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Δπραξηζηίεο 

Ζ παξνχζα εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, 

ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη εηδηθφηεξα, 

ηεο θαηεχζπλζεο «Γισζζηθφο Γξακκαηηζκφο θαη Πνιπγξακαηηζκνί ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαί-

δεπζε». Αξρηθά, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο βαζηέο επραξηζηίεο κνπ ζηελ επηβιέπνπζά κνπ θπ-

ξία Μαξηάλα παλάθε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, γηα ηελ πνιχηηκε επηζηεκνληθή θαζνδήγεζή ηεο θαη ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζή ηεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη γηα 

ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ. Δπίζεο, 

ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ αθηέξσζαλ γηα 

ηε κειέηε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Πξσηίζησο, 

ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ θπξία Νηθνιέηηα Σζηηζαλνχδε-Μαιιίδε, Αλαπιεξψ-

ηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ γηα ηελ ακέξηζηε αξσγή ηεο θαη 

ηελ πξνζθνξά ηεο γλψζεο ζηηο κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο θαη ηνλ θχξην Γεψξγην Καςάιε, 

Καζεγεηή ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη πξψελ Πξχηαλε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, πνπ κνπ έθαλε ηελ ηηκή λα παξεπξεζεί ζηελ παξνπζίαζε ηεο δη-

πισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο δίλνληάο κνπ πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαη θαηεπζχλζεηο. Σέινο, ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, ηνλ ζχδπγφ κνπ, Αιέμαλδξν θαη θπξίσο ηηο θφξεο 

κνπ, Άιθεζηηο θαη Αιεμία γηα ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ ππνκνλή ηνπο, ζηηο νπνίεο αθηεξψ-

λσ θαη ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία. 
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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία κειεηά ηηο απεηθνλίζεηο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ εη-

θνλνγξαθεκέλν παηδηθφ κηθξναθήγεκα ηεο πεξηφδνπ 2000-2018. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη 

ε εμέηαζε αθελφο ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ θαη αθεηέξνπ ηεο εηθνλνγξάθεζεο ζχγρξν-

λσλ αθεγεκάησλ αλαδεηθλχνληαο παξάιιεια ηφζν ηα ηδενινγηθά κελχκαηα, φζν θαη ηηο ζπγ-

γξαθηθέο ηάζεηο γηα ηε κπζνπιαζία ζην παηδηθφ αθήγεκα ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο. Γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ αθεγεκάησλ αθνινπζήζακε κηα πξνζέγγηζε πνπ ζπλδπάδεη ηε ζεσξία ηνπ G. 

Genette γηα ηε κειέηε ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ, θαζψο θαη ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

Γηαλληθνπνχινπ γηα ηε κειέηε ηεο εηθνλνγξάθεζεο. Παξάιιεια, εμεηάδνληαη νη λενηεξηθέο 

αθεγεκαηηθέο ηερληθέο σο ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ ζπδήηεζε αθεγεκάησλ, ηα παξαθεηκελη-

θά ζηνηρεία, αιιά θαη ε ζρέζε εηθφλαο θαη ιφγνπ. Σα αθεγήκαηα ζην ζχλνιφ ηνπο αλήθνπλ 

ζηνλ ζεκαηηθφ θχθιν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, σζηφζν ε επηκέξνπο ζεκαηηθή ηνπο ζπγθξφηεζε 

αθνξά ζε νηθνπκεληθέο αμίεο, φπσο ε αγάπε, ε πξνζθνξά, ε αιιειεγγχε, ε ζπλεξγαζία, ε 

δχλακε ηεο πίζηεο, ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα, θαζψο θαη ζε ζχγρξνλα θνηλσληθά δεηήκαηα, φπσο 

ν πφιεκνο, ε δηαθνξεηηθφηεηα, ν θαηαλαισηηζκφο, ε νηθνινγία. Μειεηψληαο έλα αμηφπηζην 

δείγκα αθεγεκάησλ ηεο πεξηφδνπ 2000-2018, θαηαδεηθλχεηαη ε έθδειε πξνζπάζεηα ησλ δε-

κηνπξγψλ ηνπο λα πξνσζνχλ δηαρξνληθά κελχκαηα ηφζν κέζα απφ ην θείκελν, φζν θαη κέζα 

απφ ηελ εηθνλνγξάθεζε, θαη λα ζπλδένπλ ηελ παξάδνζε κε ηηο ηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο. 

  

Λέμεηο θιεηδηά: Υξηζηνχγελλα, κηθξναθήγεκα, αθήγεζε, εηθνλνγξάθεζε, λενηεξηθφηεηα, 

ηδενινγία, αγάπε, Παηδηθή Λνγνηερλία, παξάδνζε 
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Abstract  

Images of Christmas in contemporary children’s books: narratives and illustrations 

This paper deals with numerous images of Christmas in contemporary Greek Children‟s 

books of 2000-2018 era. The aim of this research work is to examine both narrative technique 

and illustration of contemporary storytelling of the last two decades, assessing at the same 

time, any ideological massages and author trends about Children‟s books storytelling. In order 

to analyze the narratives, a combined approach is used, based on the G. Genette theory for the 

study of narrative techniques and the theoretical approach of Giannikopoulou for the study of 

illustrations. Also, key points such as the contemporary techniques, as features of the books 

under discussion, the surroundings elements, the image/narrative relationship, is examined. 

All fairytales belong to the Christmas thematic cycle, however, they‟re dealing with subjects 

that highlight universal ethics, such us love, unselfing giving, cooperation, solidarity, power 

of faith, interculturality, and contemporary social issues, such us, war, diversity, consumer-

ism, ecology. Analyzing a reliable amplitude of specimen of the 2000-2018 era, it is easily 

demonstrated that their authors manage through the text and illustration, to display and high-

light everlasting humanistic ethics, and to link tradition with trends and perceptions of con-

temporary days. 

 

Key words: Christmas, short story, narratives, illustrations, contemporary, ideology, love, 

Children‟s Literature, tradition 
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ΔΙΑΓΩΓΗ  

 

Ο ενξηαζκφο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ απνηειεί κηα γηνξηή πνπ εηεζίσο επαