καταρχήν από θεσμοθετημένους εκ των προτέρων κανόνες, και δεν μπορούν να κριθούν βάσει 
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μιας προσδιοριστικής κρίσης, μέσω της εφαρμογής οικείων κατηγοριών στο κείμενο ή το έργο. 

Οι κανόνες και οι κατηγορίες αυτές είναι αυτό που το ίδιο το έργο τέχνης αναζητά». 

Η κουλτούρα στον ενικό τρέπεται σε πληθυντικό αριθμό και χάνει το στέμμα της 

μονοκρατορίας της. Επομένως, το κέντρο δεν αντέχει και, σχεδόν, δεν υφίσταται πια. 

(ΧΑΤΣΙΟΝ, 2013:477-486). 

 

4.2.3.xiv. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ-ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ (ΜΕΤΑ-)ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Όταν διαβάζουμε, κάποιος άλλος σκέφτεται για λογαριασμό μας· εμείς απλώς 

επαναλαμβάνουμε τις νοητικές διεργασίες του, όπως ένας μαθητής μαθαίνει να γράφει 

σκαλίζοντας με τη γραφίδα τα γράμματα που ο δάσκαλος έχει σχεδιάσει με το μολύβι. […] 

Η αλήθεια είναι ότι όποιος ρίχνεται με τα μούτρα στο διάβασμα και διαβάζει ολόκληρη 

την ημέρα αλλά περνά τον ενδιάμεσο χρόνο του χωρίς διόλου να στοχάζεται, χάνει με τον 

καιρό την ικανότητα να σκέφτεται μόνος του – όπως κάποιος που, κυκλοφορώντας 

μονίμως καβάλα στο άλογο, ξεχνά στο τέλος πώς να βαδίζει. (SCHOPENHAUER, 

2013:5-6) 

Αλλά ακριβώς εκεί βρίσκεται, πράγματι, μια από τις μεγάλες και θαυμαστές ιδιότητες των 

ωραίων βιβλίων (που θα μας κάνει μάλιστα να κατανοήσουμε τον ουσιαστικό και συνάμα 

περιορισμένο ρόλο που η ανάγνωση μπορεί να διαδραματίσει στην πνευματική μας ζωή), 

οι οποίες για τον συγγραφέα θα μπορούσαν να αποκαλούνται «Συμπεράσματα» και για τον 

αναγνώστη «Παροτρύνσεις». Το νιώθουμε πολύ καλά ότι η δική μας σοφία αρχίζει εκεί 

που τελειώνει η σοφία του συγγραφέα, και θα θέλαμε να μας δώσει απαντήσεις, όταν το 

μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μας δημιουργήσει επιθυμίες. Και τις επιθυμίες αυτές, 

δεν μπορεί αλλιώς να τις αφυπνίσει μέσα μας παρά κάνοντάς μας να ατενίσουμε την 

υπέρτατη ομορφιά στην οποία η ύστατη προσπάθεια της τέχνης του του επέτρεψε να φτάσει. 

Αλλά χάρη σ’ έναν περίεργο και θείας άλλωστε πρόνοιας νόμο της οπτικής των πνευμάτων 

(νόμο που ίσως σημαίνει ότι δεν μπορούμε να λάβουμε την αλήθεια από κανέναν, αλλά ότι 

οφείλουμε να τη δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι), αυτό που είναι το τέλος της δικής τους 

σοφίας σ’ εμάς απλώς εμφανίζεται ως αρχή της δικής μας, ούτως ώστε, τη στιγμή ακριβώς 

που μας έχουν πει ό,τι μπορούσαν να πουν, κάνουν να γεννηθεί μέσα μας η αίσθηση ότι 

ακόμη δεν μας έχουν πει τίποτε. (ΠΡΟΥΣΤ, 2004:48-49) 

Το άκρον άωτον της ανάγνωσης, σύμφωνα με τον Roland Barthes, είναι όταν ο 

αναγνώστης σηκώνει το κεφάλι από το βιβλίο που διαβάζει· μόνο τότε διαβάζει αληθινά 

(BARTHES, 2005).  



138 
 

 

Ο αναγνώστης ανταποκρίνεται στο κείμενο που διαβάζει όταν αρχίζει να χρησιμοποιεί 

το νόημα των λέξεων και των προτάσεων που προκύπτει από το λογοτεχνικό κείμενο, όταν, 

δηλαδή, ξεπερνάει το σημείο του να εντοπίζει απλώς αυτό το νόημα. Βιώνει το λογοτεχνικό 

κείμενο εν χρόνω, κατά τη διάρκεια, δηλαδή, της πραγματικής ανάγνωσης αλλά και μετά μέσα 

στη συνείδησή του (HAWTHORN, 2012). «Πρόκειται για μια ανάγνωση που είναι 

ταυτόχρονα ασεβής, καθώς κόβει το κείμενο», -ο νους του αναγνώστη συρρέεται από ιδέες, 

διατρέχεται από διεγέρσεις και συνειρμούς, κάποιες φορές σκόπιμα, κάποιες άλλες 

αυθόρμητα, σε κάθε περίπτωση όμως όχι εξαιτίας της έλλειψης ενδιαφέροντος- «και 

αχόρταγη, μιας και επιστρέφει σε αυτό για να τραφεί», να ανατροφοδοτηθεί, να ξαναδώσει 

αφορμή και κίνητρο στον αναγνώστη, ώστε να ξανασηκώσει το κεφάλι (BARTHES, 2005:13).  

Ο τύπος αυτός αντικαθιστά το ερώτημα «Ποιο θα μπορούσε να είναι το νόημα του 

έργου;» με το «Πώς μπορεί να εξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο προκύπτει κάποιο νόημα μέσα 

στο έργο;», μεταβάλλοντας τη βεβαιότητα σε ζήτημα ερμηνείας (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016:30). 

Για τον αναστοχαστικό αναγνώστη, «το κείμενο μόνο του δεν υπάρχει» (BARTHES, 2005:15-

16). Κατά την ανάγνωση ενός έργου, εκκαλεί τα σημεία του κειμένου, τα προκαλεί να τον 

παραπέμψουν σε κάτι άλλο, να τον μεταφέρουν αλλού, σε άλλα σημεία, αναζητά σύμβολα και 

εικόνες, ιδέες, με διαφορετικές, ίσως, σημασίες. Η ανάγνωση για αυτόν τον τύπο αναγνώστη 

είναι μια ατελεύτητη διαδικασία. Το κείμενο δεν είναι διανυσματικό, με την έννοια ότι δεν έχει 

συγκεκριμένο μέτρο και ορισμένη κατεύθυνση, δεν έχει ενεργητικό ρόλο προϋποθέτοντας 

κάποιον παθητικό δέκτη, ούτε επενεργητικό, προϋποθέτοντας έναν φορέα· αποτελεί παραγωγή 

ενός αντικειμένου διηνεκούς κίνησης, ακατάπαυστης κυκλοφορίας. 

Ο αναστοχαστικός-επιτελεστικός αναγνώστης αναζητά την αξία όσων διαβάζει, της 

σημασίας τους για τον ίδιο, τη λειτουργία των λέξεων εντός του διακειμένου που όχι μόνο 

παράγουν αλλά συνάμα απάγουν από το ένα σημαινόμενο στο άλλο, βρίσκεται στο 

συνειρμικό-συνδηλωτικό επίπεδο της ανάγνωσης (BARTHES, 2005). Συνδήλωση για τον 

Barthes αποτελεί κάθε συμπληρωματική σημασία που προστίθεται σε ένα πρώτο μήνυμα 

(LAVERS, 2008).  

Η επιτελεστικότητα ενός λογοτεχνικού έργου, που αποτελεί μια διαδικασία και όχι το 

αποτέλεσμά της, έγκειται στην επιβίωσή του, στην εξακολούθηση της επίδρασής του πέραν 

του χρόνου κατά τον οποίο γράφτηκε ακόμη και πέραν του χρόνου κατά τον οποίον 

διαβάστηκε. Σκοπός της επιτελεστικής λογοτεχνίας είναι να παράγει νόημα και όχι απλώς να 

το περιέχει. Ένα έργο λειτουργεί επιτελεστικά όταν μιλά στον αναγνώστη κάθε εποχής -και γι’ 

αυτό μπορεί να θεωρείται διαχρονικό, με την έννοια ότι του μιλά για τον κόσμο ο οποίος δεν 

είναι αμετάβλητος, όταν υποδεικνύει ότι η γλώσσα διακρίνεται από πολυσημία και 
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πληθυντικότητα και ότι η λογοτεχνία μιλά εξ ονόματός της. Ο αναγνώστης αυτού του τύπου 

αναζητά να εντοπίσει τη διάρκεια, που προσδίδει ζωντάνια στα έργα (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 

2016). 

Παράγει μια ζωντανή ανάγνωση, δίνοντας ζωή σε αυτό που διαβάζει, παράγει νέο 

κείμενο, αποδεχόμενος όλα αυτά που διαβάζει, γνωρίζοντας ότι δεν έχουν πραγματικό 

χαρακτήρα, δημιουργεί ο ίδιος μια δική του πραγματικότητα, έστω και διχασμένη ανάμεσα 

στο πραγματικό-πραγματικό (αν είναι δυνατό κάτι τέτοιο) και στο πραγματικό-πλασματικό. 

Δεν απορρίπτει τον ίδιο τον συγγραφέα, αλλά την ιδέα ενός έργου που περιέχει τα πάθη, τις 

εμπειρίες, το περιβάλλον, τις συνθήκες ζωής, τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του 

συγγραφέα (BARTHES, 2005).  

Το μοναδικό σημασιολογικά και ερμηνευτικά κείμενο αποτελεί για τον αναστοχαστικό 

αναγνώστη μια πύλη η οποία του δίνει τη δυνατότητα να εισέλθει σε ένα δίκτυο με χίλιες 

«περιπλανώμενες» εισόδους (BARTHES, 2005:35). Είναι ο αναγνώστης που επιλέγει τα 

πληθυντικά, πολυσήμαντα κείμενα. Απωθεί τα κλειστά και σταθερά ενικά νοήματα, απωθεί 

τον νόμο ενός μη αναστρέψιμου ίχνους, απελευθερώνει το σημαίνον, καταστρέφοντας τα 

σημαινόμενα, αρνούμενος τον κανόνα που συνδέει μια λέξη ή μια φράση ή ένα ολόκληρο 

κείμενο με ένα υποχρεωτικό νόημα. Παραδέχεται, ωστόσο, ο Barthes τη δυνατότητα του 

αναγνώστη να αποτιμήσει ως επιτυχέστερες κάποιες όψεις του κειμένου συγκριτικά με άλλες 

(LAVERS, 2008 & BARTHES, 2005). 

Κατά την επιτελεστική ανάγνωση, ο αναγνώστης μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με τρία 

επίπεδα αντίστασης-δυσκολίας: Στο πρώτο επίπεδο βρίσκεται η αναστολή της δυσπιστίας. 

Εδώ ο αναγνώστης, διαβάζοντας, μπαίνει στη διαδικασία να αναβάλλει συνεχώς την 

αμφιβολία του για τους μυθιστορηματικούς ισχυρισμούς. Στο δεύτερο επίπεδο, όπου βρίσκεται 

η αναστολή της κριτικής, ο αναγνώστης αναβάλλει την αποδοχή της έξωθεν ή της δικής του 

εσωτερικής ανάγκης για κριτική αξιολόγηση του έργου. Η άμεση αμφισβήτηση του 

μυθοπλαστικού συμβολαίου, στη φαντασία, βρίσκεται στο τρίτο επίπεδο αντίστασης-

δυσκολίας. Και συνοψίζεται στο εξής ερώτημα: «Τι κάνει τον αναγνώστη να πιστεύει κάποια 

πράγματα και συγχρόνως να δυσπιστεί απέναντι σε κάποια άλλα;» (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 

2016:71-72). Η αντίσταση στο μυθοπλαστικό συμβόλαιο ενέχει τέσσερα διλήμματα: το 

δίλημμα της αλήθειας: είναι η επιθυμία κάποιου για πίστη σε αυτά που διαβάζει αλλά κάποια 

στοιχεία να τον οδηγούν στη διάψευσή τους ή αντιστρόφως να επιθυμεί τη διάψευση και να 

υπάρχουν στοιχεία που να τα επαληθεύουν. Το δίλημμα αυτό αφορά τις πραγματικές 

προϋποθέσεις της αλήθειας· το δίλημμα της ικανότητας για φαντασία: όταν όσα διαβάζει είναι 

πέραν της φαντασίας του αναγνώστη. Το δίλημμα αυτό αφορά τις ψυχολογικές αντιδράσεις 
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απέναντι στη μυθοπλασία· το δίλημμα της φαινομενολογίας: η αποδοχή ή μη της πλάνης· το 

δίλημμα της αισθητικής. 

Σύμφωνα με τον John Searle η λογοτεχνία είναι μια προσποίηση. Αυτή του η θέση 

στηρίζεται από το ότι o σκοπός της λογοτεχνίας δεν είναι να ανταποκριθεί σε πραγματολογικές 

συνθήκες, όπως να δεσμευτεί για την ειλικρίνειά της, παρά να προσποιηθεί γι’ αυτήν. Το 

γεγονός ότι προσποιείται κάτι, σημαίνει ότι μοιάζει σε κάτι. Όταν αναφερόμαστε στην 

ειλικρίνεια του λογοτεχνικού έργου, εννοούμε την ειλικρίνεια εντός της μυθοπλασίας, η οποία 

είναι επίσης ένα είδος αλήθειας και αποτελεί τη δικαιολογητική βάση πάνω στην οποία 

στηρίζονται οι μυθιστορηματικοί ισχυρισμοί (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016). Ο αναγνώστης 

απολαμβάνει, συν τοις άλλοις, την απόλαυση του συγγραφέα όταν έγραφε με ειλικρίνεια όσα 

σκεφτόταν (POUND, E., 2004).  

The “implied author” chooses, consciously or unconsciously, what we read; we infer 

him as an ideal, literary, created version of the real man; he is the sum of his own choices. 

It is only by distinguishing between the author and his implied image that we can avoid 

pointless and unverifiable talk about such qualities as “sincerity” or “seriousness” in 

the author […] But we have only the work as evidence for the only kind of sincerity that 

concerns us. (BOOTH, 1983:96) 

Τα επιτελεστικά κείμενα δεν αποτελούν γνωστικούς αποθηκευτικούς χώρους ή χώρους 

άντλησης γνώσης· είναι τόποι πρόκλησης στοχασμού, πεδία παραγωγής της γνώσης με στόχο 

τη νοηματοδότηση τόσο του κόσμου της μυθοπλασίας όσο και του πραγματικού κόσμου. 

Όποιο παιδί βγήκε έστω και μια φορά έξω από την τάξη για να παίξει δίχως την απειλή 

του χάρακα, δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην αίθουσα διδασκαλίας. Αυτό θα γίνει παρά τη 

θέλησή του, όταν ηχήσει το κουδούνι σημαίνοντας την έναρξη του επόμενου μαθήματος. 

Διότι ο χώρος του παιχνιδιού δεν είναι ένα συμπλήρωμα της σχολικής τάξης (ένα διάλειμμα 

ανάμεσα στα μαθήματα). Είναι το πλήρες αντίθετό της. Ένα απόλυτα διαζευκτικό είτε-είτε. 

(ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016:136).  

Ο Χρήστος Χρυσόπουλος, στο βιβλίο του Ο Δανεισμένος Λόγος, «ακολουθώντας» τη 

μεταφορά του Max Stirner, την παραλλάζει ως εξής:  

Όποιος αναγνώστης βγήκε έστω και μια φορά έξω από το στενό πλαίσιο της μυθοπλασίας 

για να παίξει με το κείμενο δίχως την απειλή του αναγνωστικού συμβολαίου, δεν επιθυμεί 

να επιστρέψει στη θέση του παθητικού δέκτη. Αυτό θα γίνει παρά τη θέλησή του, αν 

εμφανιστούν στοιχεία που διασαλεύουν τη νέα αναγνωστική εκδοχή. Διότι η κάθε νέα 

ερμηνεία δεν προκύπτει ως ένα συμπλήρωμα της κυρίαρχης ανάγνωσης, αλλά ως το πλήρες 

αντίθετό της. Ως ένα απόλυτα διαζευκτικό είτε-είτε. (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016:136) 
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Παρόμοια παράφραση επιτελείται για τη στιρνερική μεταφορά του παιχνιδιού:  

Το πονηρό παιδί προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αδυναμία του μπαμπά του. Ο μπαμπάς 

επιτρέπει διάφορα πράγματα, έχει όμως το δικαίωμα να απαγορεύσει κάτι με μια αυστηρή 

ματιά και μόνο. Όταν λοιπόν ο μπαμπάς είναι παρών, το παιχνίδι παίζεται στα ρήγματα 

του χρόνου ανάμεσα στην επιτήρηση (όταν ο μπαμπάς προσέχει) και τους περισπασμούς 

(όταν ο μπαμπάς κοιτά αλλού).  

σε: 

Ο αναγνώστης προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες του συγγραφέα. Ο συγγραφέας 

επιτρέπει διάφορες εκδοχές, έχει όμως το δικαίωμα να απαγορεύσει κάτι με μια απλή 

δήλωση και μόνο. Όταν λοιπόν το κείμενο καθοδηγείται από έναν αυστηρό συγγραφέα, το 

παιχνίδι της αφήγησης παίζεται στις αμφισημίες ανάμεσα στη σαφήνεια (όταν το κείμενο 

έχει προβλέψει κάτι σαφώς) και την ενδεχομενικότητα (όταν το κείμενο δεν δηλώνει κάτι 

συγκεκριμένο). (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016:137).  

Ο αναστοχαστικός αναγνώστης αποδέχεται ότι ο συγγραφέας είναι εκείνος που παρέχει 

ενδείξεις, εκείνος που καθορίζει τις «ελεύθερες περιοχές» του κειμένου όπου μπορεί να δράσει 

ο αναγνώστης (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016:171). Ο συγγραφέας είναι επίσης εκείνος που 

ναρκοθετεί επίσης και κάποιες περιοχές. Αρκεί να τις ανακαλύψει ο αναγνώστης. Ο 

αναστοχαστικός αναγνώστης δεν εφησυχάζει, αναβάλλοντας συνεχώς να εδραιώσει την 

οριστική ανάγνωση του κειμένου. Δεν αφήνεται, εμπλέκεται πρωταγωνιστικά στο κείμενο. 

Εξάλλου, ο σύνδεσμος, η συνέχεια, η αλληλουχία των προς εξερεύνηση περιοχών στηρίζονται 

στην ατομική του εμπειρία. Από κοινού, συγγραφέας και αναγνώστης θέτουν όρια, τέτοια που 

κάθε φορά να ξεπερνιούνται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιείται η μεταπήδηση από τη 

μονοσημία στην πολυσημία της αφηγηματικής διαδρομής, χωρίς ωστόσο να επιλέγεται η μία 

ως βέλτιστη ερμηνευτική οδός, όπως συμβαίνει στη Θεοδικία (1710), όπου ο Wilhelm Leibniz 

υποστηρίζει πως ο Θεός καταλήγει στη δημιουργία ενός κόσμου, του καλύτερου δυνατού, 

επιλέγοντας το μέγιστο αγαθό και το ελάχιστο κακό ανάμεσα σε όλες τις δυνατές εκδοχές. Η 

ultima verba πάντοτε ανήκει σε κάποιον άλλον (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016:187). 

Ο αναστοχαστικός αναγνώστης, σύμφωνα με την Patricia Cranton, ενδυναμώνεται 

συμμετέχοντας στο κείμενο, σκεπτόμενος και αναλαμβάνοντας την ευθύνη του 

αναστοχασμού. Στη συνέχεια αναπτύσσει την κριτική του συνείδηση με το να αμφισβητεί 

δεδομένες αντιλήψεις -δικές του ή άλλων-, ενώ δίνει εναλλακτικές ερμηνείες στο έργο που 

διαβάζει. Ο τρόπος ανάγνωσής του μετασχηματίζεται όταν αποφασίζει να θέσει σε νέες βάσεις 

αξιολόγησης γενικές θέσεις και στάσεις που αφορούν τη λογοτεχνία και όταν δημιουργεί 

συσχετισμούς με διαφορετικούς τρόπους πρόσληψης των κειμένων. Τέλος, όταν κατορθώσει 
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να έχει εμπεδώσει τον κριτικό στοχασμό αναθεωρώντας την εξουσία του κειμένου που του 

έχει κληροδοτήσει η άγνοια, η παράδοση, η επικρατούσα ιδεολογία και η συνήθεια, θεωρείται 

πλέον χειραφετημένος· διαβάζει το έργο σαν κάποιο άλλο, αναθεωρώντας τις προϋποθέσεις 

που επιβάλλονται από το κείμενο, υιοθετώντας εναλλακτικές οπτικές που μοιάζουν να 

αποδίδουν περισσότερο. Ο αναγνώστης αυτός δεν αρκείται στα ερωτήματα, όπως «τι 

διαβάζω;», όπως προκρίνει ο Ezra Pound, ή «πώς διαβάζω;» αλλά προχωρά πέρα από αυτά, 

θέτοντας και επιχειρώντας να απαντήσει στο ερώτημα «γιατί διαβάζω;» και «τι μου συμβαίνει 

μετά το πέρας της ανάγνωσης;» (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016:84, 87 & POUND, 2004:141).  

Ο αναστοχαστικός αναγνώστης έχει πάντοτε υπόψη του την πιθανότητα ενός 

τουλάχιστον διαφορετικού κόσμου. Αποδέχεται ότι υπάρχει ένα άλλο είδος στοχασμού, η 

δυνητικότητα, και ζητούμενό του είναι να μεταβεί σε αυτό, διατηρώντας διαρκώς τη σκέψη 

πως μεταξύ δύο επιλογών, υπάρχει συνήθως και μια τρίτη. 

Ο αναγνώστης που μεταβαίνει από τη ρομαντική ή τη ρεαλιστική σε μια επιτελεστική 

σύλληψη-αντίληψη του λογοτεχνικού έργου το οποίο διαβάζει, αντιλαμβάνεται ότι οι 

αναπαραστάσεις του κειμένου δεν αντιγράφουν ούτε ταυτίζονται με αυτές της 

πραγματικότητας. Αναγνωρίζει πως για να δει τι κρύβεται πίσω από αυτό που θεωρεί κάτοπτρο 

της πραγματικότητας, πίσω από ό,τι θεωρούσε πως προβάλλει τον εαυτό του και τον κόσμο 

που τον περιβάλλει, δεν είναι απαραίτητο να σπάσει το κάτοπτρο, αλλά να αλλάξει ο ίδιος την 

οπτική του. Με αυτόν τον τρόπο επιτελείται η μεταβίβαση της εξουσίας του νοήματος από τη 

μονομερή και ενική αναπαράσταση της αλήθειας, την αληθοφάνεια, σε ένα άλλο επίπεδο, στην 

πληθυντική πραγματικότητα (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016).  
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4.2.4 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ:  

“When I use a word,” Humpty Dumpty said in rather a scornful tone, “it means just what 

I choose it to mean – neither more nor less.” 

“The question is,” said Alice, “whether you can make words mean so many different 

things.” 

“The question is,” said Humpty Dumpty, “which is to be master- - that’s all.” 

(CARROLL, χ.χ.: 81) 

Τη θυμάμαι να κάθεται μπροστά τους πολλαπλούς καθρέφτες στον ράφτη της, κάνοντας 

πρόβα σ’ ένα κοστούμι με το χρώμα που ’χει το δέρμα του καρχαρία, και να λέει: «Κοίτα! 

Πέντε διαφορετικές εικόνες του ίδιου αντικειμένου. Τώρα, αν έγραφα, θα προσπαθούσα 

να πλάσω μια πολυδιάστατη εικόνα για κάποιον χαρακτήρα, ένα είδος πρισματικής 

οπτικής. Γιατί δεν επιτρέπεται στους ανθρώπους να προβάλλουν ταυτόχρονα περισσότερες 

από μία πλευρές τους; (ΝΤΑΡΕΛ, 2008:32) 

«Μα βέβαια! Είναι όλο εδώ», σκεφτόμουν, «σ’ αυτή την κατάχρηση εξουσίας. Ο καθένας 

θέλει να επιβάλλει στους άλλους εκείνον τον κόσμο που έχει μέσα του, σαν να είναι έξω 

του, και που όλοι οφείλουν να βλέπουν με τον δικό του τρόπο, και στον οποίο οι άλλοι δεν 

μπορούν να υπάρχουν παρά μόνο όπως τους βλέπει εκείνος.  

Για πες μου όμως λίγο: πώς μπορείς να είσαι ήρεμος όταν σκέφτεσαι ότι υπάρχει κάποιος 

που αγωνιά να πείσει τους άλλους ότι εσύ είσαι όπως σε βλέπει εκείνος, και σε ορίζει στην 

εκτίμηση των άλλων ανάλογα με τη γνώμη που έχει για σένα και εμποδίζει τους άλλους να 

σε δουν και να σε κρίνουν διαφορετικά; (ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ, 2017:146-147) 

Ο Walt Whitman  πίστευε ότι κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης, λαμβάνει χώρα ένας 

αλληλοκατοπτρισμός μεταξύ κειμένου, συγγραφέα και κόσμου. Ο αναγνώστης αποτελεί τον 

καθρέφτη του συγγραφέα (συνενώνονται σε ένα υποκείμενο), ο κόσμος αντιλαλεί τον ήχο του 

βιβλίου (την ηχώ της φύσης ή του Θεού) και το κείμενο έχει τη σάρκα και τα οστά του 

συγγραφέα του αλλά και του αναγνώστη του. Τελικά, μέσα από αυτήν τη λογοτεχνική 

μετουσίωση, ο κόσμος είναι ένα βιβλίο προς αποκρυπτογράφηση (το κείμενο του συγγραφέα 

μεταβάλλεται στην προσωπική κατανόηση του κόσμου από τον αναγνώστη). Υιοθετώντας 

αυτή την άποψη, θα μπορούσαμε, παραγωγικά, να πούμε ότι, αφού ο κόσμος είναι ανάγνωση 

και αφού ο κόσμος απαρτίζεται από ανθρώπους, τότε και οι άνθρωποι είναι βιβλία προς 

ανάγνωση. Διαβάζουμε τις εκφράσεις στο πρόσωπο ενός ανθρώπου, αποκρυπτογραφούμε τις 

χειρονομίες του, ανιχνεύουμε νοήματα στη στάση και στη γλώσσα του σώματός του, 

μαντεύουμε τις σκέψεις του (MANGUEL, 1997). Η εξουσία του συγγραφέα ή του κειμένου 

και η ελευθερία του αναγνώστη θα μπορούσε να παρομοιαστεί με ένα συνεχές, στη μια άκρη 
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του οποίου βρίσκεται ο αναγνώστης σαν ένας οδηγός ταξί, που το επάγγελμα τού επιβάλλει να 

βρει τη διεύθυνση που του υπαγορεύει ο επιβάτης-συγγραφέας, ενώ, στην άλλη άκρη, 

βρίσκεται η σχέση των τριών, αναγνώστη-συγγραφέα-κειμένου, η οποία μοιάζει με τη σχέση 

που συμβαίνει να έχει ο οδηγός με τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου που οδηγεί: από τη 

στιγμή της αγοράς, ο οδηγός μπορεί να πάει το αυτοκίνητο όπου ο ίδιος επιθυμεί 

(HAWTHORN, 2012:45). 

Ο τόπος -ή καλύτερα το λαμβάνειν χώρα- του ποιήματος δεν κείται, συνεπώς, ούτε στο 

κείμενο ούτε στον συγγραφέα (ή στον αναγνώστη): βρίσκεται στην κίνηση με την οποία ο 

συγγραφέας και ο αναγνώστης διακυβεύονται («παίζονται») στο κείμενο και ταυτοχρόνως 

επ’ άπειρον αποτραβιούνται. (AGAMBEN, 2006:115) 

Ο Quentin Skinner, συνοψίζει τα σημεία αναφοράς της σημασίας του λογοτεχνικού 

έργου σε τρία ερωτήματα: «τι νόημα έχουν οι λέξεις του κειμένου;», «τι νόημα έχει για μένα, 

τον αναγνώστη, αυτό το έργο;» και «τι εννοεί ο συγγραφέας με αυτό το έργο του;». Και τα 

τρία αυτά σημεία συγκεντρώνουν τις έννοιες τις ερμηνείας, της ανταπόκρισης και της 

αποτίμησης του λογοτεχνικού κειμένου (HAWTHORN, 2012:137). 

 

4.2.4.i. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Πώς μπορεί κανείς να κατατροπώσει όχι τους συγγραφείς αλλά τη λειτουργία τους, την 

ιδέα πως πίσω από κάθε βιβλίο υπάρχει κάποιος που εγγυάται την αλήθεια σ’ εκείνον τον 

κόσμο των φαντασμάτων και των επινοήσεων μόνο και μόνο επειδή έχει επενδύσει σ’ 

αυτόν τον κόσμο τη δική του αλήθεια, μόνο και μόνο επειδή έχει ταυτίσει τον εαυτό του με 

την κατασκευή λέξεων; (ΚΑΛΒΙΝΟ, 2009:203) 

Είχα αρρωστήσει από λογοτεχνία. Ήξερα ότι ήταν μια ολέθρια και αθεράπευτη ασθένεια. 

Ξεκινάς αναλύοντας κάθε περιστατικό σαν να ήταν η υπόθεση ενός μυθιστορήματος: 

ερευνάς τις αποσιωπημένες έννοιες, τις εσωτερικές παραπομπές, τις πιθανές αντιφάσεις κι 

ύστερα αρχίζεις να χορεύεις αγκαλιά με το απίθανο, στην αρχή με μικρά βήματα, 

αναλύοντας τα κενά και τα υπονοούμενα, τα σημεία επαφής, τα φλας μπακ και τα σχήματα 

πρόληψης, το άνοιγμα και το κλείσιμο κάθε σκέψης κι ύστερα στροβιλίζεσαι όλο και πιο 

δυνατά συσχετίζοντας ξέμακρα πράγματα στον χρόνο και στον χώρο και ανακαλύπτοντας 

κάποιον δεσμό μεταξύ τους -όσο λεπτός και θαυμαστός κι αν είναι- ώσπου διεισδύεις στην 

τρομακτική αποσιώπηση της πραγματικότητας, αιωρούμενος μεταξύ αναμφίβολων και 

ανέφικτων πραγμάτων, κι επιτέλους αναλαμβάνεις την ευθύνη να αλλάξεις τη στίξη, να 

μεταβάλεις την κίνηση και να παρασυρθείς σε ένα σινέραμα υποθέσεων και απόψεων, 

αποκαμωμένος και ηττημένος από τις αναλογίες και τις αντιστοιχίες, παραδομένος για 
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πάντα στην τελειωτική τρέλα της λογοτεχνίας και ανεπανόρθωτα επιλήσμων της απτής 

πραγματικότητας και της εμπειρίας. (STASSI, 2018:212-213) 

Η λέξη «φαινομενολογία» προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα «φαίνω» που 

σημαίνει «κάνω κάτι να εμφανιστεί» και αποτελεί την επιστήμη των φαινομένων (HOLUB, 

2008:405). Από την εμφάνισή της η φαινομενολογία, ως όρος, έχει λάβει διάφορες σημασίες: 

επιστήμη των ψευδαισθήσεων (Johann Heinrich Lambert), μελέτη του πεδίου των φαινομένων 

σε σχέση με τη μελέτη του πεδίου των νοουμένων (Immanuel Kant), διάφορες εκφάνσεις της 

συνείδησης (Georg Wilhelm Friedrich Hegel), μελέτη των γεγονότων ή των πραγμάτων όπως 

αυτά πραγματικά είναι (Eduard von Hartmann, Charles Sanders Pierce). Σήμερα η επιστήμη 

της φαινομενολογίας έχει συνδεθεί με τον Edmund Husserl (HOLUB, 2008). Η 

φαινομενολογία τελικά σημαίνει ότι κάθε αντικείμενο μπορεί να προσδιορίζεται στο άπειρο 

και, συνεπώς, καμία πράξη κατανόησης δεν μπορεί να συλλάβει όλους τους προσδιορισμούς 

ενός ορισμένου αντικειμένου (HOLUB, 2001). 

Η υπερβατική φαινομενολογία του Edmund Husserl εκκινά από την απόρριψη της 

«φυσιολογικής στάσης» και πεποίθησης του ανθρώπου ότι τα αντικείμενα του κόσμου 

υφίστανται ανεξάρτητα από το αν τα γνωρίζουμε ή όχι και από την απόρριψη της αξιοπιστίας 

των πληροφοριών που έχει ο άνθρωπος γι’ αυτά. Ο Husserl αμφισβητεί αυτήν ακριβώς τη 

δεδομένη δυνατότητα γνώσης, υποστηρίζοντας ότι, ενώ δεν μπορούμε να είμαστε ασφαλείς 

για τη γνώση μας επί της ανεξάρτητης ύπαρξης των πραγμάτων, μπορούμε, ωστόσο, να 

είμαστε βέβαιοι για τον τρόπο που εμφανίζονται αυτά στη συνείδησή μας. Και συμπληρώνει 

ότι, αν κάτι δεν εμφανίζεται στη συνείδησή μας, αυτό αμέσως αποκλείεται από τη βεβαιότητά 

μας. Τα «φαινόμενα» είναι τα μοναδικά δεδομένα που έχουμε και αυτά είναι που τελικά μας 

ενδιαφέρουν. Αναφορικά με τη λογοτεχνία, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη συμπλήρωση 

και συγκεκριμενοποίηση των αντιλαμβανόμενων αντικειμένων από τη συνείδηση ή την 

προθετικότητα του συγγραφέα ή και του αναγνώστη (ΤΖΟΥΜΑ, 2006:102-105).  

Δύο είναι οι τάσεις μελέτης της λογοτεχνίας που έχουν ως κύρια πηγή τη 

φαινομενολογία: α. λογοτεχνική κριτική με εκπροσώπους από τη Σχολή της Γενεύης (ΕΝ-

ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΤΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ) και β. φιλοσοφική αναζήτηση στην αισθητική και την 

ποιητική με εκπρόσωπο τον Roman Ingarden (ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΑΣ) 

(HOLUB, 2008). 

 

4.2.4.ii. ΕΝ-ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΤΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Η Σχολή της Γενεύης (1960) 

συστήνει μια ερμηνευτική της εν-συναίσθησης. Ο αναγνώστης αντιμετωπίζει ερμηνευτικά το 

κείμενο, συλλαμβάνοντάς το περισσότερο ως σύμπτωμα της συνείδησης του συγγραφέα, παρά 
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ως σύμπτωμα του υποσυνειδήτου του, του πραγματολογικού (που έχει σαν αφετηρία και βάση 

τα βιογραφικά του στοιχεία) νοήματος. Η συνείδηση του συγγραφέα, εν προκειμένω, αφορά 

μια κατάσταση ή τη νοοτροπία μιας εποχής. Η ανάγνωση και η κριτική στην προσέγγιση αυτού 

του τύπου καθίσταται «πρωτίστως συνείδηση της συνείδησης ενός άλλου, μετάθεση του 

διανοητικού σύμπαντος ενός συγγραφέα στον εσωτερικό χώρο της διάνοιας του κριτικού», 

δεδομένου ότι το νοητικό σύμπαν του συγγραφέα αποτυπώνεται μέσα στο κείμενο (ΤΖΟΥΜΑ, 

2006 & HOLUB, 2008:434-435). 

Ο εν-συναισθαντικός αναγνώστης διερευνά το έργο αναζητώντας μοτίβα, θέματα που 

επαναλαμβάνονται, χαρακτηριστικές αντιθέσεις. Οπωσδήποτε στην ερμηνεία του συνδυάζει 

πληροφορίες από το σύνολο της εργογραφίας του συγγραφέα, καθότι δέχεται πως όλα 

αποτελούν έκφραση της συνείδησης του τελευταίου.  

Επιτρέπει στον εαυτό του να κυριευτεί από τις σκέψεις του συγγραφέα, διότι επιδίωξή 

του είναι, μέσω της διαίσθησής του, να αποκαλύψει τη συνείδηση του συγγραφέα και να 

ταυτιστεί μαζί του (ΤΖΟΥΜΑ, 2006). 

Η επιτυχία της πιο ώριμης κατανόησης συνίσταται στην απόλυτη ενσυναίσθηση της 

εμπειρίας συγγραφέα από τον αναγνώστη, κατά τον Wilhelm Dilthey. Ο αναδιπλασιασμός της 

εμπειρίας είναι ο τελικός στόχος, που επιτυγχάνεται αντίστροφα: από τον αναγνώστη στον 

συγγραφέα, επειδή η βιωμένη εμπειρία εκφράζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη 

λογοτεχνία. 

Κατά την εν-συναισθαντική αναγνωστική διαδικασία και, σύμφωνα με τη 

μεθοδολογική προσέγγιση του George Poulet, το βιβλίο χάνει τις υλικές του ιδιότητες και 

παίρνει θέση στον εσώτερο εαυτό του αναγνώστη, ο οποίος εγκαταλείπει την 

υποκειμενικότητά του, ανταλλάσσοντάς την με εκείνη ενός άλλου. Στο τέλος, ο συγγραφέας 

είναι εκείνος, που με τη λογοτεχνική του διάσταση, ελέγχει και διαμορφώνει τη συνείδηση του 

αναγνώστη (HOLUB, 2008). 

 

4.2.4.iii. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΑΣ:  

Υπάρχει ο λόγος των πριγκίπων και ο λόγος των φτωχών. Ο πριγκιπικός λόγος είναι ένα 

δωμάτιο χωρίς τίποτε και συγχρόνως γεμάτο, ξεχειλισμένο. Είναι ένας λόγος που δεν 

επαρκεί γιατί κωφεύει ακόμη και στον εαυτό του. Εκείνος των φτωχών, αντιθέτως, έχει 

μέσα του αρκετό κενό -χώρο, σιωπή- για να μπορέσει ο πρώτος τυχών να χωθεί και να 

ανακαλύψει το καλό του. Είναι ένας λόγος που αφήνει θέση για τον άλλον, που κάνει 

δυνατό τον ερχομό του άλλου που διαφέρει από τον ίδιο. Ξέρετε: η αρχαία συνήθεια να 
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έχεις στο τραπέζι ένα πιάτο παραπάνω για έναν απρόσμενο επισκέπτη, έναν ξένο. Αυτά τα 

λόγια μ’ αρέσουν. Σ’ αυτά τα τραπέζια τρώω καλύτερα. (ΜΠΟΜΠΕΝ, 2017:106) 

Το λογοτεχνικό έργο δεν είναι αυτόνομο ούτε προσδιορισμένο· η αντιληπτικότητά του 

προϋποθέτει τη συνείδηση. Η ύπαρξή του οφείλεται μεν στα ιδεατά νοήματα που εξάγονται 

από την προθετικότητα του συγγραφέα, αλλά και στα πραγματικά λεκτικά σήματα από τα 

οποία αποτελείται το κείμενο (HOLUB, 2008). Το έργο ολοκληρώνεται μέσα από τις 

συγκεκριμενοποιήσεις που κάνει ο αναγνώστης που έχουν, όμως, ως αφετηρία το κείμενο 

(LEENHARDT, 2000). Σε μια τέτοια αναγνωστική διαδικασία ο συμμετέχων αναγνώστης 

είναι άχρονος, δεν προσδιορίζεται ιστορικά (ΤΖΟΥΜΑ, 2006). 

Σύμφωνα με την προσέγγιση του Roman Ingarden τα λογοτεχνικά κείμενα δεν είναι 

τίποτε άλλο παρά «σχηματοποιημένες δομές» που αποτελούνται από διαστρωματικές 

κατασκευές ή διαστρωματικά επίπεδα, τα οποία υφίστανται ταυτόχρονα μέσα στα κείμενα. 

Στην πρώτη διαστρωμάτωση, στο ηχητικό επίπεδο, βρίσκονται οι «λεκτικοί φθόγγοι» και οι 

φωνητικοί σχηματισμοί. Στη δεύτερη διαστρωμάτωση, είναι οι «μονάδες σημασίας» που 

αποτελούν τον δομικό σκελετό του έργου, το νόημα. Στην τρίτη βρίσκονται οι «σχηματικές» 

ή «σχηματοποιημένες όψεις» που αποτελούν τις προβολές -από τις προτάσεις του 

λογοτεχνικού έργου- των μονάδων σημασίας του δεύτερου επιπέδου· δεν βασίζονται σε 

πραγματικά αντικείμενα ή στην ατομική εμπειρία. Στην τέταρτη βρίσκονται τα 

«αναπαριστώμενα αντικείμενα» που αποτελούν τον μυθοπλαστικό κόσμο (πρόσωπα, 

καταστάσεις, αντικείμενα, πράξεις κ.λπ.) και είναι δυνατόν να μοιάζουν με αντικείμενα του 

πραγματικού κόσμου. Τα αναπαριστώμενα αντικείμενα ορίζονται από και εντάσσονται σε 

έναν «αναπαριστώμενο χώρο» και σε «αναπαριστώμενο χρόνο»: ο αναπαριστώμενος χώρος, 

ενώ παρουσιάζει ομοιότητες με τον αντικειμενικά πραγματικό χώρο, δεν είναι, ωστόσο, 

απεριόριστος όπως ο πραγματικός. Ο αναπαριστώμενος χρόνος δεν παρουσιάζει τη συνοχή 

του πραγματικού (παρελθόν-παρόν-μέλλον με προτεραιότητα στο παρόν). (ΤΖΟΥΜΑ, 

2006:106-111 & HOLUB, 2008:414-416). 

Ο Ingarden βλέπει το έργο ως ένα σχήμα με κενά τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν 

από την ερμηνεία του παραλήπτη του (ΕΚΟ, 1993), δεχόμενος, ωστόσο, αξιωματικά την 

πιθανότητα τόσο σωστών όσο και λανθασμένων συγκεκριμενοποιήσεων (HOLUB, 2001). Τα 

εμφανιζόμενα στο λογοτεχνικό έργο αντικείμενα παρουσιάζουν «σημεία απροσδιοριστίας». 

Σύμφωνα με τη φαινομενολογική θεωρία, κάθε αντικείμενο διαθέτει άπειρες προσδιοριστικές 

ιδιότητες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη, επομένως, το σημείο 

απροσδιοριστίας παρέχει στον αναγνώστη την απάντηση, βάσει των προτάσεων του έργου, 

στο ερώτημα κατά πόσον ένα αντικείμενο έχει μια συγκεκριμένη ιδιότητα. Το λογοτεχνικό 
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κείμενο δεν διαθέτει τη δυνατότητα απόλυτης απάλειψης της απροσδιοριστίας (HOLUB, 

2008:418). 

Σαν παράδειγμα έμμεσης υποβολής περιορισμών στο εύρος της απροσδιοριστίας θα 

μπορούσαμε να δώσουμε τη φράση «Ο άνθρωπος που κρατούσε ένα μπαστούνι» και να 

παρατηρήσουμε, σαν αναγνώστες, τα σημεία απροσδιοριστίας και τα χάσματα που μας 

παρέχονται να συμπληρώσουμε. Ο «άνθρωπος» είναι άνδρας ή γυναίκα; Τι ηλικίας; Σε ποια 

φυλή ανήκει; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου; Τι ρούχα φοράει; Σε ποια εποχή 

του χρόνου; Το μπαστούνι τι χρώμα είναι; Από τι υλικό είναι φτιαγμένο; Έχει σχέδια; Ο 

άνθρωπος πώς κρατάει το μπαστούνι; Εάν η φράση αυτή εμφανίζεται σε ένα μυθιστόρημα, 

ενδοκειμενικά ίσως μας παρέχονταν κάποια περαιτέρω στοιχεία για να συμπληρώσουμε 

κάποια από τα κενά.  

Η νοηματοδότηση του κειμένου πραγματοποιείται με την ανταπόκριση του αναγνώστη 

στη γνώση που ανακλάται μέσα από το λογοτεχνικό έργο (η οποία ταυτίζεται με την άμεση 

κατανόηση του Chladenius, όπως αναφέρεται στον Διαφωτιστή-γνωσιακό αναγνώστη) και με 

την ανταπόκρισή του στη δική του προ-αισθητική γνώση (η οποία ταυτίζεται με την έμμεση 

κατανόηση του Chladenius), την οποία ο ίδιος μεταφέρει στο κείμενο (οι προσδοκίες του, οι 

πεποιθήσεις του). Το κείμενο, επομένως, φέρει ένα νόημα το οποίο καλείται να προσδιορίσει 

ο αναγνώστης. Ο Ingarden προτείνει τη συνύπαρξη του σταθερού νοήματος συνάμα με τη 

συνδηλωτική λειτουργία. Ο αναγνώστης που υιοθετεί -στην ερμηνευτική του διαδικασία- την 

αρχή της απροσδιοριστίας του Ingarden, διακρίνει τη μη πληρότητα των μυθοπλαστικών 

κόσμων, παρατηρεί τα κενά τους και επιχειρεί να τα γεμίσει ή να τα προσδιορίσει, να τα 

συγκεκριμενοποιήσει. Η συγκεκριμενοποίηση εξαρτάται από τις πρωτοβουλίες του 

αναγνώστη, τις προσωπικές του εμπειρίες και διαθέσεις καθώς και από τυχαίους παράγοντες. 

Το αποτέλεσμα δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένο, δεδομένου του άπειρου αριθμού 

συγκεκριμενοποιήσεων που μπορεί να λάβει κάθε σημείο απροσδιοριστίας. Σε αντίθεση με τις 

άπειρες δυνατότητες συγκεκριμενοποιήσεων των σημείων απροσδιοριστίας, το κείμενο-

ωστόσο- παραμένει ως έχει, αμετάβλητο. (ΤΖΟΥΜΑ, 2006 & HOLUB, 2008).  

Οι προδιαθέσεις του αναγνώστη αποτελούν μέρος των παραγόντων που επηρεάζουν ή 

ακόμη και καθορίζουν την ανταπόκρισή του στα ερεθίσματα που λαμβάνει από τα κείμενα που 

διαβάζει και μπορεί να συνοψιστούν στις συνθήκες της προσωπικής του αναγνωστικής 

διαδικασίας. Οι αναγνωστικές του επιλογές, οι προσδοκίες του που προβάλλονται στα 

αναγνώσματά του και η νοηματοδότησή του τονίζονται τόσο από την ευρύτερη συγκρότησή 

του, από το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο, όσο και από την κοινωνική του ένταξη 

(ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ, 2000, σ. 25-26). Κάθε κείμενο που έχει ήδη διαβάσει ο αναγνώστης είναι 
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μέρος της αναγνωστικής εμπειρίας, κάθε νέου προς ανάγνωση κειμένου, ως γνώση που το 

αφορά ειδικά (LEENHARDT, 2000).  

 

4.2.4.iv. ΕΓΚΥΡΟΣ ΣΗΜΑΣΙΟΔΟΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Αυτό που σε εκνευρίζει περισσότερο είναι να βρίσκεσαι στο έλεος του τυχαίου, του άδηλου, 

του πιθανού, να βρίσκεσαι στο έλεος της απερισκεψίας, του περίπου, της αοριστίας των 

άλλων ή της δικής σου. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το πάθος που σε διαφεντεύει είναι η 

ανυπομονησία να εξαλείψεις την ταραχή που σου προκαλεί εκείνη η αφηρημάδα ή η 

αυθαιρεσία, να επαναφέρεις τα γεγονότα στην προηγούμενη κανονική τους κατάσταση. 

(ΚΑΛΒΙΝΟ, 2009:51) 

Η ικανότητα αφομοίωσης του αναγνώστη σε σχέση με το σύνολο των αισθήσεων που το 

μυθιστόρημα επιδιώκει να μεταδώσει, μειώνεται, κι αυτό συμβαίνει πρώτα πρώτα γιατί το 

συχνά βιαστικό και απρόσεκτο διάβασμα δεν λαβαίνει υπόψη του, ή παραμελεί, έναν 

ορισμένο αριθμό ενδείξεων και προθέσεων που υπάρχουν στο κείμενο, και δεύτερον γιατί 

υπάρχει πάντα κάτι το σημαντικό που μένει έξω από τη γραμμένη φράση ή μάλλον, τα 

πράγματα που ένα μυθιστόρημα αποσιωπά, είναι αναγκαστικά περισσότερα από όσα λέει, 

και μονάχα μια ιδιαίτερη αντανάκλαση όσων αποσιωπώνται μπορεί να δώσει την 

ψευδαίσθηση ότι ο αναγνώστης διαβάζει ακόμα και όσα δεν είναι γραμμένα. (ΚΑΛΒΙΝΟ, 

2009:255) 

Για αυτόν τον τύπο αναγνώστη το νόημα του κειμένου είναι προσδιορισμένο και η 

εγκυρότητά του πιστοποιείται από τις αρχικές συγγραφικές προθέσεις (HOLUB, 2008). Ο 

αναγνώστης που επιχειρεί μια ερμηνευτική κατά τον Eric Donald Hirsch προσέγγιση, 

αναζητά ένα νόημα στο κείμενο, το οποίο μπορεί να εκφράσει με διάφορους τρόπους, ενώ το 

ίδιο θα μένει αμετάβλητο. Το κύριο ρόλο -ως προς το νόημα- παίζει ο συγγραφέας και οι 

επιλογές του. Η σημασία του κειμένου προκύπτει από τη σχέση νοήματος και ενός ατόμου ή 

μιας αντίληψης (ΤΖΟΥΜΑ, 2006). Η ερμηνεία ολοκληρώνεται στο νόημα, ενώ η σημασία 

είναι το αποτέλεσμα μιας διαφορετικής διαδικασίας. Για τον Hirsch, ο αναγνώστης είναι η 

μαία που συνδράμει στη γέννηση του συγγραφικού νοήματος και όχι ο γονέας του. «Το νόημα 

είναι αυτό που αντιπροσωπεύεται από ένα κείμενο· είναι αυτό που εννοούσε ο συγγραφέας, με 

τη χρήση μιας συγκεκριμένης ακολουθίας σημείων· είναι αυτό που αντιπροσωπεύουν τα 

σημεία. Η σημασία, από την άλλη πλευρά, ονοματίζει μια σχέση μεταξύ αυτού του νοήματος 

και ενός προσώπου ή μιας έννοιας ή μιας κατάστασης ή ενός οποιουδήποτε πράγματος 

φανταστεί κανείς» (HAWTHORN, 2012:44). 
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Ο συγγραφέας προτείνει έναν τύπο νοήματος και αυτός είναι ο σταθερός πόλος. Ο 

πόλος που είναι μεταβλητός είναι το σημείο στο οποίο στέκεται ο αποδέκτης, είναι το νόημα 

που δίνει ο αναγνώστης στο νόημα του συγγραφέα. Η ερμηνεία, για τον Hisrch, αφορά το 

νόημα, ενώ η κριτική αφορά τη σημασία (ΤΖΟΥΜΑ, 2006). Το νόημα αποτελεί έναν 

«ηθελημένο τύπο», ο οποίος καλύπτει την ανάγκη επιδίωξης κάποιου νοήματος μέσα σε ένα 

κείμενο, μια ομιλία, ένα συμβάν κ.λπ. Η σημασία εξαρτάται πάντοτε από τη σχέση του 

νοήματος με κάτι ή με κάποιον άλλον (HOLUB, 2008:390-391). Ο αναγνώστης, σύμφωνα με 

τον Hirsch, προβαίνει σε τρεις κινήσεις κατά την αναγνωστική διαδικασία: α. λαμβάνει υπόψη 

του τον «σχολιασμό», τη γραπτή ή προφορική άποψη που αφορά το λογοτεχνικό έργο, το οποίο 

προτίθεται να διαβάσει· β. γνωρίζει ότι «ερμηνεία» είναι οι παρατηρήσεις που σχετίζονται με 

το νόημα του κειμένου, είναι η σύλληψη του αντικειμένου με τους όρους που αυτό έχει θέσει· 

γ. η άσκηση «κριτικής» είναι ουσιαστικά ο σχολιασμός της σημασίας του κειμένου, είναι η 

κατανόησή του που πραγματοποιείται σε σχέση με κάτι άλλο, όπως είναι, για παράδειγμα, η 

γλώσσα της εποχής του, οι ιστορικές συνθήκες της δημιουργίας του, η λογοτεχνική παράδοση 

στην οποία ανήκει (HOLUB, 2008:391-392). 

Ο έγκυρος σημασιοδότης αναγνώστης επανεγκαθιστά τον συγγραφέα στην 

εξουσιαστική του θέση, όσον αφορά την ερμηνεία, καθότι είναι το σημείο αναφοράς για τη 

σύγκριση επιμέρους ερμηνειών και, ως εκ τούτου, της διασφάλισης της ερμηνευτικής 

εγκυρότητας (HOLUB, 2008). 

Σύμφωνα με τον Hirsch και τα λεγόμενα του Humpty Dumpty στην Αλίκη (ό.π.), η 

λεκτική επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ αναγνωστών και κειμένου προϋποθέτει πρώτα 

την εκφορά και μετά την έννοια αυτής της εκφοράς. Η Αλίκη δεν μπορεί να γνωρίζει τι εννοεί 

με μια λέξη του ο Humpty Dumpty, αν προηγουμένως δεν της την εξηγήσει ο Humpty Dumpty. 

Κάθε λεκτική εκφορά πιθανώς περιέχει στοιχεία του εκφορέα της ή στοιχεία που μπορεί να 

γίνουν κατανοητά μόνο σε αναφορά προς εκείνον, την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα του ή 

την κατάστασή του τη στιγμή της συγκεκριμένης λεκτικής εκφοράς. Αξίζει να σημειωθεί πως, 

στα λογοτεχνικά κείμενα, είτε πρόκειται για ποιήματα είτε για μυθοπλαστικά αφηγηματικά 

κείμενα, η λέξη εγώ τις περισσότερες φορές αναφέρεται σε μια μυθοπλαστική ταυτότητα, σε 

μια κατασκευασμένη μυθοπλαστική υποκειμενικότητα που δεν ταυτίζεται με τον συγγραφέα, 

ως ιστορικό πρόσωπο. 

Ο έγκυρος σημασιοδότης αναγνώστης ταυτίζει τον αφηγητή του έργου με τον 

συγγραφέα, δεν συμφιλιώνεται με τα προσωπεία που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, αντιθέτως, 

τα αντιμετωπίζει ως «το αυτό πρόσωπο» (HAWTHORN, 2012:142). 
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Προτού προκύψει (με την έννοια του να συλληφθεί ή ακόμη και να γραφτεί) ένα 

κείμενο, μπορεί να προκύψει κάθε είδος κειμένου. Αφού βγει στην επιφάνεια ένα κείμενο, ο 

αναγνώστης μπορεί να δώσει φωνή σε πολλά πράγματα που έχει να πει το κείμενο. Είναι όμως 

αδύνατο να το κάνει να πει πράγματα τα οποία δεν λέει. Αυτό δεν αποκλείει το ότι ένα κείμενο 

μπορεί δυνητικά να πει πολύ περισσότερα από όσα ήθελε, προθετικά, ο συγγραφέας του να 

πει. Σίγουρα όμως το κείμενο θα πει λιγότερα από όσα θα ήθελαν κάποιοι ασυγκράτητοι 

αναγνώστες του να το κάνουν να λέει.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της ελευθερίας της ερμηνείας αποτελεί η 

συνηγορία του κυριολεκτικού νοήματος. Ο Eco συμφωνεί με την άποψη του Barthes ως προς 

την ουτοπία ενός οριστικά έγκυρου νοήματος, δεδομένου ότι η γλώσσα πάντα λέει κάτι 

περισσότερο από το κυριολεκτικό νόημα ενός κειμένου. Τη θέση αυτή αποδεικνύει 

ισχυριζόμενος ότι σε όλες τις αντιληπτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των 

αναγνωστικών, υπάρχει σημείωση και ερμηνεία. Φυσικά, το νόημα ενός κειμένου, κατά τον 

Eco, είναι ένα ερμηνευτικό στοίχημα, μια εικοτολογική δοκιμή, η οποία καθορίζεται από τον 

εντοπισμό μιας σημασιολογικής ισοτοπίας. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια σύγκρουση μεταξύ 

κάποιας υπόθεσης και κάποιου γεγονότος αλλά για μια σύγκρουση ανάμεσα σε εικασίες. Η 

ερμηνεία θεμελιώνεται μέσω της εικασίας που εξηγεί τα εμπρόθετα μηνύματα άλλων 

ανθρώπων και την αλληλεπίδραση των ανθρώπων (ίσως και των ζώων) με τον κόσμο. Μέσω 

της ερμηνευτικής διαδικασίας καθίσταται δυνατή η κατασκευή πραγματικών ή πιθανών 

κόσμων. Επισημαίνει πως αυτό δεν οδηγεί απαραίτητα στο συμπέρασμα ότι κάθε ερμηνευτική 

απόπειρα οδηγεί σε ευτυχές τέλος, ασφαλώς υπάρχουν και απαράδεκτες προσπάθειες 

ερμηνείας. Ένα κείμενο πρέπει να λαμβάνεται ως παράμετρος των ερμηνειών του. Ο James 

Joyce, για παράδειγμα, σχεδίασε στον Οδυσσέα του έναν τεράστιο μηχανισμό παραγωγής 

ερμηνειών, και, παράλληλα, προσπάθησε να δώσει στον αναγνώστη του έναν χάρτη για τις 

διαδρομές που θα ακολουθήσει.  

Η εγκυρότητα της σημασίας, της ερμηνείας, της νοηματοδότησης εδραιώνεται στη 

βάση μιας υπόθεσης την οποία υιοθετεί ο αναγνώστης για να δικαιολογήσει κάτι που 

εκλαμβάνει ως σημαντικό δεδομένο. Ο αναγνώστης μπορεί να προβεί σε επαλήθευση μιας 

εξήγησης για να αμφισβητήσει μια δεδομένη υπόθεση. Η μη επαλήθευση της υπόθεσης 

σημαίνει πως τα σημαντικά δεδομένα που είχε απομονώσει για να δημιουργήσει την υπόθεση 

ήταν ακατάλληλα (ΕΚΟ, 1993). 

Ο συλλογισμός των ανθρώπων λειτουργεί με βάση την ταυτότητα και την ομοιότητα 

των αντικειμένων που τον περιβάλλουν. Καθετί σχετίζεται αναλογικά με κάτι άλλο. Η 

αναλογία αυτή εκφράζεται μέσω των signaturae rerum, εκείνων των μορφολογικών 
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χαρακτηριστικών των πραγμάτων που παραπέμπουν στα αντίστοιχα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά άλλων πραγμάτων. Όπως λέει ο Eco, αυτή η σχέση αναλογίας μπορεί να 

φτάσει σε σημείο ακροβασίας αν, για παράδειγμα, αποφανθούμε ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα 

στον σύνδεσμο ενώ και στο ουσιαστικό κροκόδειλος, δεχόμενοι ότι οι δύο αυτές λέξεις 

συνυπάρχουν στην πρόταση που διαβάζουμε αυτή τη στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, 

οφείλουμε να διακρίνουμε την υγιή από την παράλογη ερμηνεία, αφού, αν ακολουθούσαμε 

ό,τι προστάζει η υγιής ερμηνεία, η σχέση αναλογίας των δύο παραπάνω λέξεων είναι ελάχιστη. 

Ερμηνεύοντας όμως με τον παράλογο τρόπο, δεν θα μας εντυπωσίαζε τόσο η περίεργη 

σύμπτωση της από κοινού εμφάνισης των δύο λέξεων -ενώ και κροκόδειλος- στον ίδιο 

συμφραστικό περίγυρο, παρά θα αναρωτιόμασταν και θα αναζητούσαμε τους μυστηριώδεις 

λόγους συνύπαρξης αυτών των λέξεων στην ίδια φράση. Ο παρανοϊκός αναγνώστης-

ερμηνευτής θα δει το υπαινικτικό μυστικό πίσω από αυτό το παράδειγμα και θα εμπλακεί σε 

μια υποτιθέμενη (εις βάρος του) πλεκτάνη, που του έχει στήσει ο δημιουργός αυτής της φράσης 

(ΕΚΟ, 1993:69). Υπάρχουν όροι ομώνυμοι των οποίων η σημασία εξαρτάται από τα 

συγκείμενα στα οποία εμφανίζονται. Από το παραπάνω παράδειγμα συνάγεται ότι μια 

ανάγνωση μπορεί να χαρακτηριστεί ως αβάσιμη, αστήριχτη και, ως εκ τούτου, απαράδεκτη. 

Τότε όμως γεννάται ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με τον καθορισμό της παραμέτρου που 

επιτρέπει την επιλογή ανάμεσα στις διαφορετικές αναγνώσεις.  

Το σίγουρο είναι ότι στα κείμενα υπάρχει ένα ή περισσότερα του ενός νοήματα και ότι, 

ταυτόχρονα, δεν μπορεί να μην υπάρχει κανένα νόημα ή όλα τα νοήματα να είναι καλά ή 

έγκυρα (ΕΚΟ, 1993). 

Το γεγονός ότι πλήθος δημιουργικών αναγνώσεων μπορεί να αντικαταστήσουν το ένα 

και μοναδικό συγγραφικό νόημα αποτελεί εφιάλτη για τον Hirsch και την αναγνωστική 

προσέγγιση που προτείνει (HAWTHORN, 2012). 

 

4.2.4.v. ΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Δεν μπορείς να αρχίσεις της ζωή, αυτό το άνευ επιστροφής ταξίδι, ξανά από την αρχή 

αφότου τελειώσει, αλλά, αν έχεις ένα βιβλίο στα χέρια σου, αν επιθυμείς να επιστρέψεις 

στην αρχή, να το διαβάσεις πάλι, και έτσι να καταλάβεις όλα όσα είναι δυσνόητα και, μαζί 

μ’ αυτό, να καταλάβεις και την ίδια τη ζωή. (MANGUEL, 1997:52-53) 

Πείθομαι όλο και περισσότερο ότι ο κόσμος θέλει να μου πει κάτι, να μου στείλει μηνύματα, 

αγγέλματα, σήματα. (…) Είναι κάτι μέρες, όπου το καθετί που βλέπω, μου φαίνεται 

φορτισμένο με κάποια ιδιαίτερη σημασία: με μηνύματα που θα δυσκολευόμουν να 

μεταδώσω σε άλλους, να τα συγκεκριμενοποιήσω, να τα μεταφράσω σε λέξεις, αλλά που 



153 
 

 

γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο μού φαίνονται αποφασιστικής σημασίας. Μοιάζουν με μαντάτα 

ή προαισθήματα που αφορούν τον εαυτό μου και τον κόσμο ταυτόχρονα: τον εαυτό μου, 

όχι για όσα εξωτερικά γεγονότα συμβαίνουν στη ζωή μου αλλά για όσα συμβαίνουν βαθιά 

μέσα μου· τον κόσμο, όχι για κάποιον συγκεκριμένο λόγο αλλά για τη γενική κατάσταση 

των πραγμάτων. (ΚΑΛΒΙΝΟ, 2009:82-83) 

Αυτή η αναγνωστική προσέγγιση συνδέεται με το έργο των Martin Heidegger και 

Hans-Georg Gadamer και συνίσταται στη μετατόπιση τριών βασικών σημείων της 

κατανόησης και της ερμηνευτικής: 1. Η ερμηνευτική αλλάζει κατεύθυνση από την 

παραδοσιακή αποκλειστική κατανόηση και ερμηνεία κειμένων γραφής και ομιλίας· 2. Η 

κατανόηση δεν αποσκοπεί στην επικοινωνία με ένα άλλο πρόσωπο ή με την ψυχοσύνθεση ενός 

άλλου προσώπου, όπως γίνεται στη ρομαντική ανάγνωση (Schleiermacher και Dilthey)· 3. Η 

κατανόηση έχει σχέση με τον τρόπο του ανθρώπου να είναι μέσα στον κόσμο πριν από κάθε 

γνώση. Η συνέπεια της αναγνωστικής εμπειρίας του οντολόγου αναγνώστη είναι να 

διασαφηνίσει την εμπλοκή του στην κατανόηση του κόσμου, εμπλοκή που αποκαλύπτεται από 

το κείμενο (HOLUB, 2008). 

Οι αναγνωστικοί τύποι που εντάσσονται σε αυτή τη γενικότερη κατηγορία έχουν δεχτεί 

επιρροές από την Ιστορική ή Ερμηνευτική φαινομενολογία του Martin Heidegger. Ο 

Heidegger υποστηρίζει ότι η κατανοησιμότητα του ανθρώπου υπάρχει και τίθεται πριν από 

κάθε εκφορά του και ότι η ερμηνεία ενυπάρχει στον άνθρωπο. Αντιτίθεται στη θεωρία του 

Husserl, σύμφωνα με την οποία η ύπαρξη των πραγμάτων στον κόσμο είναι αντικειμενική, 

ενώ υποκειμενική είναι η κατανόηση του ανθρώπου γι’ αυτά. Ο Heidegger θεωρεί ως 

προϋπόθεση ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να βγει από τον κόσμο, να σταθεί απέναντί του, 

και έτσι να τον κατανοήσει. Λαμβάνει ως δεδομένη τη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο και 

ως δεδομένο, επίσης, ότι αυτή η σχέση κατασκευάζει την κατανόηση του ανθρώπου για τον 

κόσμο (ΤΖΟΥΜΑ, 2006). Όπως υποστηρίζει ο Heidegger στο έργο του Είναι και Χρόνος, 

«όποτε ερμηνεύουμε κάτι ως κάτι, η ερμήνευση θεμελιώνεται ουσιαστικά σε προγενέστερη 

κατοχή, θέαση και εννόηση» (HOLUB, 2001:71-72). 

Ο κόσμος του αναγνώστη συναποτελείται από ένα προϋπάρχον σύνολο σχέσεων, 

σημασιών, παραπομπών και εξαρτήσεων οι οποίες αναδεικνύονται από την τριαδική υπόσταση 

της προκατανόησης: α. «προ-κατοχή: προγενέστερη οικειοποίηση της ολότητας των σχέσεων 

στον κόσμο· β. προ-θέαση: κατεύθυνση την οποία λαμβάνει κάθε ερμηνευτική κίνηση· γ. πρό-

ληψη: εννοιακότητα που έχει επιλεγεί για την ερμηνεία» (ΘΑΝΑΣΑΣ, 2001:147-148). 

Ο Heidegger αποδεικνύει την υποκειμενικότητα της κατανόησης και του ιστορικισμού, 

υποστηρίζοντας ότι τόσο τα ιστορικά συμφραζόμενα και συγκείμενα του λογοτεχνικού έργου 
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όσο και του αναγνώστη ρυθμίζουν την κατανοησιμότητα. Και, ως εκ τούτου, προσθέτει, το 

νόημα δεν εξαρτάται πλέον από το κείμενο (ως μοναδικό, σωστό και αντικειμενικό), αλλά από 

τον αποδέκτη του, είναι πληθυντικό, εξαρτάται από την οπτική γωνία υπό την οποία θα θεαθεί 

και, επομένως, υποκειμενικό. Επίσης, λόγω της συνδηλωτικής του φύσης, είναι νοηματικά 

φυγόκεντρο. Τα φαινόμενα, για τον Heidegger, γίνονται ορατά μέσω της ερμηνείας τους 

(HOLUB, 2008 & ΤΖΟΥΜΑ, 2006). 

Προτείνει την απαλλαγή από τη συνήθεια του να δίνουμε την προσοχή μας ακούγοντας 

μονάχα σε αυτό που μας είναι ήδη κατανοητό και να προχωρούμε πέρα από αυτό, να 

αφουγκραζόμαστε καλύτερα, να ασκούμε και να βελτιώνουμε την ακοή μας 

(ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016).  

Μοναδικό θέμα της ερμηνείας αποτελεί η ανθρώπινη ύπαρξη εν γένει και δεν αφορά 

αποκλειστικά κείμενα, αφού το Είναι (Dasein) έχει την τάση και την ανάγκη να ερμηνεύει τον 

εαυτό του, αναζητώντας τη θέση του στον κόσμο. Το Dasein υπάρχει ενόσω ερμηνεύει: 

interpretor ergo sum (ΘΑΝΑΣΑΣ, 2001). Το έργο αντιμετωπίζεται ως ερμηνευτική 

κατασκευή, προορισμένη για μια τέτοιου είδους προσέγγιση, την ερμηνεία ή τις ερμηνείες του, 

την αποδοχή της υποδήλωσης και απροσδιοριστίας, που αποτελεί μέρος κάθε γλωσσικού 

παιχνιδιού. Η οποία ερμηνεία, κατά τον Gadamer, τίθεται υπό τον περιορισμό της διατύπωσης 

της ανταπόκρισης που προκαλεί το ίδιο το κείμενο (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016). 

Παράδειγμα τέτοιου συνθετικού αναγνώστη αποτελεί ο φιλόσοφος Κράτης, ο οποίος 

προσέγγισε τον Όμηρο συμφιλιώνοντας τους δύο αναγνωστικούς-ερμηνευτικούς τρόπους: 

αποσαφήνισε -με δικές του αναγνωστικές επεμβάσεις- τον γραμματικό λόγο με σκοπό την 

απόδοση του κυριολεκτικού νοήματος και ερμήνευσε αλληγορικά τον ποιητικό λόγο 

(ΡΑΓΚΟΣ, 2001 & ΤΖΟΥΜΑ, 2006). Ένα ακόμη παράδειγμα σύζευξης των δύο 

ερμηνευτικών χρόνων, της εποχής του συγγραφέα και της εποχής της πρόσληψης από τον 

αναγνώστη, αποτελεί η ερμηνευτική προσέγγιση του χριστιανού φιλοσόφου Ωριγένη, με την 

οποία άνοιξε τον δρόμο για τη συμβολική ανάγνωση των Γραφών. Αυτό που πρότεινε ο 

Ωριγένης είναι ο συνδυασμός της τριμερούς ανθρωπολογίας (σώμα, ψυχή, πνεύμα) με την 

τριπλή ανάπτυξη του νοήματος. Ο συνδυασμός αυτός σήμαινε ότι το νόημα είναι σωματικό 

(περιέχει τη γραμματική και την ιστορία και παραπέμπει στην ιστορικότητα του πομπού-

συγγραφέα), ψυχικό (θέτει ηθικούς προβληματισμούς) και πνευματικό (δηλαδή αλληγορικό, 

μυστικιστικό). Ο ψυχικός και πνευματικός χαρακτήρας του νοήματος παραπέμπουν στην 

ιστορικότητα του δέκτη-αναγνώστη (ΤΖΟΥΜΑ, 2006).  
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4.2.4.vi. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΣ-ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ (HOLUB, 2008) 

Εκπρόσωπος αυτής της αναγνωστικής προσέγγισης είναι ο Hans-Georg Gadamer.  

Στον διαχωρισμό των επιστημών σε φυσικές και ανθρωπιστικές, ο Gadamer 

κατατάσσει τη λογοτεχνία στις δεύτερες. Στις ανθρωπιστικές επιστήμες η γνώση 

προσεγγίζεται ενστικτωδώς ή μέσω της ψυχολογίας των αναγνωστών. Επομένως, η γνώση για 

τα αντικείμενα της λογοτεχνίας δεν μπορεί παρά να είναι υποκειμενική, αφού δεν προέρχεται 

από λογικές αναγωγές, από εμπειρική παρατήρηση. Ο αναγνώστης χρησιμοποιεί μια μέθοδο 

προκειμένου να παραγάγει ένα αληθές αποτέλεσμα. Η ερμηνευτική απόπειρα του αναγνώστη 

συνδέεται με την ανακάλυψη και αποκάλυψη του ορθού αρχικού νοήματος. Το νόημα αφορά 

τη γλώσσα και δεν εξαρτάται από την ανθρώπινη μεσολάβηση. Κάθε ερμηνευτική απόπειρα 

αφήνει να διαφανεί ο τρόπος που κατανοεί ο αναγνώστης (ΤΖΟΥΜΑ, 2006 & HOLUB, 2008).  

Δεν γίνεται ωστόσο σαφής, από τον Gadamer, η διαφορά ανάμεσα στις κατάλληλες και 

μη κατάλληλες προ-αντιλήψεις του αναγνώστη που καταλήγουν αντίστοιχα σε μια ορθή 

ερμηνευτική προσέγγιση ή σε παρανάγνωση (ΤΖΟΥΜΑ, 2006). Έγκυρες ατομικές προ-

αντιλήψεις θεωρούνται οι προ-αντιλήψεις που ανήκουν στις sine qua non της κατανόησης και 

της αληθινής ερμηνευτικής κατάστασης, η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιστορικότητά 

της (HOLUB, 2008 & HOLUB, 2001). Σύμφωνα με τον Gadamer, η applicatio από το Trivium 

του Rambach συνεπάγεται την παραγωγή του νοήματος από τον αναγνώστη για τον εαυτό του, 

του νοήματος που είναι προσαρμοσμένο και ανταποκρινόμενο στις ανησυχίες του. Η 

παραγωγή του νοήματος προκύπτει από τα ερωτήματα που θέτει ο αναγνώστης στο κείμενο. 

Τα ερωτήματα, με τη σειρά τους, προκύπτουν από την αντίληψη του για τον κόσμο. Κατά 

συνέπεια, ο κόσμος του αναγνώστη διαλέγεται με τον κόσμο του κειμένου (ΤΖΟΥΜΑ, 2006). 

Συναινεί στις «προ-κρίσεις», που συνοψίζονται στις προληπτικές-προηγούμενες κρίσεις και 

κατευθύνουν την ανάγνωση-κατανόηση στην τελική ερμηνευτική πορεία του αναγνώστη και 

οι οποίες δεν είναι εξ ανάγκης εσφαλμένες. Η διαδικασία της κατανόησης βασίζεται σε 

πεποιθήσεις του αναγνώστη, τις οποίες, στην πορεία της ερμηνείας, δύναται πιθανόν να 

διατηρήσει, να απορρίψει –χωρίς ωστόσο να εγκαταλείψει εντελώς- ή να τις αναθεωρήσει 

(ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ, 2001). 

Ο Gadamer εισάγει την έννοια του «ορίζοντα» στη διαδικασία της κατανόησης: 

κατανόηση είναι η εφαρμογή στο αναγνωστικό παρόν· είναι η διαμεσολάβηση του τότε του 

κειμένου στο τώρα του αναγνώστη, ένας διάλογος μεταξύ του εσύ του παρελθόντος και του 

εγώ του παρόντος. Στον διάλογο αυτόν η παράδοση συμμετέχει σαν αυθεντία. Είναι τα 

κλασικά, άχρονα έργα που άντεξαν στο πέρασμα των χρόνων που συνεχίζουν να λένε κάτι σε 

διαδοχικές γενιές αναγνωστών (HOLUB, 2008). «Ένας ορίζοντας είναι μάλλον κάτι μέσα στο 
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οποίο περιπλανιόμαστε και το οποίο κινείται μαζί μας». Ορίζοντας κλειστός δεν νοείται 

(GREISCH, 1993:103). O «ορίζοντας» του Gadamer, όρος δανεισμένος από τον Husserl, είναι 

«μια θέση που περιορίζει τη δυνατότητα όρασης», είναι η θέση του ανθρώπου μέσα στον 

κόσμο, είναι οι προ-αντιλήψεις που φέρει μαζί του. Η κατανόηση αποτελείται από τον 

συγκερασμό του ατομικού με τον ιστορικό ορίζοντα: η ιστορική κατανόηση συνίσταται στο 

ότι η παράδοση διαμεσολαβείται μέσω του έργου στο παρόν και ως τέτοια πρέπει να γίνει 

κατανοητή (HOLUB, 2008:380-381 & HOLUB, 2001:74). Διακρίνει τη δυσκολία 

αποτύπωσης του ορίζοντα μιας άλλης εποχής ή ενός άλλου πολιτισμού που διαβάζεται μέσα 

στο κείμενο στον ορίζοντα του αναγνώστη. Εδώ και για τον λόγο αυτό, συστήνει τη λύση της 

«σύντηξης των οριζόντων». Η σύντηξη των οριζόντων που προτείνει ο Gadamer προϋποθέτει 

την ανοικτότητά τους: όταν ο παρελθοντικός ορίζοντας γίνεται κατανοητός, συγχρόνως 

διευρύνεται και ο ορίζοντας του παρόντος. Η ανοικτότητα αυτή δεν σημαίνει ότι βγαίνουμε 

από τον σύγχρονό μας ορίζοντα για να μπούμε στον προγενέστερο, ενώ μας δημιουργείται η 

αίσθηση ότι ανήκουμε σε πολλαπλούς ορίζοντες, ότι δεν δεχόμαστε την απόλυτη, 

αντικειμενική γνώση (ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ, 2001). 

Κατά τον Gadamer, η κατανόηση δεν ολοκληρώνεται. Θα μπορούσαμε εδώ να 

συμπληρώσουμε και πως η ερμηνευτική διαδικασία είναι διαρκής και, δυνητικά, συνεχίζεται 

στο διηνεκές, δεδομένου ότι μια ερμηνευτική προσέγγιση μπορεί να αναδείξει κάποιες όψεις 

ενώ, συγχρόνως, να συσκοτίσει ή να παραβλέψει ορισμένες άλλες. Ο Eco υποστηρίζει αυτό το 

τελευταίο, λέγοντας ότι συχνά συμβαίνει ο αναγνώστης να υπερεκτιμήσει κάποιες νοηματικές 

ενδείξεις λόγω της υπερβάλλουσας κατάπληξης που θα του προξενήσουν, λόγω του ότι θα 

αποδώσει σημασία σε κάποιο στοιχείο που θα θεωρήσει πιο άμεσα εντυπωσιακό (ΕΚΟ, 1993). 

Δεν έγκειται, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Gadamer, στη βούληση ή την προθετικότητα ή 

στις προτιμήσεις του αναγνώστη να εισπράττει τις προτάσεις του κειμένου με διαφορετικό 

τρόπο. Σημειώνει επίσης ότι υπάρχουν και κείμενα που διαβάζουμε, τα οποία είναι 

ακατανόητα ή παράλογα ή όσα ισχυρίζονται μας παραπλανούν ή μας δίνουν την εντύπωση ότι 

είναι λανθασμένα. Στο σημείο αυτό εισάγει τον όρο «ανοικτότητα για τη γνώμη του κειμένου 

ή του άλλου» (ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ, 2001:239-240). 

Ο Gadamer θεωρεί τα συμφραζόμενα ως σημαντικό παράγοντα στην κατεύθυνση της 

ερμηνευτικής οδού, δεν αποδίδει όμως ίση ή κάποια παρόμοια αξία και στην αρέσκεια του 

αναγνώστη. Υποστηρίζει ότι το ερμηνευόμενο αντικείμενο (η Sache) αποτελεί δέσμευση και 

απόλυτη καθοδήγηση για την ερμηνεία, η οποία τελικά μπορεί να αποδειχθεί σωστή η 

λανθασμένη. Το κείμενο θεωρείται ότι ήδη είναι φορέας σημασίας και, ως εκ τούτου, 

εμπεριέχει υποδείξεις εμπλοκής του αναγνώστη-ερμηνευτή. Δέχεται την πολυσημία, τις 
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πολλαπλές ερμηνευτικές κατευθύνσεις, ακριβώς λόγω της συνθετότητας της Sache, επιμένει 

όμως στην ερμηνευτική ορθότητα και πιστότητα των αναδειγμένων όψεων της Sache.  

Υποστηρίζει ότι στόχος για τον αναγνώστη αυτού του τύπου είναι η διαφορετική και 

όχι η καλύτερη κατανόηση, διότι έτσι επιτυγχάνεται πρόοδος. Το καινούργιο νόημα προκύπτει 

από αυτήν ακριβώς τη διαφορετική θέαση του προς κατανόηση αντικειμένου, διαφορετικά 

συμβαίνει επανάληψη της εμπειρίας, καλύτερη ή χειρότερη (ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ, 2001 & 

HOLUB, 2001). 

 

4.2.4.vii. ΣΥΜΒΟΛΙΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Η λέξη έριχνε τη σκιά της πάνω στο αντικείμενο. (ΣΑΡΤΡ, 1965:36). 

Κάθε ερμηνευτική θεωρία, σύμφωνα με τον Paul Ricoeur, προϋποθέτει τη γλώσσα. 

Δεν απαιτείται, ωστόσο, ερμηνευτική εφαρμογή σε κάθε γλωσσικό αντικείμενο. Η ερμηνεία 

κρίνεται απαραίτητη σε εκείνα τα γλωσσικά τεχνουργήματα που είναι πλεοναστικά νοήματος 

ή θεωρούνται πολύσημα.  

Ο αναγνώστης αναζητά το σύμβολο στις περιστάσεις όπου, κατά τον Ricoeur, ένα 

άμεσο, κυριολεκτικό νόημα παραπέμπει σε ένα έμμεσο, μεταφορικό, το οποίο εξαρτά την 

αντιληπτικότητά του από το πρώτο. Κινείται σε δύο κατευθύνσεις όσον αφορά την 

ερμηνευτική: είτε επιχειρεί να ανακαλέσει, να αποκαταστήσει το αρχικό νόημα, κατανοώντας 

ό,τι ήταν κάποτε κατανοητό, αλλά εξαιτίας της απόστασης δεν είναι πια φανερό, είτε να 

επιχειρήσει να απομακρύνει την υποψία, τη μεταμφίεση της ψευδούς συνείδησης, της 

ουσιώδους πραγματικότητας. Στην πρώτη περίπτωση, η ιστορικότητα της παράδοσης αποτελεί 

μεταβίβαση και σταθεροποίηση της ερμηνείας, ενώ, στη δεύτερη, διατηρείται και ανανεώνεται 

η ίδια η παράδοση (HOLUB, 2008).  

«Διαθέτουμε έμφυτη ικανότητα για συμβολοποίηση», υποστηρίζει ο Dan Sperber 

(ATTRIDGE, 2008:136). Τα σημεία συνδέονται με παραδειγματικές σχέσεις. Σε αυτή την 

αναγνωστική προσέγγιση ευνοείται η αναζήτηση της μεταφοράς. Στα κυριολεκτικά στοιχεία 

θεωρείται ότι υποβάλλονται μεταφορικά νοήματα λόγω ομοιότητάς τους με άλλα στοιχεία του 

ίδιου γλωσσικού συστήματος. Στο κείμενο εμφανίζεται μια μονάδα που ισοδυναμεί με όσες 

δεν εμφανίζονται, αλλά, δυνητικά, θα μπορούσαν να εμφανιστούν (ATTRIDGE, 2008).  

Ο Ricoeur υποστηρίζει πως η δομιστική ερμηνευτική προσέγγιση απομακρύνει, 

αντικειμενοποιεί και εξαλείφει την υποκειμενικότητα, βασιζόμενη σε ένα ασυνείδητο σύστημα 

που δεν εξαρτάται από κανέναν παρατηρητή και που συνίσταται σε διαφορές και αντιθέσεις. 

Ενώ, η ερμηνευτική του μηνύματος που έχει μεταβιβαστεί πραγματώνεται όταν ένας 

ερμηνευτής -ενταγμένος στο ίδιο σημασιακό πεδίο με εκείνο που κατανοεί- αποκαθιστά 
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συνειδητά ένα νόημα που έχει επικαθοριστεί συμβολικά (HOLUB, 2008). Γι’ αυτό 

υποστηρίζει πως  

μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι η ανάγνωση έρχεται να προστεθεί στο κείμενο ως ένα 

συμπλήρωμα που μπορεί και να λείπει. […] Ο προηγούμενες αναλύσεις μας πρέπει να είναι 

αρκετές για να διαλυθεί μια τέτοια ψευδαίσθηση, αφού χωρίς τον αναγνώστη που το 

συνοδεύει δεν υπάρχει πράξη με την οποία να διαμορφώνεται το έργο μέσα στο κείμενο, 

και χωρίς αναγνώστη που το οικειοποιείται δεν υφίσταται διόλου το ανάπτυγμα του κόσμου 

που επιχειρεί το κείμενο. (CHARTIER, 2008:338)  

Η πρόσληψη του νοήματος εξαρτάται από τα αναγνωστικά κριτήρια, αναφορικά με το 

τι σημαίνει σύμβολο, του εκάστοτε αναγνωστικού κοινού.  

Ο αναγνώστης μπορεί να ιδιοποιείται το κείμενο, με την έννοια της επικαιροποίησης 

των σημασιολογικών δυνατοτήτων του κειμένου ή με την έννοια της διαμεσολάβησης του 

κειμένου με σκοπό να κατανοήσει ο αναγνώστης τον εαυτό του (CHARTIER, 2008:338-339). 

 

4.2.4.viii. ΠΑΡ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η παρανάγνωση συνίσταται σε μια πλήρη αντικατάσταση. 

Αντικαθιστούμε τη λέξη που έχουμε να διαβάσουμε με μια άλλη, ενώ δεν είναι απαραίτητο 

να υπάρχει μια σχέση περιεχομένου μεταξύ του κειμένου και του αποτελέσματος της 

παρανάγνωσης. Υπάρχουν και στο φαινόμενο της παρανάγνωσης περιπτώσεις άλλου 

είδους, όπου το ίδιο το κείμενο δημιουργεί τη διαταράσσουσα τάση, η οποία συνήθως το 

μετατρέπει στο αντίθετό του. Θα έπρεπε να διαβάσει κανείς κάτι ανεπιθύμητο, για να 

πειστεί μέσω της ανάλυσης ότι υπεύθυνη για την αλλοίωση του κειμένου είναι η έντονη 

επιθυμία του να απορρίψει τα γραφόμενα. (ΦΡΟΪΝΤ, 1996:71) 

Ο Friedrich Schleiermacher, θεμελιωτής της γενικής ερμηνευτικής με το έργο του 

Hermeneutik und Kritik, θέτει στο κέντρο του προβληματισμού του την υποκειμενικότητα του 

συγγραφέα. Η κίνηση της κατανόησης, κατά τον Schleiermacher (19ος αι.) γίνεται κλιμακωτά 

από το μέρος στο όλον. Ο αναγνώστης κατανοεί ένα επιμέρους έργο κάποιου συγγραφέα, 

εντάσσοντάς το στο είδος του, στη συνολική εργογραφία του συγγραφέα, στη βιογραφία του 

συγγραφέα και, τελικά, στο πνευματικό, πολιτιστικό, ηθικό κλίμα (Zeitgeist) της εποχής 

(ΤΖΟΥΜΑ, 2006). 

Σημειώνει ότι η βεβαιότητα για το νόημα ενός λογοτεχνικού κειμένου έχει κλονιστεί, 

επειδή δεν μπορεί να αποδειχθεί σωστά η υποκειμενικότητα του συγγραφέα. Στόχος είναι να 

γίνει κατανοητό αυτό που κινητοποίησε τον συγγραφέα να πει ό,τι τελικά λέει στο κείμενο. 

Επειδή όμως το πνεύμα του συγγραφέα δεν είναι προφανές και το νόημα δεν μπορεί να 
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αποδειχθεί, ο Schleiermacher εισάγει ως αρχή της ερμηνευτικής την έννοια της παρανάγνωσης 

και, γι’ αυτό, παρανόησης. Η παρανάγνωση επιβάλλεται εξαιτίας διάφορων δεσμεύσεων της 

κατανόησης και της αφήγησης, όπως είναι οι ιστορικές, οι πολιτισμικές, αλλά, ειδικά εξαιτίας 

της διαρκούς αναβολής και μετάθεσης του νοήματος.  

Η τέχνη που συστήνει ο Schleiermacher, η Kunstlehre, επιβάλλει στον παρ-αναγνώστη 

την αναδόμηση-ανασύσταση του νοήματος όπως αυτό έχει εγγραφεί στο κείμενο από τον 

συγγραφέα (γλωσσική-γραμματική διατύπωση), αλλά και την αποκάλυψη του πνεύματος που 

βρίσκεται πίσω από αυτό το νόημα (τεχνική-ψυχολογική διατύπωση) (ΤΖΟΥΜΑ, 2006:66-

74):  

Η ερμηνεία είναι γραμματική ή τεχνική-ψυχολογική και χρησιμοποιεί μια συγκριτική ή μια 

μαντική μέθοδο. Η γραμματική ερμηνεία εξηγεί τη σημασία του ερμηνευτέου από τη σκοπιά 

του γενικού συστήματος μιας φυσικής γλώσσας. Η τεχνική ή ψυχολογική ερμηνεία ξεκινάει 

από τους ειδικούς τρόπους χρήσης της γλώσσας που χαρακτηρίζουν έναν μεμονωμένο 

συγγραφέα ή ομιλητή. Αυτοί οι δύο τύποι ερμηνείας είναι αλληλοσυμπληρωματικοί. […] Η 

συγκριτική μέθοδος εξηγεί το ακατανόητο μέσω αναδρομής σε ήδη κατανοημένες σημασίες 

κειμένων. Η μαντική μέθοδος συλλαμβάνει διαισθητικά τη σημασία ενός κειμένου. 

(ΝΤΗΤΕΡ, 2001:192) 

Ο παρ-αναγνώστης παρανοεί επειδή δεν έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί όπως σκέφτηκε 

ο συγγραφέας. Αυτό που του μένει είναι να κατανοεί όλο και καλύτερα (Besserverstehen), 

συνδιαλεγόμενος με το κείμενο, θέτοντάς του ερωτήματα και απαντώντας σε ερωτήματα που 

του θέτει. Δεν μπορεί να φτάσει στην πλήρη, απόλυτη κατανόηση, μπορεί όμως να καταλήξει 

σε πολλές, τεκμηριωμένες, ωστόσο, ερμηνείες. Για τον παρ-αναγνώστη κρίνεται αναγκαία η 

ενορατική του εικασία, η ανοικτότητά του στην ξένη εμπειρία.  

Ο Schleiermacher στην ερμηνευτική του στηρίζεται στη συνεργασία των δύο εκ των 

τριών κινήσεων του ερμηνευτικού κύκλου του Rambach: subtilitas intelligendi-subtilitas 

explicandi, ενώ παρασιωπά τη συμβολή της subtilitas applicandi στη νοηματοδότηση του 

κειμένου (ΤΖΟΥΜΑ, 2006 & HOLUB, 2008). 

 

4.2.4.ix. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Κάθε σημαντικό βιβλίο είναι καλό να το διαβάζουμε δύο φορές, αφενός, επειδή με τη 

δεύτερη φορά συλλαμβάνουμε καλύτερα τα νοηματικά συμφραζόμενα και κατανοούμε την 

αρχή σε όλο της το βάθος, αφού γνωρίζουμε ήδη το τέλος, και, αφετέρου, επειδή η δεύτερη 

ανάγνωση μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε κάθε σημείο με αλλιώτικη διάθεση εν συγκρίσει 
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με την πρώτη φορά και να αποκομίσουμε διαφορετική εντύπωση, σαν να κοιτάζουμε ένα 

αντικείμενο υπό διαφορετικό φως. (SCHOPENHAUER, 2013:17). 

Η γλώσσα καθαυτήν ίσως είναι ένας αυθαίρετος παραλογισμός, δεν μπορεί να μεταδώσει 

τίποτε πέρα από τη φύσει επιφανειακή ιδιότητά της, ίσως η ύπαρξή της εξαρτάται σχεδόν 

εξ ολοκλήρου όχι από τους εκφορείς της αλλά από τους ερμηνευτές της, και ο ρόλος των 

αναγνωστών είναι να καταστήσουν […] αυτό που η γραφή υπονοεί με σκιές και ενδείξεις. 

(MANGUEL, 1997:78) 

Τα γράμματα που εφευρέθηκαν ώστε να μπορούμε να συνομιλούμε ακόμη και με τους 

απόντες, ήταν σύμβολα ήχων και αυτά με τη σειρά τους ήταν σύμβολα αυτών που 

σκεφτόμαστε. Το γραπτό κείμενο είναι μια συνομιλία, τοποθετημένη επί χάρτου, ώστε ο 

απών συνομιλητής να μπορεί να προφέρει τα λόγια του. (MANGUEL, 1997:86) 

Το λογοτεχνικό κείμενο, ως «πολυκομβικό δίκτυο σημασιών», είναι ένας ομιλούν 

λόγος, έστω και αν ο ομιλητής του (ο συγγραφέας) απουσιάζει και δεν μιλά πια. Ο αρχικός 

σκοπός του διαλόγου του κειμένου με τον παραλήπτη του επιτυγχάνεται τη στιγμή που 

αποφασίζει ο αναγνώστης να ανοίξει το βιβλίο και να συνομιλήσει μαζί του (GREISCH, 

1993:39-40) 

Η ανάγνωση για τον Gerald Prince είναι «μια δραστηριότητα που προϋποθέτει την 

ύπαρξη ενός κειμένου (ενός συνόλου από οπτικά απεικονιζόμενα σύμβολα, από τα οποία 

μπορεί να συναχθεί νόημα), ενός αναγνώστη (ενός δρώντος υποκειμένου ικανού να συναγάγει 

νόημα από το κείμενο) και μιας τέτοιας αλληλεπίδρασης μεταξύ κειμένου και αναγνώστη, 

ώστε ο δεύτερος να είναι σε θέση να απαντήσει σωστά σε μερικά τουλάχιστον ερωτήματα 

σχετικά με το νόημα του πρώτου» (ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ, 2000:27-28 & PRINCE, 2008:177). 

Αναγνώστης και κείμενο αλληλεπιδρούν όταν ο αναγνώστης επιτρέψει την 

εγκατάσταση ενός ξένου σώματος μέσα στο πνεύμα του, όταν επιτρέψει τη συνύπαρξη της 

δικής του άποψης με εκείνη του κειμένου. Η συνύπαρξη αυτή είναι πολυδιάστατη: α. ο 

αναγνώστης ενδέχεται να μην προσβληθεί από την αναγνωστική εμπειρία, να αντισταθεί στο 

ξένο σώμα και, με αυτόν τον τρόπο, να κυριαρχήσει επί του κειμένου· β. αντίστροφα, ο 

αναγνώστης μπορεί να επιτρέψει στο ξένο σώμα να επικρατήσει στη σκέψη του, να 

αντικαταστήσει τη δική του, ώστε, τελικά, να κυριαρχήσει το κείμενο επί του αναγνώστη· γ. ο 

αναγνώστης δέχεται την εκδοχή του κειμένου, μαθαίνει -χωρίς απαραίτητα να αποδέχεται και 

χωρίς να χάνει την κριτική απόσταση που τον χωρίζει από το κείμενο (FLYNN, 2000). 

Αυτός ο συλλογισμός εξαρτά μεν το κείμενο από την προσέγγιση, την κατανόηση και 

αποκρυπτογράφησή του κατά τη συγγραφή και ανάγνωσή του, αλλά του αποδίδει και ότι το 

κείμενο είναι αυτό που κατευθύνει με κάποιον τρόπο την ορθή του ανάγνωση και 
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αποκωδικοποίησή του, χωρίς, ωστόσο, να αποκλείεται η πολυσημία του (ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ, 

2000).  

Πολλά κείμενα συμβαίνει να δίνουν περισσότερες πιθανές απαντήσεις σε τυχόν 

ερωτήσεις που τους θέτει ο αναγνώστης. Παρέχουν espacements, διαστήματα μεταξύ δύο ή 

περισσότερων στοιχείων, δημιουργία χώρων όπου καμία έννοια δεν υπερτερεί μιας άλλης 

(GREISCH, 1993). Λέξεις και προτάσεις που συγκροτούν ένα κείμενο μπορεί να φέρουν 

αρκετές πιθανές σημασίες, οι οποίες μπορεί να προσδιορίζονται από το κείμενο μερικώς, 

ολικώς ή καθόλου, τα νοηματικά συμπεράσματα που προκύπτουν ενδέχεται να 

αλληλοαποκλείονται ή να αλληλοεξαρτώνται, το ίδιο το κείμενο στο σύνολό του μπορεί να 

επιδέχεται πολλές και διαφορετικές ερμηνείες. Η ανάγνωση, τα συμπεράσματα και οι 

συνέπειές της δεν εξαρτώνται μόνο από το κείμενο, αλλά και από τον αναγνώστη, ο οποίος 

οφείλει να γνωρίζει τη γλώσσα του κειμένου, τη γλωσσική σημασία των λέξεων και των 

προτάσεων που το συγκροτούν. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού 

κειμένου προϋποθέτει πολύ περισσότερα από τη γνώση της γλώσσας και από την εκμάθηση 

της ανάγνωσης.  

Ο αναγνώστης αυτού του τύπου οργανώνει την ανάγνωσή του με τρόπο, ώστε κάποια 

από τα συστατικά της αφήγησης να αποτελούν μυστήριο, άλλα να είναι ενδείξεις ή ακόμη και 

λύσεις του μυστηρίου· χρησιμοποιεί κώδικες αποκρυπτογράφησης και ερμηνείας του κειμένου 

-ο τρόπος που χρησιμοποιούνται αυτοί οι κώδικες έχει μεγάλη σημασία. (PRINCE, 2000). 

Σύμφωνα με τους McCormick & Waller, έγκειται στην ευχέρεια του αναγνώστη επίσης να 

επινοήσει χάσματα κατά την ανάγνωση· αυτό θα μπορούσε να εννοηθεί ως μια μορφή 

αλληλεπίδρασης (ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ, 2000).  

Κατά αυτόν τον τρόπο ανάγνωσης, αλληλεπιδρούν γνωστικοί και πολιτισμικοί 

παράγοντες. Ο αναγνώστης παράγεται και αυτός, όπως συμβαίνει και στα κείμενα, από 

αναγνωστικούς σχηματισμούς. Η αναγνωστική διαδικασία, δηλαδή, επηρεάζεται και 

καθορίζεται από πολλούς παράγοντες και από τον συνδυασμό αυτών των παραγόντων 

προκύπτουν διαφορετικές αναγνώσεις (McCORMICK & WALLER, 2000). Οι ερμηνείες που 

προκύπτουν ανάλογα με τις προδιαθέσεις ή προσδοκίες του εκάστοτε αναγνώστη μπορεί να 

ποικίλλουν, να διαφέρουν και να θεωρούνται, ωστόσο, όλες τους πιθανές. (PRINCE, 2000). 

Κάθε κείμενο μπορεί να πριμοδοτεί, ανά πάσα στιγμή, κάποια αναγνωστική προοπτική σε 

ποικίλους αναγνώστες των οποίων η ιστορία είναι επίσης ποικίλη και υποκειμενική. 

Επομένως, οι αναγνώστες μπορεί να μην πριμοδοτήσουν εξίσου ή και καθόλου την προοπτική 

που προάγει το κείμενο. Ασφαλώς και οι ίδιοι δεν είναι αυτόνομοι, δεσμεύονται, όπως τα 
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κείμενα που διαβάζουν, από πολιτισμικούς παράγοντες, ανεξάρτητους, ως προς τη δημιουργία 

τους, από τη δική τους δράση.  

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, στην αναγνωστική διαδικασία συνεισφέρουν 

εξίσου ο αναγνώστης και το κείμενο. Υπάρχει επίσης η παραδοχή ότι και ο αναγνώστης και το 

κείμενο τοποθετούνται ιδεολογικά, διαθέτουν κοινές, ποικίλες πεποιθήσεις, συνήθειες και 

πρακτικές -οι οποίες μπορεί να αναφέρονται και σε λογοτεχνικά ζητήματα- μιας ορισμένης 

κοινωνίας. Η ιδεολογία που φέρουν κείμενο και αναγνώστης χωρίζεται σε δύο πλευρές: στη 

γενική ιδεολογία και στη λογοτεχνική ιδεολογία.  

Η γενική ιδεολογία του κειμένου είναι το ρεπερτόριό του, είναι η οικειοποίηση της 

γενικότερης κοινωνικοπολιστισμικής ιδεολογίας. Συνδυάζονται ιδέες, εμπειρίες, συνήθειες, 

πρότυπα, συμβάσεις, ώστε να γραφτεί το κάθε κείμενο. Το ρεπερτόριο εμφανίζεται στο 

κείμενο δυαδικά, ως λογοτεχνικό και ως γενικό. Το γενικό ρεπερτόριο το κειμένου 

παρουσιάζει ενσωματωμένα ήθη, αξίες, θρησκευτικές πεποιθήσεις κ.λπ. Το λογοτεχνικό 

ρεπερτόριο είναι η λογοτεχνική μορφή του κειμένου, οι λογοτεχνικές συμβάσεις που 

ακολουθεί, οι μορφολογικές του στρατηγικές, η ειδολογική του κατάταξη, το μέτρο που 

ακολουθεί κ.λπ.. Τα αφηγηματικά κείμενα, για παράδειγμα, έχουν πλοκή και πρόσωπα που 

γίνονται αντικείμενο αφήγησης υπό διάφορες και διαφορετικές οπτικές γωνίες· τα ποιήματα 

έχουν άλλα μορφολογικά σχήματα, μπορεί να ακολουθούν μετρικά πρότυπα ή ρυθμό· τα 

θεατρικά έργα είναι, συχνά, διαιρεμένα σε πράξεις κ.λπ. Στο λογοτεχνικό ρεπερτόριο του 

κειμένου εντάσσονται και τα κενά ή χάσματα του Iser.  

Η γενική ιδεολογία του αναγνώστη είναι η ιδεολογία της κοινωνίας στην οποία ανήκει, 

την οποία μοιράζεται και οικειοποιείται. Τα ρεπερτόρια του αναγνώστη είναι επίσης γενικά 

και λογοτεχνικά. Τα γενικά περιλαμβάνουν κοινές αξίες, ιδέες και πεποιθήσεις της κοινωνίας 

που ανήκει ο αναγνώστης· είναι η παράδοση, οι συνήθειες και ο τρόπος ζωής που θεωρούνται 

δεδομένα, φυσικά. Τα λογοτεχνικά ρεπερτόρια του αναγνώστη είναι οι παραδοχές και οι 

απόψεις αναφορικά με τη λογοτεχνία («τι είναι» ή «τι θα έπρεπε να είναι λογοτεχνία», 

προγενέστερες λογοτεχνικές και αναγνωστικές εμπειρίες, το γνωστικό ύφος, οι αναγνωστικές 

του στρατηγικές κ.λπ.) (McCORMICK & WALLER, 2000:241, 243, 256-257).  

Τα υλικά του συγγραφέα δεν είναι δικής του επινόησης· η εγγεγραμμένη στα κείμενα 

ιδεολογία γίνεται εμφανής μέσω των λέξεων, των κανόνων και των κωδίκων που τα 

συνθέτουν. Στο λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να περιγράφονται πρόσωπα, καταστάσεις ή 

γεγονότα· η εξήγηση του λόγου που συμβαίνουν όλα αυτά μέσα στην αφήγηση έγκειται στον 

αναγνώστη, είναι το χάσμα που ο αναγνώστης καλείται να καλύψει. Χάσματα δεν τοποθετεί 

μόνο ο συγγραφέας στο κείμενο, χάσμα είναι ελεύθερος να δημιουργήσει και ο αναγνώστης. 
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Για έναν αναγνώστη με περιορισμένο ρεπερτόριο, χάσμα μπορεί να προκληθεί όταν δεν 

γνωρίζει τη σημασία μιας λέξης ή μιας φράσης. Για κάποιον άλλον με διευρυμένο ρεπερτόριο, 

η ίδια λέξη ή φράση μπορεί να προκαλέσει χάσμα όταν θεωρεί πως αποτελεί διακειμενική 

παραπομπή και αναζητά τις συνδέσεις μεταξύ των κειμένων (McCORMICK & WALLER, 

2000). Κάποτε τα κενά σημεία ήταν ρυθμοί (BARTHES, 2005). Σήμερα τα κενά σημεία είναι 

σημεία, είναι νόημα. 

Οι αναγνωστικές στρατηγικές του αλληλεπιδραστικού αναγνώστη είναι οι τεχνικές που 

χρησιμοποιεί όταν επεξεργάζεται ένα κείμενο και είναι ανοιχτές στην πολυσημία και την 

πολλαπλότητα των νοημάτων. Το γνωστικό ύφος κάποιων αναγνωστών αναζητά 

αποφασιστικές αναγνώσεις και κυριολεκτικά νοήματα, ενώ κάποιοι άλλοι αναγνώστες 

διαβάζουν συνδηλωτικά, επιδιώκουν τη διπλή ανάγνωση και τα λογοπαίγνια, τους αρέσει να 

«διαβάζουν ανάμεσα στις λέξεις και ανάμεσα στις γραμμές» (McCORMICK & WALLER, 

2000:256-258). 

Η αλληλεπίδραση του αναγνώστη με το κείμενο εξαρτάται από την αλληλεπίδραση και 

τον βαθμό συναρμογής των γενικών και λογοτεχνικών του ρεπερτορίων με εκείνων του 

κειμένου. Κατά την αλληλεπίδραση μπορεί οι προσδοκίες του αναγνώστη να εκπληρώνονται 

ή να μην εκπληρώνονται από τις ιδιότητες του κειμένου. Στην πρώτη περίπτωση, έχουμε 

συναρμογή των λογοτεχνικών ρεπερτορίων, ενώ στη δεύτερη δυσαρμονία. Η τρίτη περίπτωση 

σχέσης των ρεπερτορίων αναγνώστη και κειμένου είναι η σύγκρουση. Όταν το γενικό 

ρεπερτόριο του κειμένου συγκρούεται με εκείνο του αναγνώστη διακρίνονται οι διαφορές 

ανάμεσα στον χρόνο ανάγνωσης και τον χρόνο γραφής του κειμένου. Όταν προσπαθήσει 

κανείς να αφαιρέσει την ιστορική διάσταση που χωρίζει τον αναγνώστη από το κείμενο, 

σημαίνει ότι επιχειρεί να αποδεχτεί την οικουμενικότητα της μείζονος λογοτεχνίας. Η 

οικουμενικότητα της λογοτεχνίας ορίζεται από την επικρατούσα ιδεολογία κάθε εποχής, κατά 

την οποία κάποιες πεποιθήσεις φαίνονται πιο εύλογες από άλλες. Τα ρεπερτόρια συγκρούονται 

επίσης όταν ο αναγνώστης διαφωνεί με το ρεπερτόριο του κειμένου ή όταν κάποιες αξίες του 

κειμένου αντιστρατεύονται τις αξίες του αναγνώστη. Ασφαλώς προκύπτουν διαφορετικές 

αναγνώσεις, οι οποίες παράγονται από διαφορετικούς αναγνώστες που φέρουν διαφορετικά 

γενικά ρεπερτόρια. Συμβαίνει ο αναγνώστης να διαβάζει βιβλία που γράφτηκαν είτε στη δική 

του εποχή είτε σε άλλη. Ακόμη και τα ρεπερτόρια βιβλίων που έχουν γραφτεί στην εποχή του 

αναγνώστη μπορεί να συγκρούονται με τα ρεπερτόρια του αναγνώστη, όταν δεν ανήκουν στην 

ίδια ιδεολογία, όταν είναι γραμμένα σε άλλη χώρα, με άλλες κοινωνικοπολιτισμικές αναφορές 

από εκείνες του αναγνώστη. Πόσο μάλλον όταν τα βιβλία είναι γραμμένα ή αναφέρονται σε 

άλλη εποχή από εκείνη του αναγνώστη. Αυτό συμβαίνει γιατί ο αλληλεπιδραστικός 
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αναγνώστης λειτουργεί συγκεκριμενοποιώντας το νόημα του κειμένου εντός του πλαισίου του 

δικού του ρεπερτορίου, βάσει των δικών του, ατομικών συνειρμών. Αν αλλάξει ο τρόπος ζωής 

και οι εμπειρίες του αναγνώστη -το γενικό του ρεπερτόριο-, αλλάζει και ο τρόπος ανάγνωσής 

του. Η διεύρυνση του ρεπερτορίου του αναγνώστη είναι πιθανή, όταν έρθει σε επαφή με νέα 

και διαφορετικά από τα συνήθη αναγνώσματά του κείμενα (McCORMICK & WALLER, 

2000). 

Ακόμη και ο ίδιος αναγνώστης μπορεί να ερμηνεύσει διαφορετικά ένα κείμενο στη 

δεύτερη ή τρίτη ή σε κάποια επαναληπτική ανάγνωσή του, αν επιλέξει να ερμηνεύσει 

διαφορετικά σημεία του. Ο αναγνώστης γίνεται αυτό που διαβάζει σε μια κυκλική και 

ατελεύτητη διαδικασία. Κείμενο και αναγνώστης αλληλοδιαπλέκονται. Κάθε φορά που 

χωνεύεται το κείμενο, δημιουργούνται νέα επίπεδα νοήματος, γεγονός που οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι καμιά ανάγνωση δεν μπορεί να είναι οριστική (MANGUEL, 1997). 

Οι προσδοκίες και οι προδιαθέσεις του αναγνώστη κατά τη δεύτερη ή τρίτη ανάγνωση 

ενός λογοτεχνικού έργου διαφέρουν από εκείνες της πρώτης. Στην περίπτωση του 

μυθιστορήματος, για παράδειγμα, μπορεί, γνωρίζοντας την εξέλιξη της πλοκής, να χάνει το 

ενδιαφέρον του όσον αφορά την ένταση, την αγωνία ή την περιέργεια, την ικανοποίηση της 

αρχικής εμπειρίας της μυθιστορηματικής διαδικασίας. Σε μια εκ νέου ανάγνωση του ίδιου 

κειμένου ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται καλύτερα τη δομή και τις εσωτερικές σχέσεις του 

μυθιστορήματος, αυξάνεται η εκτίμησή του για το μυθιστόρημα ως σύνολο, έχοντας και ο ίδιος 

αλλάξει στο μεταξύ. Η διαδικασία της αλληλεπίδρασής του με το κείμενο θα είναι οπωσδήποτε 

διαφορετική τη δεύτερη και κάθε επόμενη φορά. Η Margaret Atwood περιγράφει με τον 

καλύτερο τρόπο αυτή τη διαδικασία:  

Η ανάγνωση είναι κι αυτή μια διαδικασία που σε αλλάζει. Δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος 

αφού έχεις διαβάσει ένα συγκεκριμένο βιβλίο, και θα διαβάσεις το επόμενο βιβλίο, εκτός 

αν και τα δύο είναι ρομάντζα των Άρλεκιν, κατά έναν ελαφρώς διαφορετικό τρόπο. Όταν 

διαβάζεις ένα βιβλίο, έχει σημασία πόσων χρονών είσαι και πότε το διαβάζεις, αν είσαι 

αγόρι ή κορίτσι, από τον Καναδά ή από την Ινδία. Αυτό που λέμε οικουμενική λογοτεχνία 

δεν υπάρχει στ’ αλήθεια, ίσως επειδή δεν υπάρχουν στ’ αλήθεια οικουμενικοί αναγνώστες. 

(HAWTHORN, 2012:209-210) 

Όταν ο αναγνώστης αναγνωρίζει τη σύγκρουση των ρεπερτορίων και ερευνά τους 

λόγους αυτής της σύγκρουσης, μπαίνει στη διαδικασία να διαβάσει το κείμενο με διαφορετικό 

τρόπο, να αντισταθεί στον υποδεικνυόμενο ή επιβαλλόμενο από το κείμενο τρόπο ανάγνωσης. 

Επιλέγει, δηλαδή, την ισχυρή ανάγνωση είτε γιατί διαφωνεί με ιδεολογίες του κειμένου είτε 
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γιατί εντοπίζει σύγχρονες σημασίες ασύμβατες με παλιά κείμενα είτε διότι η ανάγνωση με 

πρότυπο κάποιον άλλον θα αλλάξει την προοπτική του.  

Σημασία έχει ότι, μέσω της αλληλεπίδρασης, οι εμπειρίες των αναγνωστών 

εμπλουτίζονται, εφόσον οι αναγνώστες αναλύουν τη φύση της αλληλεπίδρασης, επιχειρούν να 

επινοήσουν τρόπους μεταβολής ή διερεύνησης των ρεπερτορίων τους, προσπαθούν να 

αλλάξουν τους όρους με τους οποίους επικοινωνούν με το κείμενο. Η απόλυτη συναρμογή των 

ρεπερτορίων είναι απίθανη (McCORMICK & WALLER, 2000). Η νοηματοδότηση 

προϋποθέτει την παραγωγική αλληλεπίδραση η οποία συνεπάγεται την ενεργό συμμετοχή ενός 

αποστασιοποιημένου αναγνώστη-παρατηρητή, ο οποίος, αφενός, δεσμεύεται συναισθηματικά, 

ενώ, αφετέρου, δεν ταυτίζεται με πρόσωπα ή καταστάσεις του λογοτεχνικού έργου (FLYNN, 

2000). 

Η παραγωγική αλληλεπίδραση περιγράφεται πολύ συνοπτικά και εμπεριστατωμένα 

από τον Wolfgang Iser:  

Η νέα εμπειρία αναδύεται μέσα από την αναδόμηση της προηγούμενης, την οποία έχουμε 

αποθηκεύσει: αυτή ακριβώς η αναδόμηση είναι που δίνει στη νέα εμπειρία τη μορφή της. 

Αυτό όμως που πραγματικά συμβαίνει στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας μπορούμε να το 

βιώσουμε μόνο όταν έχουμε κάνει τα συναισθήματα, τις απόψεις και τις αξίες του 

παρελθόντος να ζωντανέψουν μέσα μας και να συγχωνευτούν στη νέα εμπειρία. Η παλιά 

εμπειρία καθορίζει τη μορφή της νέας και η νέα αναδομεί επιλεκτικά την παλιά. Η 

πρόσληψη του κειμένου από τον αναγνώστη δεν βασίζεται στην ταύτιση δύο διαφορετικών 

εμπειριών (της παλιάς και της νέας), αλλά στην αλληλεπίδρασή τους. (FLYNN, 2000:272-

273) 

 

4.2.4.x. ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Είναι ο αναγνώστης του «λογοτεχνικού 

κανόνα». «Η ελληνική λέξη κανών, που σήμαινε αρχικά τη ράβδο μέτρησης ή τον χάρακα, 

επεκτάθηκε σημασιολογικά για να δηλώσει μια λίστα ή έναν κατάλογο, και κατόπιν 

χρησιμοποιήθηκε για να ορίσει τα βιβλία της εβραϊκής Βίβλου και της Καινής Διαθήκης τα 

οποία οι εκκλησιαστικές αρχές υποδεικνύουν ως γνήσια Αγία Γραφή. Τα βιβλία που δεν 

περιέχονται στον αυθεντικό κανόνα ονομάζονται απόκρυφα. Ο εκκλησιαστικός κανόνας 

αποτελεί έναν θεσμό που επιδίδεται σε επιλεκτικές και αξιολογικές κρίσεις, αφού πάντα πρέπει 

να υπάρχει κάποιος που να μας διδάξει τι να διαβάζουμε και πώς. Ο όρος κανόνας 

χρησιμοποιήθηκε αργότερα στη λογοτεχνία για να δηλώσει το σύνολο εκείνο των κοσμικών 

έργων που γίνονται αποδεκτά, με de facto όρους, από ειδικούς ως γνήσια έργα κάποιου 
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συγγραφέα ή που, σύμφωνα με άλλες ερμηνείες, άξιζαν να χαρακτηριστούν ως -ipso facto- 

λογοτεχνικά.  

Τις τελευταίες δεκαετίες η έκφραση λογοτεχνικός κανόνας έχει καταλήξει να δηλώνει -στην 

παγκόσμια ή στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, αλλά συχνότερα σε μια εθνική λογοτεχνία- τους 

συγγραφείς εκείνους που χαίρουν ευρύτερης αναγνώρισης τόσο επειδή ένα σύνολο 

κριτικών, μελετητών και καθηγητών τούς έχει ομόφωνα ανακηρύξει «μεγάλους», όσο και 

επειδή συνέθεσαν έργα που συχνά χαιρετίζονται ως κλασικά έργα. Τα λογοτεχνικά έργα 

των συγγραφέων που ανήκουν στον κανόνα είναι εκείνα που, σε μια δεδομένη χρονική 

στιγμή, τυπώνονται σε περισσότερες εκδόσεις, συζητιούνται συχνότερα και εκτενέστερα 

από τους κριτικούς και τους ιστορικούς της λογοτεχνίας και είναι πιθανότερο να 

συμπεριληφθούν σε ανθολογίες ή στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών 

μαθημάτων. (ABRAMS, 2012:212-213 & HAWTHORN, 2012:10-11, 13)  

«Ο λογοτεχνικός κανόνας είναι προϊόν μιας ρευστής και ανεπίσημης συμφωνίας· είναι 

σιωπηρός και όχι ρητός, ελαστικός ως προς τα όριά του και υπόκειται διαρκώς σε αλλαγές 

όσον αφορά το περιεχόμενό του» (ABRAMS, 2012:213).  

Ο ανά εποχή λογοτεχνικός κανόνας ορίζει τα λογοτεχνικά έργα που μελετώνται στα 

σχολεία και στα πανεπιστήμια ή τους καταλόγους βιβλίων που συστήνονται θεσμικά προς 

υποχρεωτική ανάγνωση, με σκοπό τη διαμόρφωση της λογοτεχνικής παράδοσης. Ο 

παραδοσιακός λογοτεχνικός κανόνας ανοίγει νέες προοπτικές σε ολοένα και περισσότερους 

τρόπους ανάγνωσης των «κλασικών», μεγάλων έργων της λογοτεχνικής ιστορίας, ενισχύοντας 

συγχρόνως και τη φιλαναγνωσία (CULLER, 2013).  

Η διαδικασία διαμόρφωσης του λογοτεχνικού κανόνα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων όρων, 

μια ευρεία συναίνεση μεταξύ κριτικών, μελετητών και συγγραφέων με διαφορετικές 

απόψεις και ευαισθησίες· τη διαρκή απήχηση ενός συγγραφέα ή τη μνημόνευσή του στο 

έργο άλλων συγγραφέων· τη συχνή αναφορά ενός συγγραφέα ή ενός έργου στον λόγο μιας 

πολιτισμικής κοινότητας· και την καθιερωμένη ένταξη ενός συγγραφέα ή ενός κειμένου 

στα σχολικά ή πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών. (ABRAMS, 2012:213-214) 

Ο κανόνας είναι το αποτέλεσμα της σύμπτωσης πάρα πολλών (συχνά μη εκπεφρασμένων) 

κανονιστικών αρχών και προτύπων, και ένας καίριος παράγοντας μεταξύ αυτών είναι η 

υψηλή πνευματική και καλλιτεχνική ποιότητα των ίδιων των έργων που περιλαμβάνονται 

στον κανόνα, καθώς και η διαπιστωμένη τους δύναμη να προσφέρουν απόλαυση και να 

ανταποκρίνονται σε κοινές ανθρώπινες ανησυχίες και αξίες. (ABRAMS, 2012:216) 

Σαφώς, υπάρχει και η ένσταση στην επιλογή που εκάστοτε γίνεται όσον αφορά τα 

βιβλία που περιλαμβάνει ο λογοτεχνικός κανόνας. Ποιος καθορίζει και ποιος επιλέγει τα 
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κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται αυτή η επιλογή; Ποιο είναι το αντικείμενο μελέτης των 

έργων μετά την επιλογή τους; Σε ποιο σημείο και βαθμό υπερέχουν κάποια έργα λογοτεχνικά 

συγκριτικά με άλλα; Συχνά, τα έργα που επιλέγονται από καθηγητές για να συστήσουν έναν 

λογοτεχνικό κανόνα σε μαθητές ή φοιτητές τους δεν αντιμετωπίζονται ως αντιπροσωπευτικά 

τα καλύτερα ή σπουδαιότερα κάποιας εποχής, αλλά έχουν επιλεγεί ως αντικείμενο μελέτης 

επειδή είναι αντιπροσωπευτικά κάποιας λογοτεχνικής μορφής ή ιστορίας της λογοτεχνίας. Το 

κριτήριο της λογοτεχνικής υπεροχής κάποιων έργων έναντι κάποιων άλλων αμαυρώνεται 

ιστορικά με την επιλογή και επιβολή άλλων μη λογοτεχνικών κριτηρίων, σχετικών με κάτι 

άλλο, όπως, για παράδειγμα, με το φύλο και τη φυλή. Η ίδια η λογοτεχνική υπεροχή κάποιων 

έργων τίθεται υπό αμφισβήτηση· θεωρείται ότι μπορεί να εξυπηρετεί άλλου είδους 

συμφέροντα, όπως είναι κάποια ιδεολογία ή πολιτικά συμφέροντα (CULLER, 2013 & 

ABRAMS, 2012).  

Ο λογοτεχνικός κανόνας έχει ως αφετηρία και βάση του τη λογοτεχνική εξέλιξη, η 

οποία με τη σειρά της εξαρτάται από τη δεσπόζουσα -όρος του Yury Tynyanov- κάθε εποχής. 

Ως δεσπόζουσα δηλώνεται το κυρίαρχο στοιχείο σε ένα δεδομένο έργο ή σε μια δεδομένη 

περίοδο. Η ανά περιόδους αλλαγή του κανόνα οφείλεται στη διαρκή αντικατάσταση μιας 

ομάδας κυρίαρχων στοιχείων από μια άλλη. Τα στοιχεία αυτά, δεν εξαφανίζονται, υποχωρούν 

απλώς από το προσκήνιο στο παρασκήνιο, για να ξανακάνουν την εμφάνισή τους αργότερα 

(HOLUB, 2001). 

Σύμφωνα με τον Theodore Ziolkowski (1969) (ABRAMS, 2012:215) 

οι νέες τέχνες συνδέονται τόσο στενά μεταξύ τους που δεν μπορούμε να κρυφτούμε 

αυτάρεσκα πίσω από τα αυθαίρετα τείχη των αυτόνομων πεδίων: η ποιητική παραχωρεί 

αναπόφευκτα τη θέση της στη γενική αισθητική, οι παρατηρήσεις περνούν με ευκολία στον 

κινηματογράφο, ενώ η νέα ποίηση έχει συχνά περισσότερα κοινά με τη σύγχρονη μουσική 

και τα εικαστικά παρά με την ποίηση του παρελθόντος.  

Ζητούμενο, επομένως, αποτελεί η διεύρυνση του κανόνα, ώστε να γίνει 

πολυπολιτισμικός, και η απαλλαγή του από τον ελιτισμό και τον «ιεραρχισμό» -δηλαδή, των 

ενσωματωμένων διακρίσεών του μεταξύ υψηλής και ευτελέστερης τέχνης-, προκειμένου να 

συμπεριλάβει πολιτισμικά προϊόντα όπως ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, λαϊκά τραγούδια και 

μυθοπλασία που να απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό (ABRAMS, 2012).  

 

4.2.4.xi. ΜΕΤΑ-ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Τι άλλο είναι το ανθρώπινο μυαλό, παρά ένα τεράστιο και φυσικό παλίμψηστο; Το μυαλό 

μου είναι ένα παλίμψηστο και το δικό σου επίσης, αναγνώστη. Αμέτρητα στρώματα ιδεών, 
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εικόνων, αισθημάτων έχουν πέσει διαδοχικά πάνω στο μυαλό σου, τόσο μαλακά όσο το 

φως. Φαινόταν ότι το καθένα έθαβε το προηγούμενο. Αλλά κανένα στην πραγματικότητα 

δεν έχει εξαφανιστεί… Ώστε η λήθη δεν είναι παρά στιγμιαία, και σε τόσο βαρυσήμαντες 

περιστάσεις, όπως στον θάνατο ίσως, και γενικά μέσα στην έντονη διέγερση που προκαλεί 

το όπιο, όλο το απέραντο και περίπλοκο παλίμψηστο της μνήμης ξετυλίγεται διά μιας, με 

όλα του τα απανωτά στρώματα νεκρών αισθημάτων, που έχουν μυστηριωδώς βαλσαμωθεί 

μέσα σε ό,τι αποκαλούμε λήθη… Όπως κάθε ενέργεια, που ρίχνεται στη δίνη της 

παγκόσμιας ενέργειας, είναι καθαυτήν ανέκκλητη και ανεπανόρθωτη, έτσι κάθε σκέψη 

είναι άσβηστη. Το παλίμψηστο της μνήμης είναι ακατάστρεφτο. (GENETTE, 2018:9) 

Μια από τις μικρές και γλυκές απολαύσεις που προσφέρει η ανάγνωση είναι η ανακάλυψη 

των μυστικών εκείνων νημάτων με τα οποία κάποια βιβλία συνδέονται μεταξύ τους. Δεν 

αναφέρομαι στην επίδραση που ένας συγγραφέας μπορεί να έχει στη γραφή κάποιου άλλου 

ή στη συνειδητή μίμηση του ύφους ή των θεμάτων που συχνά συμβαίνει και σχετικά εύκολα 

αναγνωρίζεται. Μιλάω για εκείνα τα σπάνια και ελάχιστα κοινά στοιχεία που δυο ξένα 

μεταξύ τους βιβλία μπορεί κάποτε να έχουν και τα οποία περνούν συνήθως απαρατήρητα 

από τον αναγνώστη, εκτός κι αν η τύχη (η συστηματική εκ μέρους του δουλειά) τα φέρει 

κοντά το ένα στο άλλο. (ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, 2017:191) 

«Τούτη η φράση παρ’ όλα αυτά δεν μου φαίνεται άγνωστη. Όλο αυτό το κομμάτι, μάλιστα, 

μοιάζει να το έχω ξαναδιαβάσει». Είναι σαφές, πρόκειται για μοτίβα που γυρνάνε και 

ξαναγυρνάνε, το κείμενο συναρθρώνεται με αυτά τα πηγαινέλα που θέλουν να εκφράσουν 

το πέρασμα του χρόνου. (ΚΑΛΒΙΝΟ, 2009:49) 

Τα βιβλία που διαβάζουμε μπερδεύουνται μέσα μας. Σκέπτομαι κάποτε να κάνω ένα βιβλίο 

από όλα τα βιβλία που έχω διαβάσει. Θα ’σκιζα τα φύλλα τους· θα τα ’κοβα με το ψαλίδι 

κομματάκια-κομματάκια, θα τα ’ριχνα σ’ ένα καλάθι, θα τ’ ανακάτευα καλά κι έπειτα θα 

τα ’βγαζα ένα-ένα και θα τ’ αντίγραφα. (GENETTE, 2018:19) 

 

Σύμφωνα με την Julia Kristeva  

κάθε κείμενο είναι ένα διακείμενο. Άλλα κείμενα είναι παρόντα μέσα σε αυτό σε μεταβλητά 

επίπεδα κάτω από μορφές λίγο ή πολύ αναγνωρίσιμες: τα κείμενα της προγενέστερης 

κουλτούρας και εκείνα της περιρρέουσας κουλτούρας· κάθε κείμενο είναι ένα νέο υφάδι 

από ανακυκλωμένα παραθέματα. (GREISCH, 1993:114)  

Το κάθε κείμενο παραπέμπει σε και διακλαδώνεται με άλλα κείμενα (BARTHES, 

2005). Κάθε κείμενο αποτελεί έναν πολύμορφο εγκιβωτισμό (ΤΖΟΥΜΑ, 1991:152). Ο 
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αναγνώστης διαβάζει προς άγραν της σύμπτωσης αυτών που διαβάζει με άλλα που έχει ήδη 

στο αναγνωστικό ενεργητικό του.  

Αυτό που αποτελεί τη βάση της διακειμενικότητας, με βάση την Julia Kristeva, είναι 

ότι, ενώ η δημιουργία, ως έννοια, προέρχεται ex nihilo, η λογοτεχνία είναι μια παραγωγή, η 

οποία λαμβάνει, σαν πρώτη ύλη μια προϋπάρχουσα παραγωγή άλλων κειμένων, την 

επεξεργάζεται και παράγει ένα νέο λογοτεχνικό σώμα, το οποίο αποτελείται από άλλα κείμενα 

(BRITTON, 2008). 

Η αναγνωστική διακειμενικότητα είναι ομόλογη με την κειμενική διακειμενικότητα, 

όπως ορίζεται από την Kristeva. Κάθε ανάγνωση συναρτάται από προηγούμενες αναγνώσεις. 

Διαβάζω σημαίνει ανακαλώ στη μνήμη μου άλλα κείμενα, ακόμη και αν αυτό που διαβάζω 

δεν με παραπέμπει ευθέως σε αυτά. Η ανάγνωσή μου τρέφεται από τη διπλή διακειμενικότητα 

(ΤΖΟΥΜΑ, 1991). 

Και η διακειμενικότητα διάλογος είναι. Διάλογος μεταξύ κειμένων. Εκεί βρίσκεται η 

«ουσία» τους, σε αυτό που αναδύεται όταν συναντιούνται δύο συνειδήσεις (ΟΛΙΒΙΕ, 2001). 

Το λογοτεχνικό έργο παίρνει πνοή μέσα από την επαφή του με άλλο ή με άλλα κείμενα. Ο 

Bakhtin προσδίδει ζωτικής σημασίας αξία στον διάλογο μεταξύ των κειμένων. Στο σημείο 

επαφής τους «λάμπει ένα φως που φωτίζει και τα δύο, το μεταγενέστερο και το προηγούμενο» 

(ΚΑΡΑΤΣΙΝΙΔΟΥ, 2001:294) και είναι ίσως αυτό το φως που καθοδηγεί τον αναγνώστη να 

αναγνωρίσει το σημείο επαφής ή να εντοπίσει τον κειμενικό διάλογο και να συμμετάσχει σε 

αυτόν ως έτερος συνομιλητής, ως έτερος παραγωγός του κειμένου. Σύμφωνα με τον Bakhtin, 

ο συγγραφέας δεσμεύεται από την εποχή του. Απελευθερώνεται από αυτή την αιχμαλωσία με 

τον χρόνο που επέρχεται (ΚΑΡΑΤΣΙΝΙΔΟΥ, 2001). Κάθε βιβλίο έχει δημιουργηθεί χάρη στην 

προγενέστερη δημιουργία άλλων βιβλίων, τα εξώφυλλα των οποίων μπορεί ποτέ να μη δούμε 

ή να μην ανα-γνωρίσουμε ποτέ τους συγγραφείς τους, εντάσσονται όμως και καθρεφτίζονται 

στο βιβλίο που κρατάμε στα χέρια μας και έχουμε την πρόθεση να διαβάσουμε (MANGUEL, 

1997). 

Ο αναγνώστης αυτού του τύπου αναγνωρίζει πως όλα τα έργα αποτελούν ανάκληση 

κάποιου προηγούμενου ή κάποιων προηγούμενων, πιστεύει ότι κάποια είναι περισσότερο 

υπερ-κειμενικά σε σχέση με άλλα και ότι όλα τα κείμενα ανάγονται σε ένα αρχικείμενο, στη 

λογοτεχνικότητα -στους τύπους λόγου, στους τρόπους εκφοράς, στα λογοτεχνικά γένη κ.λπ. 

(GENETTE, 2018). Διαβάζει, ελέγχοντας τη διακειμενικότητα -μια κειμενική συμπαρουσία, 

ένα παράθεμα, μια λογοκλοπή, έναν υπαινιγμό που προϋποθέτει την αντίληψη της σχέσης του 

με αυτό στο οποίο παραπέμπει-, την παρακειμενικότητα -προσδιορίζοντας τη λειτουργικότητα 

επιλογών όπως είναι ο πρόλογος, η προμετωπίδα, τα σχόλια, η αφιέρωση, η εικονογράφηση 



170 
 

 

κ.λπ.-, τη μετακειμενικότητα -τις ερμηνευτικές εκδοχές που συνοδεύουν το έργο, τον 

σχολιασμό που συνδέει το κείμενο με κάποιο άλλο χωρίς να το κατονομάζει- και την 

υπερκειμενικότητα -τις σχέσεις του έργου που έχει παραχθεί μέσω αλλεπάλληλων δηλωμένων 

ή καλυμμένων διαδράσεων, διασταυρώσεων, μετασχηματισμών, επαναγραφών 

προγενέστερών του κειμένων, σχέσεις υπέρ-κειμένου με το υπό-κείμενό του (GENETTE, 

2018:20, 28, 31). Προσλαμβάνει, ωστόσο, τα κείμενα ως αυτόνομα λογοτεχνήματα. Ως 

παράδειγμα, αναφέρουμε τον Οδυσσέα του James Joyce, που μπορεί, μεν, να διαβαστεί -χωρίς 

απαραιτήτως να συνδεθεί με το ομηρικό έπος- σαν μια ρεαλιστική περιγραφή της 

καθημερινότητας στο Δουβλίνο του 20ου αιώνα, αλλά μπορεί και να διαβαστεί με το προοπτικό 

βάθος της συνάφειάς του με το «πρότυπό» του (GENETTE, 2018). Στο σημείο αυτό μπορούμε 

να αναφερθούμε και στο μυθιστόρημα Η Σπηλιά (ΣΑΡΑΜΑΓΚΟΥ, 2003) που μπορεί επίσης 

να διαβαστεί ανεξάρτητα από τη βαθιά αναφορά του στην Αλληγορία του Σπηλαίου του 

Πλάτωνα, αλλά σαν ένα μυθιστόρημα που περιγράφει την οικογενειακή ζωή ενός πατέρα που 

χάνει τη δημιουργική δουλειά του κεραμοποιού και αναγκάζεται να μετακομίσει μέσα σε ένα 

«αύταρκες» εμπορικό κέντρο, στο σπίτι της κόρης και του γαμπρού του. Και η Ελληνική 

Μυθολογία του Τσιφόρου μπορεί επίσης να διαβαστεί ως μία διαφορετική, εναλλακτική, 

συμπληρωματική ή ως μία σατιρική εκδοχή της μυθικής ιστορίας των Ολύμπιων θεών. 

Στα λογοτεχνικά κείμενα ενέχεται μια εξωστρεφής δύναμη, μια τάση να 

διαμορφώνονται κατά τη συνομιλία τους με άλλα κείμενα, με τα οποία μπορεί να συνδέονται 

μιμητικά, διαφοροποιητικά, παρόμοια ή διαφορετικά, δίχως η σχέση αυτή να έχει ένα 

τελεσίδικο όριο (GENETTE, 2018). Όσον αφορά την ανάγνωση, ο Bakhtin θεωρεί πως αυτή 

συνδέεται με τη γραφή με την έννοια ότι, διαβάζοντας, το ένα κείμενο απορροφά ή απαντά 

στο άλλο, αφού κάθε κείμενο έχει πάρει τη μορφή του από υλικά εμποτισμένα και φορτισμένα 

με νόημα (ΚΑΡΑΤΣΙΝΙΔΟΥ, 2001). 

Ο Σπινόζα, στο έργο του Θεολογική-πολιτική πραγματεία (1650) υποστηρίζει πως 

«συχνά συμβαίνει να διαβάζουμε σε διαφορετικά βιβλία παρόμοιες ιστορίες, τις οποίες όμως 

κρίνουμε πολύ διαφορετικά, σύμφωνα με τη γνώμη που έχουμε σχηματίσει για τους 

συγγραφείς» (MANGUEL, 1997:41). Η ανάγνωση λειτουργεί σωρευτικά και αθροιστικά: 

Κάθε προγενέστερη ανάγνωση αποτελεί τη βάση για μια νέα. Είναι τόσο γερές οι παλιές 

αναγνώσεις, ώστε όχι μόνο δεν εξαλείφονται ή βυθίζονται σε ασυνείδητα βάθη, αλλά 

επανέρχονται στην επιφάνεια, όποτε κρίνεται αναγκαίο ή ακόμη και ασυναίσθητα. Πόσες 

φορές δεν έχει αναρωτηθεί ο κάθε αναγνώστης πού έχει ξαναδιαβάσει κάτι παρόμοιο ή ίδιο, 

σε ίδιο συγκείμενο κ.λπ. Ο αναγνώστης συζητά με το κείμενο, το οποίο με τη σειρά του συζητά 

με άλλα κείμενα. Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, συμμετέχουν και όλες οι 
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προηγούμενες αναγνώσεις όλων των κειμένων που έχει, κατά καιρούς, διαβάσει ο 

αναγνώστης. 

Σύμφωνα με τον Starobinski, από τότε που η λέξη διακειμενικότητα έκανε την 

εμφάνισή της, το λογοτεχνικό έργο ξεκίνησε να χάνει το περίγραμμά του και να παίρνει τη 

μορφή ενός θαλάμου αντηχήσεων. 

Το σημαντικό που κρίνει την επιτυχία της εφαρμογής της διακειμενικότητας σε ένα 

λογοτεχνικό έργο είναι η δυνατότητα της αποσταθεροποίησης, της αποδόμησης (Derrida), της 

απομάγευσης (Max Weber), του κυρίαρχου παραδείγματος, του προτύπου (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 

2016). 

 

4.2.4.xii. ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Δεν θα τους βλέπαμε ποτέ πια, δεν θα μαθαίναμε πια τίποτε γι’ αυτούς. […] Θα θέλαμε 

τόσο πολύ να συνεχιστεί το βιβλίο, και, εάν αυτό ήταν αδύνατον, να έχουμε κι άλλες 

πληροφορίες για όλα εκείνα τα πρόσωπα, να μάθουμε τώρα κάτι από τη ζωή τους, να 

θέσουμε τη δική μας στην υπηρεσία πραγμάτων που δεν υπήρξαν όλως διόλου ξένα προς 

τον έρωτα που μας είχαν εμπνεύσει και που το αντικείμενό του αιφνιδίως μας εγκατέλειπε, 

να μην έχουμε αγαπήσει μάταια, για μια ώρα, πλάσματα που αύριο δεν θα ήταν πια παρά 

ένα όνομα σε μια λησμονημένη σελίδα. (ΠΡΟΥΣΤ, 2004:40-42). 

Η fan fiction (ακόλουθη μυθοπλασία) θα μπορούσε να θεωρηθεί διακειμενική 

σημείωση ή δανεισμός.  Στην ουσία της όμως δεν είναι, καθώς ο όρος αυτός καλύπτει όλες τις 

τεχνικές και τα μέσα με τα οποία μπορεί κανείς να αναπτύξει ή να διαβάσει με μια νέα εκδοχή 

κάποιας υπάρχουσας αφήγησης. Παραδείγματα τέτοιων ακολουθιών μπορεί να είναι: αλλαγή 

του αφηγηματικού πλαισίου της ιστορίας με ταυτόχρονη απομάκρυνση από τον οικείο κανόνα 

ή με προσέγγιση και ένταξη σε έναν νέο κανόνα. 

Ο αναγνώστης αυτού του τύπου επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα «τι θα γινόταν 

αν…»· κατά την αναγνωστική αυτή προσέγγιση ανιχνεύεται η μεταβολή στις εκδοχές του 

παρελθόντος ή του μέλλοντος της υπόθεσης/πλοκής σε ένα μυθιστορηματικό πλαίσιο· η 

τοποθέτηση του αρχικού έργου σε ψευδείς δηλώσεις· ο αναγνώστης σε κάθε κείμενο που 

διαβάζει αναζητά τη συμπεριφορά ενός ακόλουθου χαρακτήρα, ώστε να διαπιστώσει αν και 

κατά πόσον συμφωνεί η συμπεριφορά του με εκείνη στο αρχικό έργο κ.ο.κ. 

(ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016:96-104).  

Ο ακόλουθος αναγνώστης είτε χειρίζεται το κείμενο που διαβάζει σαν ένα λογοτεχνικό 

παιχνίδι στο οποίο η αναζήτηση στρέφεται προς την εύρεση της ακολουθίας είτε, όταν την 

εντοπίζει, την αντιμετωπίζει ως τέλεια εναρμονισμένη με αυτήν -που την προκάλεσε- του 
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πρότυπου έργου και αρκείται σε αυτή τη διαπίστωση ή προσπαθεί να βρει τις διαφορές μεταξύ 

των δύο. Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενό του έγκειται στην εγκυρότητα του μυθοπλαστικού 

κόσμου: ποια από τις δύο (ή περισσότερες) εκδοχές είναι αληθής; Την απάντηση σε αυτό το 

ερώτημα δίνει ο Lewis με τη θέση ότι «στη μυθοπλασία f ισχύει p» με την προϋπόθεση ότι η 

p είναι αληθής σε κάθε δυνατό κόσμο W όπου η f αποτελεί πραγματικό γεγονός 

(ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016:112-113).  

Η ακόλουθη λογοτεχνία αποτελεί μια απόδειξη της επιτελεστικού χαρακτήρα των 

λογοτεχνικών κειμένων, υπό την έννοια ότι επιβιώνουν και αναβιώνουν μέσα από τη 

μετάλλαξή τους (ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2016).  

 

4.2.4.xiii. ΣΥΓΚΡΙΤΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Οδήγησε το κάρο και το αλέτρι σου πάνω 

από τα κόκαλα των νεκρών  

William Blake, Παροιμίες της Κόλασης 

 

Αντικείμενο μελέτης του συγκριτολόγου αναγνώστη αποτελούν οι διεθνείς 

αποδεδειγμένες σχέσεις ανάμεσα σε συγγραφείς και έργα που ανήκουν σε διαφορετικές 

λογοτεχνίες, σύμφωνα με τον M.-F. Guyard, ενώ κατά τους Pichois και Rousseau, ο 

συγκριτολόγος μελετά τις αναλογικές, συγγενικές και επιδραστικές σχέσεις, συγκρίνοντας τη 

λογοτεχνία με άλλα πεδία έκφρασης ή γνώσης είτε συσχετίζοντας συγχρονικά ή διαχρονικά τα 

λογοτεχνικά κείμενα που είναι γραμμένα σε περισσότερες γλώσσες (είναι δηλαδή 

μεταφρασμένα) ή που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς ενώ συμμετέχουν στην ίδια 

παράδοση. Στόχος του είναι να κατορθώσει μια καλύτερη περιγραφή των κειμένων, να τα 

κατανοήσει και να τα απολαύσει. 

Ο Brunel προσθέτει πως ο συγκριτολόγος περιγράφει αναλυτικά, συγκρίνει μεθοδικά 

και διαφοροποιητικά, ερμηνεύει συνθετικά τα διαγλωσσικά-διαπολιτισμικά λογοτεχνικά 

φαινόμενα, χρησιμοποιώντας, ως εργαλεία του, την ιστορία, την κριτική και τη φιλοσοφία, 

προκειμένου να καταστήσει, όσο το δυνατόν, περισσότερο ή καλύτερα κατανοητή τη 

Λογοτεχνία ως ειδική λειτουργία του ανθρώπινου πνεύματος. 

Αυτός ο τύπος αναγνώστη-κριτικού στηρίζει τη μελέτη του σε συγκεκριμένους 

θεωρητικούς κανόνες, η σύσταση των οποίων αποβλέπει στη διευκρίνιση της έννοιας, καθώς 

και της οργάνωσης και λειτουργίας του λογοτεχνικού λόγου. Προς τον σκοπό αυτόν, αντλεί 

στοιχεία από λογοτεχνικές και κριτικές παραδόσεις, συγκρίνει τη λογοτεχνία ή τη λειτουργία 

της λογοτεχνίας όπως έχει οριστεί από συγγραφείς και κριτικούς ανήκοντες σε διαφορετικούς 
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πολιτισμούς, ώστε η σύγκριση αυτή να αποφέρει την ενίσχυση ή την απόρριψη της 

γενικότητας ή ειδικότητας της δικής του δια-πολιτισμικής εργασίας (BRUNEL, PICHOIS, 

ROUSSEAU, 1998). 

Ο T.S. Eliot, προβαίνοντας σε διάκριση της σύγκρισης και ανάλυσης - ως τεχνικών- 

από την ερμηνεία, σημειώνει ότι ενώ η σύγκριση και ανάλυση «το μόνο που χρειάζονται είναι 

το κουφάρι πάνω στο ανατομικό τραπέζι, […] η ερμηνεία διαρκώς βγάζει από τις τσέπες της 

μέρη του σώματος και τα τοποθετεί στη θέση τους» (HAWTHORN, 2012:25). Η κριτική 

μέθοδος συνίσταται στην προσπάθεια του κριτικού, αφενός, να κατανοήσει και, αφετέρου, να 

εξηγήσει το λογοτεχνικό έργο θέτοντας υπό εξέταση την ειδολογική του φύση, τις συνθήκες 

γένεσής του και τη σχέση του με αυτήν, τα προβλήματα της ανθρώπινης ύπαρξης με τα οποία 

το λογοτεχνικό έργο ασχολείται. Η ανάγνωση και η κριτική συγκλίνουν τόσο περισσότερο, 

όσο πιο εξασκημένος είναι ένας κριτικός της λογοτεχνίας. Μπορεί να ισχύσει και το 

αντίστροφο: όσο περισσότερο εξασκείται ο αναγνώστης-κριτικός, τόσο θα συγκλίνει η 

ανάγνωση με την κριτική. Η σύγκριση είναι μια διακειμενική διαδικασία, με την έννοια ότι 

περιλαμβάνει τη σύγκριση κειμένων ή τμημάτων τους με άλλα. Η εξήγηση θεωρείται ότι 

αποτελεί μια δραστηριότητα που κλιμακώνεται από τη διευκρίνιση των προβληματικών 

σημείων του κειμένου μέχρι τον σχολιασμό των συνδηλώσεων και υποδηλώσεων του 

συνολικού νοήματος του κειμένου και φτάνει ως την ερμηνεία. Η ανάλυση είναι μια 

διαδικασία κατά την οποία το κείμενο, ως αντικείμενο μελέτης, διαιρείται στα συστατικά του 

στοιχεία, ώστε να κατανοηθούν η οργάνωση, η λειτουργία, η δομή και τα αποτελέσματα του 

κειμένου (HAWTHORN, 2012). 

Ο ρόλος του συγκριτολόγου είναι καταλυτικός όσον αφορά τον «απεγκλωβισμό» των 

περιτοιχισμένων λογοτεχνικών κειμένων, τα οποία κατά τον Claude-Edmond Magny, 

επικοινωνούν ελάχιστα μεταξύ τους, καθώς περιορίζονται στον εαυτό τους, συμπαρασύροντας 

σε αυτόν τον περιορισμό και τους αναγνώστες τους, στην περίπτωση που οι τελευταίοι 

διαβάζουν άκριτα (BRUNEL, PICHOIS, ROUSSEAU, 1998:27-28). 

Ο αναγνώστης που επιλέγει να ασχοληθεί με τη συγκρινόμενη λογοτεχνία ή αλλιώς με 

τη συγκριτική γραμματολογία, εκδηλώνει μια ανάγκη του ανθρώπινου πνεύματος για μελέτη 

των γραμμάτων μέσω της σύγκρισης. Ασχολείται με τη σύγκριση ζητημάτων λογοτεχνικών 

πρακτικών, λογοτεχνικής γραφής, πηγών, επιδράσεων, πρόσληψης, λογοτεχνικών θεμάτων, 

μοτίβων και μύθων. Επιχειρεί να προσδιορίσει τα αφηγηματικά συμφραζόμενα, τις 

αφηγηματικές τεχνικές, τον ρόλο του κοινού υποδοχής· επιχειρεί να αναδείξει τα πραγματικά 

-ιστορικά προσδιορισμένα και συνειδητά χρησιμοποιημένα- από τα χρήσιμα -κατάλληλα προς 

ικανοποίηση του πρακτικού νου- είδη, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική τους εξέλιξη, την 
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πολιτισμική έκφραση, τη συγγραφική ιδιοφυΐα και τις προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού, 

διότι, όπως πιστεύει, το είδος είναι καθοριστικός παράγοντας της επιλογής λογοτεχνικού 

θέματος, τόνου και ύφους. Αντιλαμβάνεται πως τα είδη μπορεί κάπου ή κάποτε να 

εκφυλίζονται και κάπου αλλού να επανέρχονται και αιτιολογεί τον εκφυλισμό ή την 

επαναφορά τους αναγνωρίζοντας ότι τα είδη εξυπηρετούν ανάγκες τοπικές, χρονικές, 

συγκυριακές, ατομικές κ.λπ.  

Ο συγκριτολόγος αναγνώστης, κατά τη μελέτη και αξιολόγηση των έργων, λαμβάνει 

επίσης ως αποφασιστικής σημασίας κριτήριο τις μεταφράσεις τους. Η μετάφραση λαμβάνεται, 

σύμφωνα με τον Jean Starobinski, σαν «ευρηματική μεσολάβηση» σαν υποδοχή μιας ξένης 

φωνής η οποία σωματοποιείται μέσω της γλώσσας και προσφέρει την ανακάλυψη μιας νέας, 

διαυγούς γλώσσας, ικανής να μεταφέρει την προηγούμενη έννοια (BRUNEL, PICHOIS, 

ROUSSEAU, 1998). Αυτός ο τύπος ανάγνωσης αναγνωρίζει ως κοινό κτήμα την εμπειρία που 

βιώνει μελετώντας έργα γραμμένα σε ξένες γλώσσες και παρατηρώντας τις άμεσες, έμμεσες 

και αμοιβαίες επιδράσεις τους. Λειτουργεί, όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε ο Simon Jeune, 

όπως ο τελωνειακός, του οποίου αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος της κυκλοφορίας των βιβλίων 

στα σύνορα (BRUNEL, PICHOIS, ROUSSEAU, 1998:30) ή όπως ένας διπλωμάτης που, χωρίς 

διακρίσεις απέναντι σε γλώσσες, παραδόσεις και πολιτισμούς άλλους από τον δικό του, 

απολαμβάνει να βρίσκει έναν δρόμο που συνδέει τα έθνη, αισθάνεται γαλήνη όταν 

συναλλάσσεται με τα έργα άλλων ανθρώπων, ορμώμενος από την αγάπη του για τα βιβλία 

(BRUNEL, PICHOIS, ROUSSEAU, 1998:32, 242-243). Γνωρίζει και προάγει την άποψη ότι 

σκοπός του αναγνώστη που διαβάζει ένα κείμενο μεταφρασμένο στη γλώσσα του δεν είναι η 

αντιπαραβολή του με το πρωτότυπο, ώστε να επαληθεύσει την πιστότητά του. Σκοπός της 

συγκριτολογικής μελέτης είναι η θεώρηση του συγγραφέα, της γλώσσας και του κοινού υπό 

νέα οπτική γωνία και η ανάδειξη των εθνικών ανταλλαγών. 

Ο συγκριτολόγος έχει πρόσβαση στη θεματική, που μαζί με τη ρητορική και την 

αφηγηματική αποτελούν τους βασικούς τύπους ανάλυσης των λογοτεχνικών κειμένων. Η 

ανάλυση των λογοτεχνικών κειμένων ξεκινά απαραιτήτως με τη χρήση της ιστορικής μεθόδου, 

με μια βιβλιογραφία σε χρονολογική σειρά και τάξη. Ασφαλώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

και οι δομικές μέθοδοι, διά των οποίων εντοπίζονται σχέσεις του θέματος με τα υπό μελέτη 

κείμενα, σχέσεις του θέματος με τα θέματα του κειμενικού δικτύου, ώστε, ορίζεται, τελικά, η 

δομή του αντικειμένου μελέτης. Με τη θεματική μέθοδο ο συγκριτολόγος αναγνώστης δεν 

εστιάζει στον αριστοτελικό μύθο του κειμένου, αλλά στη διάνοια. Η διάνοια, επομένως, ως 

θέμα, ισοδυναμεί με την έννοια, με το νόημα του κειμένου και μπορεί να φέρει στην επιφάνεια 

την ιδέα που ενυπάρχει μέσα στο κείμενο (BRUNEL, PICHOIS, ROUSSEAU, 1998).  
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Διευκρινίζεται εδώ ότι το θέμα ορίζεται ως ένα ζήτημα γενικού ανθρώπινου 

ενδιαφέροντος, η ιδέα ως η διανοητική στάση απέναντι στο θέμα και ο μύθος ως καθιερωμένο 

από την παράδοση αφηγηματικό σύνολο, ως αφηρημένη έννοια (π.χ. ο Προμηθέας συμβολίζει 

την επανάσταση, ο Σκρουτζ τον φιλάργυρο). Τα θέματα είναι ευρείες, γενικές έννοιες, κοινοί 

τόποι που μεταφέρονται από τον έναν συγγραφέα στον άλλον, από τη μια εποχή στην άλλη και 

εκφράζονται μέσω συγκεκριμένων στοιχείων, των μοτίβων, τα οποία, κατά τον Jan 

Tomaszewski, είναι τα πιο μικρά συστατικά τεμάχια του θεματικού υλικού. Τα μοτίβα μπορεί 

να επανέρχονται στα έργα ενός ή διαφορετικών συγγραφέων, μπορεί να λαμβάνουν 

αλληγορικές σημασίες, να αποκτούν την αξία συμβόλου.  

Ο συγκριτολόγος αναγνωρίζει το δικαίωμα στην ελευθερία του συγγραφέα του 

κειμένου ή των κειμένων να επεξεργάζεται, να τροποποιεί ή να συμπληρώνει νέες σημασίες 

στο παραδοσιακό αφηγηματικό σύνολο, στον μύθο, αλλά και στην ιστορία. Ώστε, τελικά, ο 

μύθος μπορεί να περιέχει όλες τις παραλλαγές του. Όταν, για παράδειγμα, ο Charles Dickens 

αναπτύσσει το θέμα του φτωχού παιδιού στον Oliver Twist, αναπαριστά το φτωχό παιδί με 

προσθήκες δικής του επιλογής και δεν μένει μόνο στην περιγραφή μιας αναμενόμενης 

συμπεριφοράς. Αυτό καθιστά διακριτή και απαράμιλλη την ανάπτυξη του θέματος από τον 

Dickens. Αντικείμενο εργασίας του συγκριτολόγου είναι, αφενός, η καταγραφή των θεμάτων 

και, αφετέρου, η μελέτη των παραλλαγών τους. 

Η θεματική προσέγγιση συχνά επικρίνεται για το ότι ευνοεί τα θέματα, ενώ δεν 

ασχολείται με την τεχνική, και για το ότι διαχωρίζει το περιεχόμενο από τη μορφή, το 

σημαινόμενο από το σημαίνον. Η απάντηση σε αυτή την επίκριση είναι ότι ο συγκριτολόγος, 

ακριβώς επειδή γνωρίζει πως η έννοια δεν έχει περιορισμούς ούτε μπορεί να διαστρεβλώνεται, 

δεν απομονώνει το θέμα στη μελέτη του. Αντιθέτως, το μελετά μέσα σε ένα θεματικό πλέγμα, 

όπου τα θέματα διαπλέκονται μεταξύ τους, μελετά ακόμη και τις διαφορετικές χρήσεις του 

ίδιου θέματος μέσα στο ίδιο κείμενο ή σε ένα επίπεδο διακειμενικό, το οποίο υπερβαίνει τον 

συγγραφέα και το μεμονωμένο έργο. Αναγνωρίζει ότι η θεματική εξέταση περιλαμβάνει 

θέματα προσωπικά, εποχής και αιώνια που συνυπάρχουν μέσα σε ένα και το αυτό έργο. Στόχος 

του συγκριτολόγου είναι να αναδείξει τις επίκαιρες αλλά και τις ασυνείδητες εντυπώσεις, το 

προσωπικό αποτύπωμα του συγγραφέα επί του θέματος· να συγκροτήσει την πολιτική, 

κοινωνική και, γενικότερα, πολιτισμική επικαιρότητα της εποχής κατά την οποία γράφτηκε το 

έργο σε συνδυασμό με τη δική του τρέχουσα επικαιρότητα· να επισημάνει τις διαχρονικές 

ομοιότητες ή και διαφορές των λογοτεχνικών φαινομένων· να συνδέσει νοοτροπίες του 

παρελθόντος με εκείνες του παρόντος· να αποδείξει ότι ο ανθρώπινος νους διαφοροποιείται 

στο διηνεκές. Διαθέτει τη γνώση και βεβαιότητα πως αν, τυχόν, κρύψει κανείς ένα βιβλίο 



176 
 

 

κάπου και το ανακαλύψει κάποιος άλλος πολλά χρόνια αργότερα, το βιβλίο θα έχει υποστεί 

αλλοιώσεις λόγω των πολλών ερμηνειών, της γλωσσικής εξέλιξης, του τρόπου σκέψης, των 

παραφράσεων των μιμήσεων και των μεταφράσεων που θα έχουν γίνει στο βιβλίο. 

Συνοπτικά, κατά τη συγκριτολογική ανάγνωση, ο μελετητής οφείλει να συγκεντρώνει 

πληθώρα παραδειγμάτων, να χρησιμοποιεί τη στατιστική έρευνα και, μέσω αυτής, να 

αναδεικνύει τις αδυναμίες μιας υπερβολικά συμβολικής ερμηνείας, να επιχειρεί να αποκαθιστά 

τις συνδέσεις ανάμεσα στα μέρη του έργου και στο ίδιο το έργο, ανάμεσα στα έργα και τους 

συγγραφείς τους, σημείο εκκίνησής του να είναι το μέρος και στη συνέχεια το σύνολο, να 

δοκιμάζει τις μεθόδους ανάλυσής του σε μικρές χρονικές περιόδους, προκειμένου να είναι 

ικανός να αποδείξει πως το ύφος δεν είναι αποκλειστικά ανθρώπινο χαρακτηριστικό, αλλά 

συνέπεια της εποχής, του έθνους, της εκπαίδευσης (BRUNEL, PICHOIS, ROUSSEAU, 1998).  

Ο συγκριτολόγος μπορεί […] να ερευνήσει, βάσει παραδειγμάτων από όλες τις λογοτεχνίες, 

χωρίς διακρίσεις ως προς την προέλευση, με ποιον τρόπο ο συγγραφέας, ζωντανός 

καθρέφτης του ορατού και αόρατου σύμπαντος, θέατρο ο ίδιος μιας πνευματικής 

πραγματικότητας, προσπαθεί να μεταγράψει τον εξωτερικό και εσωτερικό κόσμο με τη 

βοήθεια απλών, μαύρων σημείων πάνω στο χαρτί. (BRUNEL, PICHOIS, ROUSSEAU, 

1998:223). 

 

4.2.4.xiv. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: στη διαδικασία της ανάγνωσής του, 

γνωρίζει ότι εμπλέκει όλα τα πολιτισμικά επίπεδα:  

Ι. την προηγούμενη ή αποκτηθείσα γνώση Α. του αναφορικού σύμπαντος του 

βιβλίου, Β. της προβληματικής του βιβλίου, Γ. της ιστορίας του βιβλίου· ΙΙ. τους κώδικες 

ανάγνωσης Α. που κληρονομήθηκαν από τη λογοτεχνική παράδοση, Β. που συνήχθησαν 

από το κείμενο, Γ. που καλλιεργήθηκαν από την κοινωνική ομάδα (στην οποία ανήκει ο 

αναγνώστης)· ΙΙΙ. το κείμενο από Α. σημασιολογική πλευρά, Β. συντακτική πλευρά, Γ. 

ρητορική πλευρά· IV. το άτομο ως προς Α. την αρχή της ταυτότητά του, Β. τις στρατηγικές 

άμυνάς του, Γ. την αρχή της ηδονής του· V. τις ιεραρχίες αξιών. (LEENHARDT, 2000:63-

64) 

Ο τρόπος ανάγνωσης του κοινωνιολόγου αναγνώστη είναι οι συνέπειες του 

συνδυασμού των επιπέδων Ι και IV. Το σύστημα που τηρεί είναι η συναλλαγή των επιπέδων 

ΙΙ, ΙΙΙ και V. Η ανάγνωση στο σύνολό της, σαν διαδικασία, είναι η σύνθεση I+IV και II+III+V 

(LEENHARDT, 2000:63-64). 

Ο τρόπος που επιδρά το λογοτεχνικό έργο δεν μπορεί να απομονωθεί από την ίδια την 

ύπαρξή του, είναι ο τρόπος που προσλαμβάνεται και βιώνεται η «ζωή» μιας κοινωνίας από 
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τους αποδέκτες του λογοτεχνικού έργου ενός συγγραφέα, είναι ο τρόπος που η λογοτεχνία 

αλληλεπιδρά με την κοινωνία, ικανοποιώντας ανάγκες των μελών της ακόμη και κάποιων 

κοινωνικών ομάδων ή προκαλώντας αντιστάσεις απέναντι στην κοινωνία (HOLUB, 2001).   

Στο όγδοο (8ο) Συνέδριο Φιλοσοφίας της Πράγας, τον Σεπτέμβριο του 1934, με την 

ανακοίνωσή του Η τέχνη ως σημειολογικό γεγονός, ο Jan Mukařovský επεσήμανε ότι το 

λογοτεχνικό κείμενο, χάρη στην επικοινωνιακή του φύση, παραπέμπει στο σύνολο των 

κοινωνικών γεγονότων και, όμοια με την ιστορική μαρτυρία, αναφέρεται σε κοινωνικές 

αξίες, αντιλήψεις και συνήθειες της εποχής του. Αλλά, ταυτόχρονα, χάρη στην αυτόνομη, 

μιμητική απέναντι στον λόγο λειτουργία του, μετατρέπει το δηλωτικό περιεχόμενο των 

αναφορών αυτών σε συνδηλωτική μεταγλώσσα, δηλαδή σε μια δεύτερη σημαίνουσα 

πραγματικότητα. (ΤΖΟΥΜΑ, 1991:50) 

Η λογοτεχνία αναφέρεται στον κόσμο και κάνει πράγματα να συμβαίνουν μέσα σε 

αυτόν. Μπορεί να μεταβάλλει τους αναγνώστες και τις απόψεις τους με πολλούς, άρρητους 

και διακριτικούς τρόπους, μπορεί να τροποποιεί την ικανότητα των ατόμων να κατανοούν τον 

εαυτό τους, τον κόσμο και τον εαυτό τους μέσα στον κόσμο. Ως παράδειγμα μπορούμε να 

αναφέρουμε, αφενός, την επίδραση που άσκησε Η Καλύβα του Μπαρμπα-Θωμά της Harriet 

Beecher Stowe στην εκστρατεία για την κατάργηση της δουλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής (HAWTHORN, 2012) και, αφετέρου, τη Μαντάμ Μποβαρύ του Gustave Flaubert, 

όπου η κυρία Μποβαρύ επιβάλλει με την περιγραφή της τις άσχημες κοινωνικές, θρησκευτικές 

και ηθικές συνέπειες των μυθιστορηματικών αναγνωσμάτων και η ηρωίδα, Έμμα Μποβαρύ, 

σαν ατομική προσωπικότητα, υποφέρει, αισθανόμενη τη μεταβολή της συμπεριφοράς και της 

ψυχολογίας της όταν της απαγορεύεται να διαβάζει λογοτεχνία: 

Τι να αποφασίσουν; Τι να κάνουν, αφού αρνιότανε κάθε θεραπεία; 

-Ξέρεις τι θα χρειαζόταν στη γυναίκα σου; έλεγε η μητέρα Μποβαρύ. Αναγκαστικές 

ασχολίες, δουλειές χειρωνακτικές. Αν ήταν σαν τους άλλους αναγκασμένη να κερδίζει το 

ψωμί της, δεν θα ’χε αυτούς τους καημούς, αποτέλεσμα από ένα σωρό ιδέες, που γεμίζει 

το κεφάλι της, και από την αναδουλειά που την τρώει. 

-Και όμως ασχολείται, έλεγεν ο Κάρλος. 

-Α, ασχολείται! Σε τι λοιπόν; Να διαβάζει μυθιστορήματα, βιβλία κακά, έργα που είναι 

εναντίον της θρησκείας και που γελούν τους παπάδες με ομιλίες που τις παίρνουν από τον 

Βολταίρο; Μα όλ’ αυτά σε τραβούν μακριά, κακόμοιρο παιδί, και όποιος δεν έχει θρησκεία 

τελειώνει πάντα να στραβοπατάει.  

Λοιπόν αποφασίστηκε πως θα εμπόδιζαν την Έμμα να διαβάζει μυθιστορήματα, Η 

επιχείρησις δεν φαινόταν καθόλου εύκολη. Η καλή κυρία την πήρε απάνω της· θα πήγαινε 
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η ίδια, περνώντας από τη Ρουένη, στου ανθρώπου που νοίκιαζε τα βιβλία και θα του 

παράσταινε πως η Έμμα παύει τη συνδρομή της. Δεν θα ’χαν δικαίωμα να ειδοποιήσουν 

την αστυνομία αν ο βιβλιοπώλης επέμενε μολοντούτο εις την τέχνην του να φαρμακώνει 

τον κόσμο; (ΦΛΟΜΠΕΡ, 2016:170-171) 

 

4.2.4.xv. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: ο εμπειρικός αναγνώστης είναι 

πραγματικός, σε αντίθεση με τους αναγνώστες της ερμηνευτικής και της φαινομενολογίας που 

συνήθως επινοούνται (HOLUB, 2001). Αναζητά το «λογοτεχνικό σύστημα», το οποίο, με 

βάση τον Karl Erik Rosengren, είναι ένα σύνολο κοινωνικών σχέσεων που καθορίζουν και 

προκαλούν τα λογοτεχνικά έργα. Ο εμπειρικός αναγνώστης εντοπίζει μέσα στο λογοτεχνικό 

κείμενο: α. την κοινωνιολογία του συγγραφέα, όπως είναι η ηλικία, το φύλο, η κοινωνική τάξη, 

δείγματα της παιδείας, η οικονομική του κατάσταση· β. την κοινωνιολογία του βιβλίου, όπως, 

για παράδειγμα, την εμπορική του διακίνηση, την απήχηση που μπορεί να έχει, την 

κατανάλωση, το λογοτεχνικό είδος στο οποίο ανήκει, το θεματικό του περιεχόμενο, τον 

εκδοτικός οίκο, την κριτική που του ασκείται· γ. την κοινωνιολογία του κοινού, η οποία αφορά 

την προσληπτική ικανότητα του αναγνωστικού κοινού σε αναλογία με την κοινωνική και 

γεωγραφική του τοποθέτηση και διαφοροποίηση (ΤΖΟΥΜΑ, 1991:41-42).  

Ο εμπειρικός αναγνώστης αποδίδει ανευρετική αξία στο λογοτεχνικό αντικείμενο 

μελέτης, αναζητά τη γνώση μέσω της εμπειρίας και της αισθητηριακής αντίληψης. Η έρευνά 

του απευθύνεται στις συνήθειες και τη σύνθεση διαφορετικών αναγνωστικών κοινών με σκοπό 

την άντληση πληροφοριών που θα τον βοηθήσουν στην προσπάθειά του για αποσαφήνιση της 

λογοτεχνικής διαδικασίας ως συνόλου και για τη δημιουργία ευρύτερων μοντέλων έρευνας και 

μελέτης της λογοτεχνίας και των αποτελεσμάτων της (HOLUB, 2001). 

Σύμφωνα με τον Hans Norbert Fügen, αντικείμενο του εμπειρικού αναγνώστη, κατά 

τον δικό του τρόπο αναγνωστικής-ερμηνευτικής προσέγγισης, δεν αποτελεί το λογοτεχνικό 

έργο ως αισθητικό αντικείμενο, αλλά οι διαπροσωπικές σχέσεις που προκαλούνται με αυτό, 

μέσα από αυτό και γι’ αυτό. Η ποσοτική επιτυχία ή αποτυχία και η ποσοτική επίδραση που 

μπορεί να έχουν ή να ασκούν τα λογοτεχνικά έργα στη συμπεριφορά του αναγνώστη καθώς 

και οι σχέσεις των ανθρώπων που συμβάλλουν στο λογοτεχνικό γεγονός ενδιαφέρουν αυτόν 

τον αναγνωστικό τύπο. Αναλόγως με τις κοινωνικές αναφορές του λογοτεχνικού έργου, μπορεί 

να οριστεί και η επίδραση που ασκεί αυτό στο αναγνωστικό κοινό, κατά τον Henri 

Zalamansky.  

Με βάση το τελευταίο, αναπτύχθηκαν δύο θεωρίες, αυτή του κοινωνικού ελέγχου της 

λογοτεχνίας -μέσω της αντανάκλασης των κοινωνικών αξιών η λογοτεχνία αντενεργεί και με 
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αυτόν τον τρόπο διατηρεί ή επικυρώνει την κοινωνική τάξη πραγμάτων-, και αυτή της 

λογοτεχνικής επιρροής -δρώντας ενεργητικά η λογοτεχνία επηρεάζει και διαμορφώνει τις 

κοινωνικές δομές (ΤΖΟΥΜΑ 1991). 

Ο Theodor Adorno κρίνοντας την ως άνω θεωρία, υποστηρίζει πως:  

Υπάρχουν έργα τέχνης με αναντίρρητη ποιότητα, τα οποία όμως, ως προς το κριτήριο της 

ποσοτικής τους επιρροής, είναι μη υπολογίσιμα στο κοινωνικό επίπεδο και, κατά συνέπεια, 

θα έπρεπε σύμφωνα με τον Alphons Silbermann, να αποκλειστούν από το ερευνητικό 

πεδίο. […] Το γεγονός ότι αυτά δεν κατορθώνουν να ασκήσουν μια αξιόλογη κοινωνική 

επιρροή είναι εξίσου κοινωνικό γεγονός όπως και το αντίθετο. (ΤΖΟΥΜΑ, 1991:46). 

 

4.2.4.xvi. ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΑ: Αρχικά οι συγγραφείς και τα κείμενα 

κρίνονταν ανάλογα με τη συμβατότητά τους με τη φεμινιστική ιδεολογία, καθώς ο στόχος της 

φεμινιστικής ανάγνωσης ήταν πολιτικός. Στη σύγχρονη εποχή η φεμινιστική ανάγνωση-

κριτική ενδιαφέρεται για τη γυναικεία γραφή, για τον τρόπο αναπαράστασης των γυναικείων 

χαρακτήρων στη λογοτεχνία καθώς και για την προσέγγιση της «γυναίκας ως αναγνώστριας». 

Επιδίωξη αυτής της αναγνωστικής προσέγγισης είναι η αξιολόγηση της 

αυθεντικότητας των γυναικείων χαρακτήρων μέσα στα λογοτεχνικά έργα. Η αξιολόγηση 

διατυπώνεται με κριτήριο το αν ο αφηγηματικός χαρακτήρας έχει αναστοχαστική κριτική 

συνείδηση, αν είναι ηθικός, αν διαθέτει ικανότητες αυτοπροσδιορισμού των πράξεών του με 

βάση τον εαυτό του, δηλαδή το φύλο του, προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσον επικρατεί 

η σεξιστική ιδεολογία στο κείμενο. Αποφασιστικής σημασίας για την προώθηση μιας τέτοιας 

αναγνωστικής προσέγγισης είναι η διαπίστωση ότι μεγάλο μέρος της λογοτεχνίας βασίζεται 

σε στερεότυπους γυναικείους χαρακτήρες που συμβολίζουν τα δίπολα καλό ή κακό, 

πνευματικό ή υλικό- και ορίζονται βάσει του πώς σχετίζονται με τους ανδρικούς χαρακτήρες: 

αν υπηρετούν ή αν αντιστρατεύονται τα συμφέροντά των ανδρών. Και τελικά διαπιστώνεται 

ότι οι γυναίκες αποτελούν απλά οχήματα για την εξέλιξη και τη σωτηρία ή για την καταστροφή 

των ανδρών, ενώ στην ουσία, ο στόχος πρέπει να είναι οι πληροφορίες για τη γυναικεία 

προσωπικότητα.  

Κατά την αναγνωστική διαδικασία η αναγνώστρια, ασφαλώς έχει τη δυνατότητα να 

επιχειρήσει να εκτιμήσει τα έργα που διαπνέουν οικουμενικής φύσεως αξίες στα οποία 

πρωταγωνιστούν άνδρες, αναστέλλοντας τη θηλυκότητά της. Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι 

αν μπορεί ή αν δεν μπορεί μια γυναίκα να ταυτιστεί με την ανδρική συνείδηση, αλλά αν είναι 

υποχρεωμένη να το κάνει. (ΝΤΟΝΟΒΑΝ, 2013). 
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Η φεμινιστική αναγνωστική προσέγγιση ασχολείται επίσης και με τη γυναίκα ως 

συγγραφέα, με την έννοια της δημιουργού κειμένων που παράγουν νοήματα, κειμένων με 

ιστορία, θεματική και λογοτεχνική δομή. Η φεμινιστική ανάγνωση προσανατολίζεται στην 

ανάλυση της γυναικείας εμπειρίας και έχει ως αφετηρία τον σχεδόν αόρατο ή δυσθεώρητο 

κόσμο του γυναικείου πολιτισμού. Αναζητά τα απωθημένα μηνύματα των γυναικών στην 

ιστορία, την ανθρωπολογία και την ψυχολογία που περιγράφεται ή, καλύτερα που, υπονοείται 

το λογοτεχνικό έργο. (ΣΟΟΥΑΛΤΕΡ, 2013). Παράδειγμα φεμινιστικής προσέγγισης μπορεί 

να αποτελέσει η ανάγνωση του Φρανκεστάιν, της Mary Shelley και φεμινιστικής γραφής η 

επιλογή ανδρικών ψευδωνύμων από συγγραφείς όπως η George Eliot (πραγματικό όνομα: 

Mary Ann Evans), η οποία ήθελε, με αυτόν τον τρόπο, να αποστασιοποιηθεί από την «εύκολη 

λογοτεχνία που έγραφαν ανόητες γυναίκες» και οι αδελφές Brontë, που επέλεξαν αντίστοιχα 

ανδρικά ψευδώνυμα για να γίνουν καλύτερα αποδεκτές ως συγγραφείς (Anne Brontë: Acton 

Bell, Emily Brontë: Ellis Bell, Charlotte Brontë: Currer Bell). 

 

  4.2.4.xvii. QUEER ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Η λεσβιακή και γκέι αναγνωστική προσέγγιση 

έκανε την εμφάνισή της κατά τη δεκαετία του 1990. Με την queer ανάγνωση εδραιώνεται η 

σημασία του φύλου ως θεμελιώδους κατηγορίας αναφορικά με την κατανόηση και την 

ανάλυση των λογοτεχνικών κειμένων. Ο queer αναγνώστης τοποθετείται πολιτικά και 

κοινωνικά, προβάλλοντας την αντίσταση και την αντίδρασή του απέναντι στην ομοφοβία, τον 

ετεροσεξισμό και στα προνόμια που αποδίδονται στους ετεροφυλόφιλους. 

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, απορρίπτεται η τάση διαχωρισμού των φύλων και 

τα πολιτικά και κοινωνικά συμφέροντα των λεσβιών ταυτίζονται με αυτά των γκέι, ενώ δίνεται 

προτεραιότητα στη σεξουαλικότητα και όχι στο φύλο, ώστε να πάψει τελικά η υπαγωγή των 

γυναικείων συμφερόντων στα ανδρικά.  

Οι σπουδές φύλου έχουν δεχτεί επιρροές από τον μεταδομισμό, που εξυπηρετεί την 

ανάγκη να αποδομηθούν τα δίπολα, προκειμένου να αποδειχτεί η μη απολυτότητα της 

διάκρισης μεταξύ ζευγών αντιθέτων. Η queer αναγνωστική προσέγγιση στοχεύει στην 

απάλειψη των διακρίσεων μεταξύ του υποκειμένου και του αντικειμένου, του εραστή και του 

ερωμένου, στοχεύει στην αποδόμηση των υφιστάμενων κατηγοριών, οι οποίες χαρακτηρίζουν 

και χαρακτηρίζονται από τα αντιθετικά ζεύγη.  

Οι queer αναγνώστες αναζητούν κείμενα που είναι γραμμένα από λεσβίες ή γκέι 

συγγραφείς, που είναι γραμμένα με απεύθυνση σε λεσβίες αναγνώστριες ή γκέι αναγνώστες ή 

κείμενα που εκφράζουν αντίστοιχα οράματα. Η ιδιότητα, ωστόσο, της λεσβίας ή του γκέι στη 

λογοτεχνία αποτελεί σύμπλεγμα πολλών παραγόντων όπως είναι η ιστορικά προσδιορισμένη 
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αναγνωστική προσέγγιση και οι μεταφορικές προεκτάσεις και συνδέσεις της ομοφυλοφιλίας 

με γενικότερες καταστάσεις. 

Συνοπτικά, η queer αναγνωστική προσέγγιση περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, τον 

καθορισμό και την εδραίωση σε λογοτεχνικό κανόνα έργων queer συγγραφέων, στοχεύει στην 

ανίχνευση queer επεισοδίων σε γνωστά έργα, επιλέγει συνειδητά να αντιστέκεται σε 

κατεστημένα όρια, προβάλλει τα ομοφοβικά χαρακτηριστικά της επικρατούσας λογοτεχνίας, 

συγχρόνως και αντιθετικά, με τις αντίστοιχες ομοφυλοφιλικές εκφάνσεις σε σημαντικά 

λογοτεχνικά έργα, επαναφέρει στην επικαιρότητα άγνωστα ή παραμελημένα λογοτεχνικά είδη 

που άσκησαν αξιόλογη επιρροή σε φυλετικά ιδανικά όσον αφορά τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό και τη σεξουαλικότητα. (BARRY, 2013:169-180) 

 

4.2.4.xviii. ΑΚΡΟΑΤΗΣ-ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  

Η αιώνια λογοτεχνία -παραμύθια, μύθοι, θρύλοι- εμφανίστηκε στη γη με τους πρώτους 

ανθρώπους. Εκείνη τους επέτρεψε να κατοικήσουν τη γη χωρίς να πεθάνουν από το κρύο. 

Η φωτιά και η φωνή που αφηγείται εφευρέθηκαν συγχρόνως και, εκτός από τη ζεστασιά 

που έδιναν, κρατούσαν σε απόσταση τα άγρια ζώα. Η αιώνια λογοτεχνία πρέπει να ήρθε 

ως εξής: κάποιος σκύβει πάνω από έναν που υποφέρει, αρχίζει να αφηγείται τον μεγάλο 

θρύλο της αυγής, τον ανεμοστρόβιλο των τελευταίων ημερών, το καρναβάλι των θεών, και 

από αυτή τη φωνή που επινοεί μέσα στο σκοτάδι φθάνει λίγο φως. Η αιώνια λογοτεχνία 

ήταν κιόλας εκεί, ολόκληρη, τον καιρό που οι άνθρωποι φώτιζαν τις σπηλιές με τα 

πολύχρωμα φαντάσματα των αλόγων. Ήρθε την ίδια ώρα που ο φόβος μπήκε για πρώτη 

φορά σε μια ψυχή, από ένα σκίσιμο του δέρματος – ένας κυνηγός δαγκωμένος στη φτέρνα 

από φίδι, ένα παιδί με μάτια φλογισμένα από τον πυρετό, μια γυναίκα που κείτεται δίπλα 

στις στάχτες χάνοντας το αίμα της, ένας ζωγράφος βισόνων που τυφλώθηκε, ένας γέροντας 

με πόδια ξυλιασμένα από το κρύο. Η αιώνια λογοτεχνία είναι το παλιότερο γιατρικό του 

κόσμου. Είναι παλαιότερη από τη γραφή. Πριν την ακουμπήσουμε στις πλάκες αργίλου, 

καθάρισε φωνές, ημέρωσε ψυχές. Και συνεχίζει, κάθε φορά που μια μάνα σκύβει στο 

κατάκοπο παιδί της και διηγείται μια ιστορία, που του τραγουδάει έναν σκοπό. Ποτέ δεν 

υπήρξε πραγματική διαφορά μεταξύ προφορικού λόγου και γραφής. Η γραφή είναι η μικρή 

αδελφή του προφορικού λόγου. Η γραφή είναι η όψιμη αδελφή του προφορικού λόγου, 

όπου ένα άτομο ταξιδεύει από τη μοναξιά του στη μοναξιά του άλλου και γεφυρώνει τον 

χώρο ανάμεσα στις δύο μοναξιές με έναν γαλαξία από λέξεις. […] Η αιώνια λογοτεχνία 

είναι ευεργετική κι έχει μια μανία να μας μιλάει χαμηλόφωνα, σαν τον ήχο της πηγής. 

(ΜΠΟΜΠΕΝ, 2017:167-169) 
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Η ανάγνωση μπορεί να αποβεί ένα είδος επιβεβλημένης θεραπευτικής αγωγής και να 

επιφορτιστεί, μέσω συνεχών παροτρύνσεων, με το να επανεισάγει διαρκώς ένα νωθρό 

πνεύμα στην πνευματική ζωή. […] Ενόσω η ανάγνωση είναι για μας η παροτρύνουσα 

δύναμη της οποίας τα μαγικά κλειδιά ανοίγουν στα βάθη του εαυτού μας την πύλη των 

ενδιαιτημάτων όπου δεν θα ξέραμε τον τρόπο να διεισδύσουμε, ο ρόλος της στη ζωή μας 

είναι ευεργετικός. Γίνεται αντιθέτως επικίνδυνος όταν η ανάγνωση, αντί να μας μυήσει 

στην προσωπική πνευματική ζωή, τείνει να την υποκαταστήσει, όταν η αλήθεια δεν μας 

παρουσιάζεται πλέον ως ιδεώδες το οποίο μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αποκλειστικά 

και μόνο με την ενδιάθετη πρόοδο της σκέψης μας και με την προσπάθεια της καρδιάς μας, 

αλλά ως πράγμα υλικό, που το έχουν εναποθέσει μεταξύ των φύλλων των βιβλίων ως μέλι 

επεξεργασμένο στην εντέλεια από άλλους και που εμείς δεν έχουμε παρά να μπούμε στον 

κόπο να το φτάσουμε πάνω στα ράφια της βιβλιοθήκης και να το γευτούμε εν συνεχεία 

παθητικά μέσα σε τέλεια σωματική και πνευματική χαλάρωση. (ΠΡΟΥΣΤ, 2004:51, 54-

55). 

Σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, όπως είναι αυτό της οικογένειας, δεν είναι απαραίτητο 

όλα τα μέλη να γνωρίζουν ανάγνωση, για να διαβαστούν βιβλία. Οι γονείς διαβάζουν βιβλία 

στα παιδιά τους, προτού ακόμη αυτά μάθουν ανάγνωση ή και αφού μάθουν, για να τα 

ψυχαγωγούν, για να τα νανουρίζουν, για να τους προσφέρουν μια μορφή παιδείας, για να τους 

εξάπτουν τη φαντασία, για να συζητούν μαζί τους το νόημα που εκείνα δίνουν στην ιστορία 

που τους διαβάζεται, για να τους δίνουν ένα μέσο διαφυγής από κάτι που τα έχει στενοχωρήσει 

κ.λπ.  

Τα μέλη της οικογένειας Austen διάβαζαν ο ένας στον άλλον. Η Jane Austen, ως 

ακροάτρια-αναγνώστρια μετέφερε αυτή την αναγνωστική εμπειρία στα δικά της μετέπειτα 

βιβλία, όπου εμφανίζονται αναφορές των «αναγνωσμάτων» της στις πράξεις των 

λογοτεχνικών ηρώων της (MANGUEL, 1997). 

Ο Jorge Luis Borges, όταν είχε πια τυφλωθεί πλήρως, διορίστηκε επικεφαλής της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αργεντινής, όσο οξύμωρο και αν ακούγεται αυτό. Εκείνη την 

περίοδο, κατά δήλωσή του, ο Θεός του έδωσε ταυτόχρονα τα βιβλία και τη νύχτα. Δεν 

εγκατέλειψε την ανάγνωση, έγινε ένας ακροατής-αναγνώστης. Επέλεγε ανθρώπους-

συντρόφους να του διαβάζουν, ώστε η νύχτα του να παίρνει φως από τα βιβλία.  

Σήμερα, υπάρχουν αναγνωστικά κινήματα, όπως είναι η εθελοντική οργάνωση 

Διαβάζω για τους άλλους (www.giatousallous.gr). Πρόκειται για μια ομάδα που έχει ως στόχο 

να προσφέρει τη χαρά της ανάγνωσης σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης, ηλικιωμένους, 

μικρά παιδιά, αναλφάβητους ή ανθρώπους που, λόγω κάποιας αναπηρίας, για παράδειγμα στα 
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χέρια, δεν μπορούν να κρατήσουν ένα βιβλίο. Αυτές οι ομάδες που έχουν δυσκολίες 

ανάγνωσης απαρτίζονται από ακροατές-αναγνώστες. Υπάρχουν, βέβαια, και οι ακουστικές 

βιβλιοθήκες που απευθύνονται σε αυτές τις ομάδες αναγνωστών-ακροατών· τα ακουστικά-

ηχογραφημένα βιβλία όμως μπορεί να μην καλύπτουν τις αναγνωστικές ανάγκες των ομάδων, 

δεδομένου του μικρού συνολικού αριθμού τους. Ο ακροατής-αναγνώστης δεν έχει την ίδια 

ελευθερία με εκείνον που του διαβάζει ως προς τον ρυθμό, τις παύσεις, τον επιτονισμό. 

Διατηρεί, όμως, την ελευθερία του -έστω με κάποιους περιορισμούς- ως προς την κατανόηση 

και τη νοηματοδότηση του βιβλίου που ακούει να του διαβάζουν. 

Σε άλλες περιπτώσεις, κάποιος διαβάζει ένα βιβλίο ή αποσπάσματα από βιβλία σε 

κάποιον άλλον για θεραπευτικούς λόγους. Ο Diderot «θεράπευσε» τη θρησκόληπτη γυναίκα 

του, διαβάζοντάς της πικάντικου περιεχομένου λογοτεχνία, προκειμένου να την εξοικειώσει 

με ένα θέμα το οποίο εκείνη αντιμετώπιζε με άρνηση, ενώ ήταν αποφασισμένη να διαβάζει 

μόνο πνευματικού περιεχομένου βιβλία (MANGUEL, 1997). Αυτό μπορεί να είναι και μια 

μορφή ομοιοπαθητικής θεραπείας. 

Στο βιβλίο Η Χαμένη Αναγνώστρια του Fabio Stassi, ο κεντρικός ήρωας αναλαμβάνει 

-υπό μορφή επαγγέλματος και, ορμώμενος από τη δική του βιβλιοφιλική στάση ζωής- να 

κατευθύνει τους θεραπευόμενούς του στην ανάγνωση συγκεκριμένων βιβλίων, τα οποία θα 

τους οδηγήσουν στην αντιμετώπιση του αδιεξόδου τους, στη συνειδητοποίηση του θέματος 

που τους απασχολεί και στην ενδεχόμενη λύση του, στην ανακάλυψη ότι υπάρχουν και 

διαφορετικές οπτικές γωνίες θέασης του ίδιου ή παρόμοιου θέματος με τις οποίες οι 

θεραπευόμενοι μπορεί να ταυτιστούν ή να βρουν έναν άλλο δρόμο. Ή πως μπορεί από τη λίστα 

βιβλίων που κάποιος έχει διαβάσει ή έχει στη βιβλιοθήκη του να διαγνωστεί η «ασθένειά» του 

και, κατόπιν, να παρασχεθεί η ανάλογη «θεραπευτική αγωγή». Τελικά, αυτό το βιβλίο 

προτείνει ότι, για κάθε διάγνωση, υπάρχει τουλάχιστον ένα βιβλίο που μπορεί να αποτελέσει 

τρόπο ή μέσο ίασης.  

Από την αρχαιότητα οι αναγνώστες χρησιμοποιούσαν τα βιβλία και για έναν άλλο 

σκοπό, για μια άλλη μορφή απάντησης στα ερωτήματα που έθεταν: τη βιβλιομαντεία. 

Επέλεγαν, για παράδειγμα, τυχαία αποσπάσματα από βιβλία για να προβλέψουν το μέλλον 

τους ή άνοιγαν το βιβλίο σε τυχαίες σελίδες, στη συνέχεια έριχναν τρία ζάρια το άθροισμα των 

οποίων υποδείκνυε τη σειρά στη σελίδα, τη διάβαζαν και έπαιρναν την απάντηση στο ερώτημά 

τους που αφορούσε και πάλι το μέλλον τους (MANGUEL, 1997, σ. 334-336). Κι αυτό μια 

μορφή θεραπείας είναι: θεραπεία της αγωνίας για το μέλλον. 
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4.2.4.xix. ΑΝΤΙΣΤΙΚΤΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ. Δανειζόμενοι και παραφράζοντας τον 

όρο της μουσικής αντίστιξης που είναι ο νόμος της μετάβασης από μια τονικότητα σε μια άλλη, 

θα μπορούσαμε να τον εφαρμόσουμε στην  αναγνωστική διαδικασία και, γενικότερα, στη 

λογοτεχνία. Αναγνωστική αντίστιξη σημαίνει ότι ένας ή διαφορετικοί αναγνώστες διαβάζουν 

όχι καλύτερα αλλά διαφορετικά το ίδιο θέμα, χωρίς, ωστόσο, αυτό να χάνει την ιδιαιτερότητά 

του (ΚΑΡΑΤΣΙΝΙΔΟΥ, 2001).  

Ο αντιστικός αναγνώστης σε επαναληπτική ανάγνωση του ίδιου λογοτεχνικού 

κειμένου εφαρμόζει διαφορετική αναγνωστική προσέγγιση. Άλλοτε μπορεί να επικεντρώνεται 

στο νόημα που αναδύεται από το κείμενο, άλλοτε στο νόημα που «θέλησε» να εκφράσει ο 

συγγραφέας με το έργο του, άλλοτε του αποδίδει νοήματα παραγόμενα από τη δική του οπτική 

γωνία. 

Η αντιστικτική αναγνωστική προσέγγιση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσα στο ίδιο 

το λογοτεχνικό έργο. Ο αναγνώστης διαβάζει μέρη του έργου από διαφορετικές οπτικές γωνίες 

και επιλογές. Συνδυάζει αρμονικά ανόμοιους τρόπους κατανόησης, ανάλυσης και ερμηνείας. 

Συνδέει το έργο με λογοτεχνικές ή εξωλογοτεχνικές εμπνεύσεις, προσανατολίζεται σε 

κοινωνιολογικές ή ιδεολογικές αποτυπώσεις εντός του έργου, προβάλλει τον εαυτό του στην 

ανάγνωσή του, εν-συναισθάνεται τον ψυχισμό του συγγραφέα ή αφηγητή και τον ταυτίζει με 

τον δικό του, ανιχνεύει κοινά σημεία στοχασμού, αμφιβάλλει για την αλήθεια του γραπτού 

κειμένου συγκρίνοντάς το με μια δεδομένη δική του πραγματικότητα ή με μια πραγματικότητα 

που έχει διαβάσει ή πληροφορηθεί από άλλη πηγή. 

 

4.2.4.xx. ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: «Όταν βλέπεις ένα βιβλίο, σκέφτεσαι», Christophe 

Evans (EVANS, 2000:123). Όπως συστήνει και ο Ezra Pound, όταν αποφασίζει κανείς να 

διαβάσει, θα πρέπει να ξεκινά με ανοιχτό μυαλό (POUND, 2004:60). 

Έχουμε συναίσθηση της ανάγνωσής μας, ακόμη και όταν, προς στιγμήν, πιστεύουμε 

αυτό που διαβάζουμε σαν να είναι αληθινό· γνωρίζουμε ότι διαβάζουμε, ακόμη και όταν δεν 

γνωρίζουμε πώς διαβάζουμε, διατηρώντας συγχρόνως, κατά κάποιον τρόπο, στο μυαλό μας 

και το απατηλό κείμενο αλλά και τη διαδικασία της ανάγνωσης. Διαβάζουμε για να 

ολοκληρώσουμε την ανάγνωση του βιβλίου, φτάνοντας στο τέλος του, για να ικανοποιήσουμε 

την περιέργειά μας για την εξέλιξη της ιστορίας. Διαβάζουμε, επίσης, και για να μη φτάσουμε 

στο τέλος της ιστορίας, αλλά για να απολαύσουμε αυτή καθαυτήν την πράξη της ανάγνωσης. 

Γινόμαστε αναγνώστες εξαιτίας της επιθυμίας, της λαχτάρας για αναζήτηση, για εξερεύνηση, 

χωρίς, πολλές φορές, να δίνουμε σημασία και προσοχή στο περιβάλλον μας. Μπορεί να 

είμαστε αφηρημένοι ή απρόσεκτοι αναγνώστες, να παραλείπουμε ή να παραβλέπουμε 
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παραγράφους, σελίδες ή και ολόκληρα αποσπάσματα. Άλλοτε διαβάζουμε αισθανόμενοι 

περιφρόνηση, φθόνο, θαυμασμό, θυμό, πάθος, αγωνία, οίκτο. Κάποτε, διαβάζοντας, ξεσπάμε 

από ηδονή, χωρίς να μπορούμε να προσδιορίσουμε τι ήταν αυτό που προκάλεσε την ηδονή. 

Διαβάζουμε αργά, δυσκίνητα, σαν να αιωρούμαστε, σαν έχουμε έλλειψη βαρύτητας. 

Διαβάζουμε προκατειλημμένα ή υστερόβουλα. Άλλες φορές διαβάζουμε επιδεικνύοντας 

μεγαλοψυχία, γενναιοδωρία, με διάθεση να δικαιολογήσουμε το κείμενο, συμπληρώνοντας τα 

κενά, διορθώνοντας κατά βούληση τυχόν σφάλματα.  

Και, μερικές φορές, όταν τα άστρα είναι ευνοϊκά, διαβάζουμε και μας κόβεται η ανάσα, 

ριγούμε, λες και κάποιος ή κάτι έχει περπατήσει πάνω στον τάφο μας, λες και, ξαφνικά, 

έχει αναδυθεί μια θύμηση από τα βάθη του εαυτού μας -η αναγνώριση ότι υπάρχει κάτι 

που ποτέ δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε ή κάτι που μόνο νιώθαμε σαν μια φλογίτσα που 

τρεμοφέγγει, σαν φευγαλέα σκιά, μια θολή μορφή που ανασύρεται και πάραυτα υποχωρεί, 

πίσω, μέσα, προτού προλάβουμε να δούμε τι είναι, αφήνοντάς μας όμως πιο ώριμους, πιο 

σοφούς. (MANGUEL, 1997, σ. 472-473). 

Η πιο σημαντική αμφισημία της λέξης «ανάγνωση» είναι ότι μπορεί να αναφέρεται είτε 

σε ένα προϊόν είτε σε μια διαδικασία. Ως προϊόν, η ανάγνωση είναι η τελική ερμηνεία, η 

αναδρομική κατανόηση ενός κειμένου. Ως διαδικασία, η ανάγνωση είναι μια χρονική 

δραστηριότητα. Σύμφωνα με τη Louise Rosenblatt, η έννοια της ανάγνωσης διαχωρίζεται 

επίσης στην «πληροφοριακή» και στην «αισθητική». Κατά την πληροφοριακή, ο αναγνώστης 

εστιάζει στις πληροφορίες που μπορεί να συγκρατήσει μετά το τέλος της διαδικασίας, ενώ, 

κατά την αισθητική, ο αναγνώστης εστιάζει στο αναγνωστικό γεγονός (RABINOWITZ, 

2008:523-524). Κατά τη λογοτεχνική αναγνωστική διαδικασία, ο αναγνώστης χειραγωγεί το 

νόημα του κειμένου ενώ, συγχρόνως, διαχειρίζεται τις σχέσεις ανάμεσα στο κείμενο με την 

εξωλογοτεχνική πραγματικότητα (HAWTHORN, 2012). 

Φιλαναγνώστης είναι εκείνος που, με αφορμή τις γνωστικές αναζητήσεις, συνειδητά 

επιλέγει την ανάγνωση βιβλίων, επειδή αναγνωρίζει τις κοινωνικοσυναισθηματικές συνέπειές 

της στην ανάπτυξή του ως ατόμου και, ως εκ τούτου, επιδιώκει μια διαφορετική θέαση του 

εαυτού του και του κόσμου που τον περιβάλλει. Η φιλαναγνωσία είναι μια συνήθεια που στόχο 

έχει την απόλαυση και αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στη διαμόρφωση και αναμόρφωση της 

ανθρώπινης προσωπικότητας και εμπειρίας (ΠΟΛΙΤΗΣ, 2013). Και η χρησιμότητα της 

λογοτεχνίας διαφαίνεται από τον τρόπο που βοηθάει τον αναγνώστη να κατανοήσει το 

παρελθόν του, παρέχοντας πίστη στις αξίες του, εντείνοντας τις ατομικές του εμπειρίες και 

νομιμοποιώντας την αντίληψή του γι’ αυτές (HAWTHORN, 2012). 
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Οι στόχοι που μπορεί να θέσει ο αναγνώστης προτού επιλέξει να διαβάσει κάποιο 

βιβλίο είναι να ενημερωθεί, να συζητήσει, να διαφύγει, να πληροφορηθεί, να ανταλλάξει 

απόψεις, να κοινωνικοποιηθεί (ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ, 2000). Οι στόχοι αυτοί καθορίζονται από τις 

γνώσεις, τα ενδιαφέροντά του και συνιστούν τις συμβάσεις και τις παραδοχές, τα είδη των 

συσχετίσεων που είναι διατεθειμένος να κάνει, τις ερωτήσεις που επιθυμεί να θέσει ή τις 

απαντήσεις που θα δώσει στις ερωτήσεις του όταν προσεγγίζει ένα κείμενο (PRINCE, 2000). 

Η φιλαναγνωσία προκρίνει την απόλαυση της αναγνωστικής διαδικασίας, δίνοντας 

προτεραιότητα στην ουσιαστική γνώση του εαυτού του αναγνώστη, στην ενίσχυση των 

στοιχείων της ταυτότητάς του, ικανοποιώντας τις προσωπικές του ανησυχίες, ισχυροποιώντας 

την πολιτισμική του καλλιέργεια, αναπτύσσοντας τη φαντασία του, αναδεικνύοντας τα 

ενδιαφέροντά του και προσφέροντας ψυχική και πνευματική χαλάρωση. (ΚΑΤΣΙΚΗ-

ΓΚΙΒΑΛΟΥ, 2013). Η φιλαναγνωσία μετεξελίσσει τους αναγνώστες σε υποψιασμένους, 

συντελεί στον να αποκτήσουν αυτονομία και κριτική ικανότητα (ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, 2013). Για 

τον φιλαναγνώστη το ρήμα διαβάζω δεν τίθεται σε προστακτική έγκλιση, σύμφωνα με την 

άποψη του Daniel Pennac (ΚΑΤΣΙΚΗ-ΓΚΙΒΑΛΟΥ, 2013). Η ανάγνωση είναι ζήτημα 

επιλογής που βασίζεται στην πεποίθηση πως, για να φτάσει κανείς να αγαπήσει τη λογοτεχνία, 

πρέπει πρώτα να διαβεί τον δρόμο της ανάγνωσης (ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, 2013, σ. 117). 

Υπάρχει πλήθος λόγων για να διαβάσει κανείς. Η ανάγνωση είναι πηγή γνώσης. Αν 

διαβάζεις, διαμορφώνεις, φτιάχνεις τον εαυτό σου. Ακόμη και όταν ένα βιβλίο νιώθεις ότι σε 

απογοητεύει, το τελειώνεις, γιατί ίσως αποκαλυφθεί ενδιαφέρον. Η ανάγνωση είναι θεραπεία. 

Μπορεί να εξελιχθεί κανείς χάρη στα βιβλία. Η ανάλυση ενός βιβλίου επιτρέπει την απαλλαγή 

από το άγχος. Θέτοντας ερωτήματα στον εαυτό μας, μαθαίνουμε πολλά για τον εαυτό μας. 

Όταν κανείς θέλει να χαλαρώσει, κάνει μια βουτιά σε ένα βιβλίο (DE SINGLY, 2000). Ένας 

πολύ σημαντικός λόγος για να μάθει κανείς ανάγνωση είναι ότι, μαθαίνοντας κανείς να 

διαβάζει, μπορεί να διαβάσει ό,τι θέλει, να επιλέγει τα αναγνώσματά του και, σε δεύτερο 

χρόνο, να κάνει ό,τι θέλει με αυτά τα διαβάσματα, με την έννοια της επιλογής του τύπου 

αναγνώστη που θέλει να γίνει. Μπορεί κανείς να διαβάζει διεκπεραιωτικά, έχοντας κάποιον 

συγκεκριμένο σκοπό κατά νου, μπορεί και όχι. Μπορεί η ανάγνωση της λογοτεχνίας να 

προτρέπει τον αναγνώστη σε δράση, όπως θα συνέβαινε αντίστοιχα σε εμπειρίες του 

πραγματικού κόσμου, μπορεί, όμως, και να μη συμβαίνει κάτι τέτοιο (HAWTHORN, 2012). 

Η φιλαναγνωσία μπορεί να λειτουργεί και σαν ανάγνωση escape -όρος του Hans Gierl-, ένας 

τρόπος διαφυγής από την πραγματικότητα, ένα ονειρικό καταφύγιο όπου εκπληρώνονται και 

τροποποιούνται οι επιθυμίες, όπου ξεπερνιούνται οι δυσκολίες, όπου καλύπτονται τα κενά του 

αναγνώστη, όπου τα αδύνατα γίνονται δυνατά (ΚΑΖΑΖΗ, 2003). 
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Υπάρχουν πολλές κατοικίες στο πολύμορφο σπίτι της ανάγνωσης. Όλες τους έχουν αρετές 

επικοινωνίας και οφέλη μαθητείας, όλες οι αναγνώσεις ανοίγουν πόρτες οι οποίες 

επιτρέπουν την επικοινωνία με άλλες κατοικίες, από τη στιγμή που κάποιος αναγνώστης 

κινητοποιηθεί από την άνεση που του προσφέρει η απόλαυση της ανάγνωσης. […] 

Οφείλουμε να ενθαρρύνουμε κάθε ανάγνωση, όποια και αν είναι, γιατί τίποτε ικανό να 

εντατικοποιεί την επαφή με τον γραπτό λόγο δεν είναι ανώφελο. Οτιδήποτε καθιστά δυνατή 

την υπέρβαση μερικών σταδίων κατά την ιδιοποίηση μιας δεξιότητας της οποίας ο 

πολυμορφισμός συνιστά ένα κλειδί καθολικής εμβέλειας, είναι πολύτιμο. […] Όταν 

πρόκειται για την εξοικείωση με τον γραπτό λόγο, δεν υπάρχουν μικρά κέρδη. Όποιο και 

αν είναι το κείμενο που διαβάζεται, όποιες και αν είναι οι συνθήκες ανάγνωσης, όποια και 

αν είναι η αφορμή για ανάγνωση ό,τι επιτρέπει σε αυτούς που διαβάζουν λιγότερο να 

διαβάσουν περισσότερο, είναι καλό. (PASSERON, 2000:115). 

Οι συνήθεις αναγνώστες δεν νοιάζονται για τις διαφορές μεταξύ ανάγνωσης και 

ερμηνείας. Επικεντρώνονται στη σημασία που έχει για εκείνους το κείμενο. Ενδιαφέρονται για 

την ανάγνωση, για την αναγνωστική διαδικασία, χωρίς να τους αφορά το κείμενο 

(LEENHARDT, 2000). Οι λογοτεχνικοί αναγνώστες-κριτικοί ερμηνεύουν τα κείμενα· 

συμφωνούν ή διαφωνούν ως προς τις ερμηνείες τους· υποδεικνύουν κριτικά συμφραζόμενα 

για την ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων· ενθαρρύνουν τεχνικές κριτικής ανάγνωσης· 

διαθέτουν -μέσω των κειμενικών αναλύσεων- τις αναγνωστικές ανταποκρίσεις προς ευρύτερη 

εξέταση και συζήτηση· προτείνουν αξιολογήσεις έργων· εξετάζουν τις ηθικές, πολιτισμικές 

και άλλες, τυχόν, προεκτάσεις τους· ταξινομούν τα κείμενα σε κατηγορίες, ώστε οι δυνητικοί 

αναγνώστες να έχουν τη δυνατότητα της επιλογής· το έργο τους αποτελεί γνώμονα και οδηγό 

για τις αναγνωστικές επιλογές προς κάποιες κατευθύνσεις και περιορισμό ή και απαγορευτικό 

σήμα προς άλλες (HAWTHORN, 2012). 

Διαβάζοντας ο αναγνώστης αίρει τους χωροχρονικούς περιορισμούς, μεταφέρεται στο 

κατασκευασμένο σύμπαν του κειμένου, καλλιεργεί την ψευδαίσθηση ότι εισάγεται και 

εμπλέκεται σε ένα παιχνίδι φαντασίας (illusion: in-lusio<ludo στα λατινικά σημαίνει παίζω), 

όπου αποδέχεται ακόμη και τις πιο απίθανες μυθοπλαστικές περιπέτειες (ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, 

2013). Σε αυτό το παιχνίδι συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις του αναγνώστη: Με την όραση 

γίνονται αντιληπτά τα σημάδια των γραμμάτων και οι μορφές των λέξεων, με την ακοή 

αντηχούν οι λέξεις που διαβάζονται με τα μάτια, με την όσφρηση γίνεται γνώριμη η οσμή του 

χαρτιού, της κόλλας, του μελανιού, με την αφή γίνεται αισθητή η υφή της σελίδας ή του 

εξωφύλλου και, φέροντας, ενίοτε, τα δάχτυλά του ο αναγνώστης στη γλώσσα επιτυγχάνεται 

και η αίσθηση της γεύσης του βιβλίου (στο Όνομα του Ρόδου του Ουμπέρτο Έκο, ο δολοφόνος 
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είχε σκαρφιστεί αυτόν τον τρόπο για δηλητηριάζει τα θύματά του) (MANGUEL, 1997). Η 

συμμετοχή των αισθήσεων στην ανάγνωση μπορεί να εκληφθεί και με μεταφορικό τρόπο. Η 

όραση μπορεί άλλες λέξεις να τις μεγεθύνει, άλλες να τις σμικραίνει, άλλες να τις παραβλέπει 

και σε άλλες να κοντοστέκεται, στέλνοντας αντίστοιχα μηνύματα στον εγκέφαλο για το πόση 

έμφαση πρέπει να δώσει στο νόημά τους. Μέσω της όρασης, ο αναγνώστης μπορεί να 

αντιληφθεί αν είναι μέρα ή νύχτα στο κείμενο που διαβάζει, να διακρίνει τις λεπτομέρειες στην 

περιγραφή ενός συμβάντος ή αντικειμένου, μπορεί να δει τα πρόσωπα των χαρακτήρων και 

τους χώρους στους οποίους κινούνται ακόμη και αν δεν περιγράφονται λεπτομερώς, να δει τα 

χρώματα ή την απουσία τους. Η ακοή συμμετέχει ενεργότερα όταν εντοπίζονται από την 

όραση σημεία στίξης ή ηχητικές εικόνες, όπως για παράδειγμα, ένα θαυμαστικό, τα 

αποσιωπητικά, ο χτύπος μιας καμπάνας, το τρίξιμο της σκάλας, το σύρσιμο παπουτσιών, ο 

αναστεναγμός ή ο ψίθυρος και η κραυγή ενός ήρωα. Ο αναγνώστης μπορεί να ακούσει τον 

κεραυνό, τη φωτιά να καίει τα ξύλα στο τζάκι, το χαλάζι να χτυπάει τα τζάμια, μια πέτρα να 

πέφτει στο κεφάλι κάποιου, τον αέρα να σφυρίζει ανάμεσα σε δέντρα και κτήρια, ένα τσεκούρι 

να κόβει τα ξύλα, τον ήχο που κάνει το γέλιο που προκαλείται από χαρά, ικανοποίηση ή 

σαρκασμό. Με την όσφρηση ο αναγνώστης μπορεί να μυρίσει ένα λουλούδι από τον τρόπο 

περιγραφής του μέσα στο κείμενο που διαβάζει, μπορεί να νιώσει την αίσθηση του καμένου 

φαγητού, τη μυρωδιά της βροχής στο χώμα ή των παπουτσιών που περπάτησαν στη λάσπη, 

της σαπίλας ή της μούχλας σε ένα δωμάτιο. Με την αφή μπορεί να αγγίξει τις εκδορές στο 

σώμα ενός ήρωα πολεμιστή, την υγρασία στα μάγουλα ενός παιδιού που κλαίει ή του αίματος 

που τρέχει από μια μύτη, την απαλή υφή ενός υφάσματος ή του χεριού μιας νέας κοπέλας, την 

τραχύτητα στον τοίχο ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού στο πουθενά ή στα απεριποίητα γένια 

ενός άντρα, το σκάψιμο στην ουλή ενός καλού ή κακού χαρακτήρα ή μεταφορικά να αισθανθεί 

τις εσωτερικές πληγές του και να θέλει με ένα χάδι να τις απαλύνει. Ο αναγνώστης με τη γεύση 

του μπορεί να συλλάβει την «κυριολεκτική» οξύτητα του λεμονιού στο φαγητό που τρώει ένας 

χαρακτήρας του βιβλίου ή τη μεταφορική στα λόγια του όταν ειρωνεύεται, την πικρία σε ένα 

ποτό που πίνει ή την πίκρα που νιώθει παραπονούμενος για μια αδικία, τη γλυκύτητα ενός 

ζαχαρωτού ή τη γλύκα μιας ζεστής αγκαλιάς. Η συμμετοχή των αισθήσεων προϋποθέτει την 

ενεργή συμμετοχή του αναγνώστη με νου και σώμα. 

Η ανάγνωση βιβλίων μπορεί να σου προσφέρει ιδέες που σου αρέσουν ή δεν σου 

αρέσουν, με τις οποίες μπορεί να συμφωνείς ή να διαφωνείς, που δέχεσαι ή που δεν δέχεσαι, 

ιδέες που είναι απλώς διαφορετικές και νέες (PETIT, 2000). Πάντα υπάρχει χρόνος, τρόποι και 

λόγοι για διάβασμα, όπως υπάρχουν και δικαιολογίες για να μη διαβάσει κανείς. Είναι απλώς 

ζήτημα επιλογής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

Οι αναγνώστες μπορεί να είναι είτε μοναχικοί, ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικής, 

οικονομικής, πολιτικής, φυλετικής ή πολιτιστικής τάξης ή ιδεολογίας, μπορεί να προέρχονται 

από χώρους ανώτερης ή χαμηλότερης πνευματικής καλλιέργειας. Και βρίσκονται παντού. Το 

μόνο εφόδιο που τους είναι απαραίτητο για να ξεκινήσουν είναι η αντίληψη. Για να διαβάσει 

κανείς μια εικόνα, δεν του είναι απαραίτητο το αλφάβητο. Οι αρχαίοι λαοί διάβαζαν οιωνούς 

σε κόκκαλα χελώνας, στο πέταγμα πουλιών, σε οστά ζώων. Υπάρχουν φυλές που ακόμη και 

σήμερα διαβάζουν τον καπνό της φωτιάς. Οι μουσικοί διαβάζουν νότες, φθόγγους σε άλλη 

μορφή. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ένας οδηγός, απλούστερος ή πιο περίπλοκος. Όχι μόνο 

για να διαβάσει κανείς, αλλά για να κατανοήσει και να ερμηνεύσει. Οι άνθρωποι των σπηλαίων 

είχαν ανάγκη να επικοινωνήσουν με τους συνανθρώπους τους. Και επειδή δεν είχε εφευρεθεί 

ακόμη κανένα αλφάβητο, χρησιμοποίησαν τις εικόνες σε σπηλαιογραφίες. Και οι άλλοι, οι 

συνάνθρωποί τους, διάβαζαν και ερμήνευαν αυτές τις εικόνες. 

Η σπουδαιότητα της ανάγνωσης αναδεικνύεται και μόνο από το εξής: αν μάθει κάποιος 

να διαβάζει λίγες λέξεις ή μια πρόταση, μετά μπορεί να διαβάσει ό,τι θέλει. Επιπλέον, αυτή 

την πρόταση που θα διαβάσει μπορεί επίσης να την κάνει ό,τι θέλει, να τη συλλογιστεί, να την 

επεξεργαστεί, να της δώσει νόημα, να την εντάξει σε επόμενες αναγνώσεις του, να παραγάγει 

καινούργια νοήματα. Ο Peter Handke, αυστριακός θεατρικός συγγραφέας, έλεγε  

Μπορείς να προσποιηθείς τον χαζό με μια πρόταση. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια 

πρόταση για να κατοχυρωθείς απέναντι σε άλλες προτάσεις, Να κατονομάσεις όλα όσα 

ανακατεύονται στα πόδια σου και να τα κάνεις στην άκρη. Να εξοικειωθείς με κάθε 

αντικείμενο. Να κάνεις όλα τα αντικείμενα πρόταση με την πρόταση. Μπορείς να κάνεις 

τα πάντα αντικείμενα στην πρότασή σου. Με αυτή την πρόταση όλα τα αντικείμενα ανήκουν 

σε σένα. Με αυτή την πρόταση όλα τα αντικείμενα είναι δικά σου. (MANGUEL, 1997:440-

441)  

Από τη στιγμή που θα αποκτηθεί η τέχνη της ανάγνωσης δεν μπορεί πια να χαθεί (MANGUEL, 

1997). 

Η εξέλιξη των υλικών συγ-γραφής -από την πέτρα στον πηλό, από τον πηλό στον 

πάπυρο, από τον πάπυρο στην περγαμηνή και τη διφθέρα, από την περγαμηνή και τη διφθέρα 

στο σημερινό χαρτί, από το χαρτί στη σημερινή οθόνη των υπολογιστών- καθώς και των 

συνακόλουθων σχημάτων των βιβλίων κατά το πέρασμα των αιώνων, αποδεικνύει το πόσο 

δυνατή είναι η θέληση των ανθρώπων να διαβάζουν, ώστε να προσπαθούν να καλύψουν τις 

αναγνωστικές του ανάγκες. 
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Το ίδιο ισχύει και για την τιμή των βιβλίων. Αρχικά τα βιβλία ήταν χειρόγραφα και, ως 

εκ τούτου, τα αντίτυπά τους ήταν ακριβά λόγω των υλικών και της περίτεχνης -συχνά κατά 

παραγγελίαν, ιδιωτικής- διακόσμησής τους και κυκλοφορούσαν σε περιορισμένο αριθμό. Δεν 

παράγονταν μαζικά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να είναι δυσχερής έως ακατόρθωτη η ευρεία 

κυκλοφορία, επομένως, και η ανάγνωση των βιβλίων. Συνάμα υπήρχε η νοοτροπία ότι το 

βιβλίο ήταν αντικείμενο για τους λίγους. Σιγά σιγά και με την εφεύρεση και εξέλιξη της 

τυπογραφίας, τα βιβλία έπαψαν να συμβολίζουν τον πλούτο ή την υψηλή κοινωνική τάξη, 

έγιναν προσιτά σε περισσότερους ως εργαλεία μελέτης. Εξελικτικά, με το πέρασμα των 

χρόνων, τα βιβλία άρχισαν να θεωρούνται εξίσου απαραίτητα αντικείμενα καθημερινής 

χρήσης (MANGUEL 1997). 

Μια άλλη εξέλιξη που αφορά την αναγνωστική διευκόλυνση είναι η μορφοποίηση των 

έντυπων λογοτεχνικών βιβλίων. Οι συγγραφείς από τον 12ο αι. και εξής ξεκίνησαν να 

καταμερίζουν τα κείμενά τους, όπως, για παράδειγμα, να ξεχωρίζουν παραγράφους και 

κεφάλαια, να βάζουν τίτλους στα κεφάλαια, να εντάσσουν αλφαβητικούς πίνακες και 

περιεχόμενα-ευρετήρια, προς διευκόλυνση του αναγνώστη προκειμένου να εντοπίζει με 

ευκολία οτιδήποτε ήθελε να αναζητήσει σε ένα βιβλίο (HAMESSE, 2008). 

Ο ποιητής W. H. Auden πίστευε ότι ακόμη και ο χώρος ανάγνωσης δεν πρέπει να 

ομοιάζει με το περιβάλλον που περιγράφεται στο βιβλίο που διαβάζει ο αναγνώστης. Ωστόσο, 

ορισμένα βιβλία μάλλον απαιτούν να διαβάζονται σε συγκεκριμένες θέσεις και στάσεις του 

σώματος, οι οποίες στάσεις του σώματος απαιτούν χώρους που να τις επιτρέπουν. Η 

ευχαρίστηση που αντλείται από την ανάγνωση συνδυάζεται συχνά και με τη σωματική άνεση. 

Για παράδειγμα, οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν διαφορετικά κρεβάτια, μεταξύ άλλων, και για 

τη γραφή και την ανάγνωση. Η ανάγνωση κάτω από τα σκεπάσματα του κρεβατιού είναι μια 

πράξη ατομική, ασάλευτη, απομονωτική αλλά και τόσο ιδιωτική συγχρόνως· επειδή το κρεβάτι 

συνδέεται -ως νόημα- με τον ύπνο, τη ραστώνη αλλά και την ηδονή, μπορεί να θεωρηθεί ότι η 

ανάγνωση σε αυτό το έπιπλο παραπέμπει σε κάτι απαγορευμένο ή αμαρτωλό (MANGUEL, 

1997). Ο Δημήτρης Μαρωνίτης, στις σπάνιες συνεντεύξεις του, έλεγε πως όταν κανείς 

διαβάζει ή απαγγέλλει ποίηση, οφείλει να είναι όρθιος. Για να αποτίει, με αυτή τη στάση του 

σώματος, τιμή στον ποιητή και στο ποίημά του. Ο Dickens, επίσης, στις παρουσιάσεις των 

βιβλίων του, όρθιος διάβαζε αποσπάσματα. 

Συνέπεια της επινόησης της ανάγνωσης είναι η διεύρυνση της σκέψης και η διανοητική 

εξέλιξη του ανθρώπου. Η ικανότητα για ανάγνωση δεν κληροδοτείται στις μελλοντικές γενιές. 

Ο αναγιγνώσκων εγκέφαλος χρησιμοποιεί, εκμεταλλεύεται αρχαιότερες -πλέον εξελιγμένες- 

νευρωνικές οδούς, οι οποίες ήταν αρχικά σχεδιασμένες και προορισμένες να εξυπηρετούν την 



191 
 

 

όραση ή την ομιλία.  Μέσω των οδών αυτών συνδέεται η όραση με εννοιολογικές και 

γλωσσικές λειτουργίες, και, χάρη στην αμφιβληστροειδοτοπική οργάνωση αυτοματοποιείται 

η ικανότητα αναπαράστασης απλών ή συνθετότερων αντικειμένων (WOLF, 2009). 

Η λογοτεχνική ανάγνωση συμβάλλει στην έξαψη, ενίσχυση και διεύρυνση της 

φαντασίας εκείνου που διαβάζει ή που του διαβάζει κάποιος άλλος –του ενεργητικού ή 

παθητικού αναγνώστη (αν είναι δόκιμος ο όρος του παθητικού αναγνώστη, δεδομένου ότι και 

ο ενεργητικός, σαν παθητικός λειτουργεί αφού διαβάζει στον εαυτό του). Μέσα από τις 

αφηγήσεις ιστοριών είναι δυνατόν ο αναγνώστης να ταξιδεύει σε άλλους, διαφορετικούς 

κόσμους –εξωπραγματικούς (εκτός της δικής του πραγματικότητας), εξωτικούς ή παρόμοιους 

καθημερινούς, σαν τον δικό του, ιδωμένους από διαφορετικές οπτικές γωνίες-, να βιώνει 

εμπειρίες και καταστάσεις που ίσως έχει και ο ίδιος ζήσει ή που δεν θα αντιμετωπίσει στην 

πραγματική του ζωή, να γνωρίζει χαρακτήρες, ήρωες με τη συμπεριφορά των οποίων μπορεί 

είτε να συμφωνεί είτε να διαφωνεί, οι οποίοι μπορεί να του είναι ακόμη και αδιάφοροι, ήθη, 

αξίες και συναισθήματα γνώριμα ή άγνωστα, κοινωνικούς θεσμούς και κανόνες που ίσως του 

φαίνονται λογικοί, παράλογοι, συμβατοί και σύμφωνοι με τους θεσμούς και τους κανόνες της 

κοινωνίας στην οποία ο ίδιος ζει ή εντελώς ασύμβατοι ή απλώς παρόμοιοι, να του γεννιούνται 

επιθυμίες, να του δημιουργούνται ιδέες, να υποθέτει, να πλάθει σχέδια, να λαμβάνει 

αποφάσεις. 

Με τα βιβλία ταξίδεψα όχι μόνο σε άλλους κόσμους αλλά και στον δικό μου. Έμαθα ποια 

είμαι και τι ήθελα να γίνω, τι επιθυμούσα, και συνειδητοποίησα τα πιο τολμηρά όνειρα που 

είχα για τον εαυτό μου και τον κόσμο. Ταυτόχρονα όμως ένιωθα ότι και εγώ βρισκόμουν 

τον περισσότερο καιρό σε μια διαφορετική διάσταση από όλους όσους γνώριζα. Υπήρχαν 

ώρες που κοιμόμουν, ώρες που ξυπνούσα, και υπήρχαν και τα βιβλία, ένα είδος 

παράλληλου σύμπαντος όπου τα πάντα μπορούσαν να συμβούν και τα πάντα συχνά 

συνέβαιναν, ένα σύμπαν το οποίο είχα μόλις γνωρίσει και όμως δεν μου ήταν άγνωστο. 

Ήταν ο πραγματικός, αληθινός μου κόσμος, το τέλειο νησί μου. (WOLF, 2009:155) 

Είναι κατανοητό ότι οι δυνάμεις του αναγνώστη είναι απέραντες και πολυσχιδείς, 

ωστόσο, δεν είναι και όλες εξίσου διαφωτιστικές. Η ανάγνωση μπορεί να αναδημιουργήσει 

ένα κείμενο, να αναδύσει και να πολλαπλασιάσει νοήματα, να φέρει στην επιφάνεια το 

παρελθόν, να προβλέψει το μέλλον· μπορεί όμως και να καταστρέψει νοήματα, να αποπειραθεί 

να διαστρεβλώσει έννοιες και σκοπούς. Κάθε ανάγνωση είναι μια νέα ανάγνωση, χωρίς αυτό 

να σημαίνει ότι είναι μια ψευδής νέα ανάγνωση. 

Οπωσδήποτε υπάρχουν και αυταρχικοί αναγνώστες που εμποδίζουν τους άλλους να 

μάθουν ανάγνωση ή επιβάλλουν περιορισμένα και κατά δική τους επιλογή κείμενα προς 
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ανάγνωση, φανατικοί αναγνώστες που αποφασίζουν λίστες ανάγνωσης, λογοτεχνικούς 

κώδικες με βάση συγκεκριμένους σκοπούς, στωικοί αναγνώστες που δεν δέχονται την 

ανάγνωση προς τέρψη και ψυχαγωγία, ενώ απαιτούν από τη λογοτεχνία την εξιστόρηση 

γεγονότων που οι ίδιοι θεωρούν πραγματικά. Όλοι αυτοί οι αναγνωστικοί τύποι λειτουργούν 

με γνώμονα τον περιορισμό της απέραντης αναγνωστικής δύναμης. Συχνά επιβάλλουν τις 

απαγορεύσεις τους με αυστηρά μέτρα: η λογοκρισία μπορεί να εκφραστεί και πιο σκληρά, 

όποιος παραβεί τον κανόνα ή πολύ συχνά τον νόμο, δικάζεται, ή καίγοντας τα «απαγορευμένα» 

βιβλία ή ερμηνεύοντας τα βιβλία με τέτοιον τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι απολυταρχικοί, 

ρατσιστικοί, φασιστικοί σκοποί τους (MANGUEL, 1997). Ασφαλώς, κάθε αναγνώστης έχει 

δικαίωμα στην επιλογή του σκοπού της ανάγνωσής του. Αυτό το δικαίωμα όμως δεν του 

παραχωρεί και δικαίωμα παράβασης του ίδιου δικαιώματος ενός άλλου αναγνώστη ή το 

δικαίωμα επιβολής του δικού του σκοπού ανάγνωσης σε ένα αναγνωστικό κοινό. «Μπορούμε 

ν’ απαγορεύσουμε το διάβασμα: αλλά στο διάταγμα που θ’ απαγορεύει την ανάγνωση, κάποιος 

θα διαβάσει κάτι για κείνη την αλήθεια που εμείς θα θέλαμε να μη διαβαστεί ποτέ…» 

(ΚΑΛΒΙΝΟ, 2009:298). 

Σήμερα, διαβάζοντας παραμύθια στα παιδιά,  

σχηματίζεται μια αυτοενισχυόμενη σπείρα: όσο περισσότερη συνοχή έχει η ιστορία για το 

παιδί, τόσο ευκολότερα θα τη θυμάται· όσο ευκολότερα τη θυμάται, τόσο περισσότερο θα 

ενισχυθεί η ανάδυση των εννοιακών σχημάτων του· και όσο μεγαλύτερο πλήθος εννοιακών 

σχημάτων αναπτυχθούν, τόσο μεγαλύτερη συνοχή θα έχουν και άλλες ιστορίες για το παιδί, 

με αποτέλεσμα την αύξηση του γνωστικού αποθέματος που θα χρειαστεί για την ανάγνωση 

άλλων ιστοριών στο μέλλον. (WOLF, 2009:133)  

Η ανάγνωση –ενεργητική ή ακόμη και η παθητική- συμβάλλει αποφασιστικά και στη 

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, τα οποία, μέσα από τα βιβλία, μαθαίνουν να βιώνουν 

συναισθήματα ενδεχομένως πρωτόγνωρα, όπως να συμπάσχουν ή να κατανοούν τα 

συναισθήματα των ηρώων των βιβλίων, και, επίσης, να αντιλαμβάνονται και τις διαφορετικές 

οπτικές γωνίες και τους τρόπους αντιμετώπισης γεγονότων που λαμβάνουν χώρα μέσα στις 

ιστορίες που διαβάζουν τα ίδια ή που τους τα διαβάζουν άλλοι. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η εξέλιξη των κοινωνικών δεξιοτήτων του ανθρώπου. Γιατί, γνωρίζοντας τις 

σκέψεις και τις δράσεις λογοτεχνικών ηρώων, τις συνήθειες και τις αντιδράσεις σε όσα τους 

συμβαίνουν, «δεν είμαστε ποτέ πια ίδιοι». Μια τέτοια διαδικασία μπορεί να μας εμπνεύσει, να 

μας χαροποιήσει, να μας λυπήσει. Μπορεί να μας δημιουργήσει συναισθήματα. Σε κάθε 

περίπτωση, «μας εμπλουτίζει». Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μας δημιουργηθεί η τάση και 

η επιθυμία επαναπροσδιορισμού των ορίων της σκέψης μας, δεδομένου ότι ο ανθρώπινος 
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εγκέφαλος διαθέτει την ικανότητα συνδυασμού των όσων ήδη γνωρίζει και έχει αποθηκεύσει 

με όσα καινούργια βλέπει, ακούει και μαθαίνει. 

Διαφορετικά διαβάζει ένας αναγνώστης το ίδιο βιβλίο στην παιδική ηλικία, στην 

εφηβεία και ως ενήλικας, διαφορετικές εντυπώσεις αποκομίζει, διαφορετικά νοήματα αντλεί. 

«Η ανάγνωση αλλάζει τη ζωή μας και η ζωή μας αλλάζει την ανάγνωση» (WOLF, 2009:219). 

Αυτό συμβαίνει διότι η αναγνωστική αντίληψη του ανθρώπου μεταβάλλεται μέσα από τις 

αναγνωστικές του επιλογές, μέσα από τα προσωπικά του βιώματα και μέσα από τις συνθήκες 

κατά τις οποίες επιλέγει να διαβάσει ή να ξαναδιαβάσει κάποια βιβλία. Στην πορεία της ζωής 

του εκτός από το ότι μπορεί να έχουν διαμορφωθεί και εξελιχθεί οι αναγνωστικές του επιλογές, 

μπορεί επίσης να έχουν μεταβληθεί και διαφοροποιηθεί σε σχέση με τις αρχικές. Δεν υπάρχει 

άλλωστε δεσμευτικός κανόνας σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε υπάρχει δεσμευτικός κανόνας ως 

προς το αν θέλει ο αναγνώστης να μεταβεί από τον ένα τύπο στον άλλον. 

Όποιο βιβλίο και αν διαβάζει κανείς, παράγεται πληθώρα συνειρμών. Αυτό αποτελεί 

πρόσκληση για τον αναγνώστη να συναγάγει, να ακολουθήσει ή ακόμη και να δημιουργήσει 

μονοπάτια νέων σκέψεων. Πράγμα που έχει ως συνέπεια τη γνωσιακή υπέρβαση του 

αναγνώστη: συνδυάζοντας τα δεδομένα του με τις νέες πληροφορίες οδηγείται σε νέα γνώση, 

σε νέες σκέψεις που χωρίς την ανάγνωση, ενδεχομένως και πολύ πιθανόν να μην είχε οδηγηθεί 

σε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ώθηση για την κατανόηση του κειμένου, και περαιτέρω 

για την ερμηνεία. Κάθε αναγνώστης σημαίνει διαφορετική ανάγνωση, διαφορετικοί συνειρμοί, 

άλλο το υπόβαθρο (WOLF, 2009). 

Εκτός από τη ζωή μας και την ανάγνωση, αλλάζει και το ίδιο το βιβλίο. Και όλα μαζί 

λειτουργούν αλληλεπιδραστικά:  

Ντάνιελ, καλωσήρθες στο Νεκροταφείο των Νεκρών Βιβλίων… Κάθε βιβλίο, κάθε 

τόμος… έχει ψυχή. Την ψυχή του ανθρώπου που το έγραψε και την ψυχή αυτών που το 

διάβασαν, το έζησαν και ονειρεύτηκαν με αυτό. Κάθε φορά που ένα βιβλίο αλλάζει χέρια, 

κάθε φορά που κάποιος ρίχνει ματιές στις σελίδες του, το πνεύμα το βιβλίου μεγαλώνει και 

δυναμώνει. (WOLF, 2009:194-195) 

 

”I should see the garden far better,” said Alice to herself, “if I could get to the top of 

that hill: and here’s a path that leads straight to it –at least, no, it doesn’t do that-” (after 

going a few yards along the path, and turning several sharp corners), “but I suppose it 

will at last. But how curiously it twists! It’s more like a corkscrew than a path! Well, this 

turn goes to the hill, I suppose- no, it doesn’t! This goes straight back to the house! Well, 

then, I’ll try it the other way.” (CARROLL, χ.χ.: 22-23). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ 

Fiction reveals truths that reality obscures. Ralph Waldo Emerson 

 

You are made of so many words. Stories. Reasons. Dreams. Days that have left us. Days that 

have remained. Victoria Erickson 

 

Sometime, you read a book and it fills you with this weird evangelical zeal, and you become 

convinced that the shattered world will never be put back together unless and until all living 

humans read the book. John Green 

 

Some day you will be old enough to start reading fairy tales again. C.S. Lewis 

 

Το βιβλίο είναι μια συσκευή που πυροδοτεί τη φαντασία. Alan Benett 

 

Books console us, calm us, prepare us, enrich us, and redeem us. José Marti 

 

A book is a dream that you hold in your hand. Neil Gaiman 

 

All the secrets in the world are contained in books. Lemony Snicket 

 

Θέλω να διαβάζω βιβλία που με κάνουν να γελάω, να κλαίω, να φοβάμαι, να ελπίζω και να 

υψώνω θριαμβευτικά τη γροθιά μου. Θέλω να μ’ αγκαλιάζουν τα βιβλία, να μ’ αρπάζουν από 

τον σβέρκο ή τον λαιμό. Ακόμα κι αν μου ρίχνουν γροθιά στο στομάχι, δεν με πειράζει. Διότι 

υπάρχουμε για να νιώθουμε. Matt Haig, Λόγοι για να μείνεις ζωντανός 

 

Because when I read, I don’t really read; I pop a beautiful sentence into my mouth and suck it 

like a fruit drop, or I sip it like a liqueur until the thought dissolves in me like alcohol, infusing 

brain and heart and coursing on through the veins to the root of each blood vessel. Fernando 

Pessoa, The Book of Disquiet 
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I went to find a pot of gold 

That’s waiting where the rainbow ends. 

I searched and searched and searched and searched 

And searched and searched, and then- 

There it was, deep in the grass,  

Under an old and twisty bough. 

It’s mine, it’s mine, it’s mine at last... 

What do I search for now? 

Shel Silverstein, The Search 

 

I walk around like a ghost, and sometimes I question whether I exist. Whether I ever existed at 

all. Paul Auster 

 

The most dangerous phrase in the language is “we’ve always done it this way”. Rear Admiral 

Grace Hopper 

 

The synopsis looked good, 

the cover looked nice, 

you opened the book, 

and began a new life. 

You found a new home, 

you met some new friends, 

you kept on reading,  

hoping it would never end. 

You danced through the pages, 

you sang out the words, 

you felt all their joy,  

and all the pain and hurt. 

The pages cut your fingers, 

and the words cut your heart, 

like the author had a knife, 

and was tearing your soul apart. 

You laughed with the characters, 

and with them you cried, 
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you fell in love with them, too, 

but with them you died, 

and when the book reached its end, 

and your broken heart couldn’t heal, 

you suddenly realized that it’s not real. 

Anonymous, A book and A Reader 

 

I will defend the importance of bedtime stories to my last gasp. J.K. Rowling 

 

ORDER: All day long the old woman struggles with her house and the objects in it: the doors 

will not shut; the floorboards separate and the clay squeezes up between them; the plaster 

walls dampen with rain; bats fly down from the attic and invade her wardrobe; mice make 

nests in her shoes; he fragile dresses fall into tatters from their own weight  on the hanger; she 

finds dead insects everywhere. In desperation she exhausts herself sweeping, dusting, mending, 

caulking, gluing, and at night sinks into bed holding her hands over her ears so as not to hear 

the house continue to subside into ruin around her. Lydia Davis, Varieties of disturbance 

stories 

 

A book is proof that humans are capable of working magic. Carl Sagan 

 

You know you ’ve read a good book when you turn the last page and feel a little as if you have 

lost a friend. Paul Sweeney 

 

Όλο το γράψιμο αρχίζει με το να είσαι αναγνώστης. Heinrich Böll 

 

Οτιδήποτε βλέπεις, μπορεί να γίνει ένα παραμύθι. Hans Christian Andersen 

 

Είπα κάποτε ότι η τέχνη δεν είναι πραγματικότητα. Πως η τέχνη είναι ένα σχόλιο πάνω στην 

πραγματικότητα, πως η πραγματικότητα δεν μπορεί να νοηθεί ως τετελεσμένη, αν δεν 

δευτερολογηθεί από ένα τέτοιο σχόλιο. Θεωρώ αυτό το σχόλιο πιο πραγματικό από την ίδια την 

πραγματικότητα, γιατί ακριβώς αποκαλύπτει εκείνες τις κρυφές όσο και ουσιαστικές διεργασίες 

που αναπαράγουν συνεχώς τη συγκινησιακή πραγματικότητα του ανθρώπου. Αυτή για την οποία 

μιλά κυρίως η τέχνη. Αυτή με την οποία αποκλειστικά υπάρχει ο άνθρωπος. Θεωρώ τον λόγο 

σαν ένα χαρισματικό όργανο, περισσότερο από όλα τα άλλα. Γιατί ακριβώς ο λόγος έχει τη 
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δυνατότητα να συλλαμβάνει και να φανερώνει όλες τις δυνατές νοηματικές και συναισθηματικές 

αντηχήσεις που γεννά μέσα στον νου και την ψυχή του ανθρώπου η εμπειρία της ζωής. Εννοώ 

κάτι σαν την εξαίσια ακινησία της ζωγραφικής ή τη δαιμονική κινητικότητα της μουσικής. Εννοώ 

ακριβώς έναν λόγο που είναι και ζωγραφική και μουσική και όλα όσα μπορεί να εκφράσει ο 

άνθρωπος. Κυρίως όσα δεν μπορεί.  

Γιώργος Χειμωνάς 

 

If you are experiencing difficulties with a book, try the element of surprise: attack it at an hour 

when it isn’t expecting it. H.G. Wells 

 

Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Όλες οι λέξεις ανάμεσα σε δυο ανθρώπους απαιτούν μια κοινή 

εμπειρία. Jorge Louis Borges 

 

Ένα καλό βιβλίο θα σε αφήσει με το ερώτημα: Πώς ο συγγραφέας το γνώριζε αυτό για μένα; 

Alain de Botton 

 

Interviewer: Some people say they can’t understand your writing, even after they have read it 

two or three times. What approach would you suggest for them? 

Faulkner: Read it four times.  

 

Ένα βιβλίο διαβασμένο από χίλιους διαφορετικούς ανθρώπους είναι χίλια διαφορετικά βιβλία. 

Andrei Tarkovsky 

 

She searches the pages 

of dusty old books, 

in hopes of a glimpse of 

the magic foretold. 

Of mystics and mysteries 

tucked away in nooks 

of the ancestors  

knowledge they say is 

untold. 

DJ Hinton 
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I know nothing in the world that has as much power as a word. Sometimes, I write one, and I 

look at it, until it begins to shine. Emily Dickinson 

 

Αλλά πώς μπορεί να βγει απ' αυτό το δωμάτιο, απ’ αυτό το βιβλίο που θα συνεχίσει να γράφεται 

όσο εκείνος θα μένει στο δωμάτιο;  Paul Auster, Φαντάσματα (Τριλογία της Ν. Υόρκης) 

 

I must always forget how one word is able to pick out another, to manner another, until I have 

got something I might have said… but did not. Anne Sexton 

 

The real me lives in words, not in what words mean. Anne Sexton 

 

Poetry led me by the hand out of madness. Anne Sexton 

 

I’m hunting for the truth. It might be a kind of poetic truth, and not just a factual one, because 

behind everything that happens to you, there is another truth, a secret life. Anne Sexton 

 

Αν ικανοποιούμαστε εξάγοντας με το ζόρι από ένα ποίημα ή ένα διήγημα το περιεχόμενό του σε 

ιδέες, πολιτική χροιά και παιδαγωγικές ή ηθοπλαστικές επιδιώξεις, ικανοποιούμαστε με πολύ 

λίγα, και προσπερνάμε το μυστικό της τέχνης, του αληθινού και του αυθεντικού. Hermann Hesse, 

Ερμηνείες για τον Κάφκα 

 

Για πολλούς ένα μελανοδοχείο δεν περιέχει παρά λίγες σταγόνες ενός μαύρου υγρού. Για άλλους 

όμως είναι ένας ωκεανός, κι εγώ πνίγομαι μέσα του. Gustave Flaubert 

 

Γράφω επειδή το φάντασμα, επειδή χτες, επειδή σήμερα, επειδή δεν ξέρω, επειδή ο έρωτας, 

επειδή η νύχτα... Óscar Hahn 

 

All we have is words. All we have is worlds. Tim Etchells 

 

Sleep is good, he said. And books are better. George R.R. Martin 

 

Κάθε αναγνώστης, καθώς διαβάζει, είναι αναγνώστης του ίδιου του του εαυτού. Marcel Proust 

 

I am a part of everything that I have read. Theodore Roosevelt 
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A writer only begins a book. A reader finishes it. Samuel Johnson 

 

Για να ονειρευτείς δεν χρειάζεται να κλείσεις τα μάτια. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ανοίξεις 

ένα βιβλίο. Michel Foucault 

 

Τέντωσα σχοινιά από καμπαναριό σε καμπαναριό. Γιρλάντες από παράθυρο σε παράθυρο. 

Χρυσές αλυσίδες από αστέρι σε αστέρι, και χορεύω. Arthur Rimbaud 

 

Γιατί έτσι λειτουργεί η ιστορία: να κάνεις κάποιον να δει αυτό που βρίσκεται μπροστά στα μάτια 

του παρουσιάζοντας του κάτι άλλο. Paul Auster, Η επινόηση της μοναξιάς 

 

There is no reality except the one contained within us. That is why so many people live such an 

unreal life. They take the images outside of them for reality and never allow the world within 

to assert itself. Hermann Hesse, Steppenwolf 

 

Όταν ο ήρωας εμφανιστεί θα ανακαλύψουμε ότι υπήρχε ανέκαθεν ανάμεσά μας. Charles 

Bukowski 

 

Wherever I am, I carry a book with me, I have a place I can go and be happy. J.K. Rowling 

 

Words are like leaves; and where they most abound, much fruit of sense beneath is rarely 

found. Alexander Pope 

 

Μια λέξη ποτέ δεν έρχεται μόνη της. Ακόμα και η λέξη «μοναξιά» χρειάζεται κάποιον που να 

υποφέρει από αυτήν. José Saramago 

 

«Τι θα απογίνουμε;» ρώτησε εκείνος. 

«Λέξεις», απάντησε. 

Λέξεις που δεν θα αφορούν κανέναν. Χάρης Βλαβιανός, Η εύθραυστη επικράτεια των λέξεων 

 

Διαβάζω θα πει ταξιδεύω. Όποιος τα καταφρονά τα βιβλία, καταφρονά τα ταξίδια. Ταξιδευτές 

και περιηγητές μπορεί να είναι του κάκου και για γέλια. Τα ταξίδια, ποτέ. Κωστής Παλαμάς 
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Ίσως να είχαν δίκιο που έβαλαν την αγάπη στα βιβλία. Ίσως επειδή δεν θα μπορούσε να ζει 

πουθενά αλλού. William Faulkner  

 

Βαδίζεις σε μιαν έρημο. Ακούς ένα πουλί που κελαηδάει. Όσο κι αν είναι απίθανο να εκκρεμεί 

ένα πουλί στην έρημο, ωστόσο εσύ είσαι υποχρεωμένος να του φτιάξεις ένα δέντρο. Αυτό είναι 

το ποίημα... Κική Δημουλά 

 

Οι εικόνες έχουν δοθεί στους ποιητές· η ικανότητα να τις θυμηθούν είναι πολύ πιο σημαντική 

από την ικανότητα να τις δημιουργήσουν. Viktor Shklovky 

 

Οι συγγραφείς έχουν το μάτι μικρού παιδιού που εξακολουθεί να ξαφνιάζεται. Ευγενία Φακίνου 

 

Το βιβλίο είναι τσεκούρι που σπάει την παγωμένη θάλασσα μέσα μας. Franz Kafka 

 

With her little hands, she scans each page 

and as she looks, 

she finds that she is mesmerized by the 

magic from these books. 

By candlelight she reads each night and as 

the candle burns, 

she finds delight from the magic of books 

with each page she turns. 

For a moment, she’s a princess dancing, in 

a castle she’d be prancing. 

Other times a ballerina, loved by all that came 

and seen her. 

Yes, she loves these nooks to me she said. 

She keeps them neatly stored next to her bed. 

Each night she goes to sleep it seems she 

always dreams the same sweet dreams. 

All the while she has a smile and as these thoughts 

dance through her head. “She believes” that 

there is really magic. In every page she’s read... 

Thad Wilk, The Magic of Books 
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The author makes his readers, just as he makes his characters. Henry James 

 

I write; let the reader learn to read. Mark Harris 

 

Αφού ο ποιητής αφομοιώσει τα πράγματα που έχει μαζέψει η ιδιοσυγκρασία του από τον γύρω 

κόσμο, φτάνει στη στιγμή που θα νιώσει το κενό μέσα του, που θα νιώσει ότι βρίσκεται στο 

σκοτεινό δάσος, όπως έλεγα κάποτε, στη “selva oscura”, μόνος και αβοήθητος- ότι πρέπει να 

εμπιστευτεί αυτό το κενό, επί ποινή θανάτου. Είναι η πιο δύσκολη στιγμή του, αυτός ο αγώνας 

για να βρει εκείνη τη φωνή που ταυτίζεται και σοφιλιάζεται με τα πράγματα που θέλει να 

δημιουργήσει, ή, αν θέλουμε, που δημιουργεί τα πράγματα ονομάζοντάς τα. Το ακραίο όριο όπου 

τείνει ο ποιητής, είναι να μπορέσει να πει “γεννηθήτω φως” και να γίνει φως. Σεφέρης, Γ., «Η 

Γλώσσα στην Ποίησή μας», Δοκιμές Β΄ 

 

Τι όμορφο που είναι ένα βιβλίο, που επινοήθηκε για να πιάνεται στο χέρι, ακόμη και στο κρεβάτι, 

ακόμη και μέσα σε μία βάρκα, ακόμη και εκεί όπου δεν υπάρχουν ηλεκτρικές πρίζες, ακόμη κι 

αν έχει αποφορτιστεί κάθε μπαταρία και αντέχει τα σημάδια και τα τσαλακώματα, μπορεί να 

αφεθεί να πέσει καταγής ή να παραιτηθεί ανοιγμένο στο στήθος ή στα γόνατα όταν μας παίρνει 

ο ύπνος, μπαίνει στην τσέπη, φθείρεται, καταγράφει την ένταση, την επιμονή ή τον ρυθμό των 

αναγνώσεών μας, μας υπενθυμίζει (αν φαίνεται πολύ καινούργιο ή άκοπο) ότι δεν το διαβάσαμε 

ακόμη. Umberto Eco 

 

Δεν είχες τίποτα να πεις κύριε.  

Γιατί ηνώχλησες τις λέξεις;  

γιατί τις ηνώχλησες; Κώστας Μόντης 

 

I opened a book and in I strode.  

Now nobody can find me. 

I’ve left my chair, my house, my road, 

My town and my world behind me.  

I’m wearing the cloak, I’ve slipped on the ring, 

I’ve swallowed the magic potion. 

I’ve fought with a dragon, dined with a king 

And dived in a bottomless ocean.  

I opened a book and made some friends. 
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I shared their tears and laughter 

And followed their road with its bumps and bends 

To the happily ever after. 

I finished my book and out I came. 

The cloak can no longer hide me. 

My chair and my house are just the same, 

But I have a book inside me. Julia Donaldson, I Opened a Book 

 

Το σώμα του 

B. Franklin, Τυπογράφου, 

Σαν εξώφυλλο παλιού βιβλίου, 

Με τα περιεχόμενά του σκισμένα, 

Δίχως τίτλο πια, δίχως επιχρύσωση 

Ενθάδε κείται, τροφή για σκώληκες 

Αλλά το έργο δεν θα χαθεί· 

Διότι θα εμφανιστεί και πάλι, 

Όπως ο ίδιος πίστευε, 

Σε μια νέα, κομψότερη έκδοση 

Διορθωμένη και βελτιωμένη 

Από τον συγγραφέα. Benjamin Franklin 

 

We dance round in a ring and suppose, 

But the Secret sits in the middle and knows. Robert Frost 

 

Αρχίζεις να σπρώχνεις μια λέξη στο στίχο 

κι η λέξη δεν μπαίνει. 

Επιμένεις και σπάει. 

Η ποίηση - είν' ένα ταξίδι 

σ' άγνωστη χώρα. 

Η ποίηση - είναι ταυτόσημη 

με την παραγωγή ραδίου. 

Για μια και μόνο λέξη 

λιώνεις χιλιάδες τόνους 

γλωσσικό μετάλλευμα. Vladimir Mayakovsky, Συνομιλία μ' έναν φοροεισπράκτορα 
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Είμ’ ένα βιβλίο. Κάποιος με διαβάζει. 

Δεν ξέρω τι καταλαβαίνει από μένα.  

Δεν ξέρω αν μου βρίσκει κάποιο βάθος. 

Πάντως, δυσκολεύεται στο διάβασμα. 

Ή βαριέται, συχνά με παρατά. 

Τσακίζοντας τα φύλλα μου. 

Μ’ εγκαταλείπει για καιρό 

Και όταν κάποτε επιστρέφει, 

Έχει πλέον χάσει τη συνέχεια 

Έχει ξεχάσει ό,τι έχει διαβάσει.  

Έτσι, με ξαναπιάνει απ’ την αρχή. 

Για να με παρατήσει πάλι,  

Ύστερ’ από λίγο κουρασμένος.  

Δεν ξέρω αν διαβάζει άλλα βιβλία. 

Δεν ξέρω καν πώς βρέθηκα στα χέρια του. 

Όμως εδώ είμαι, αυτός είναι η μοίρα μου. 

Και, αν αυτός δεν με διαβάσει, 

Άλλον αναγνώστη δεν πρόκειται να βρω... Αργύρης Χιόνης 
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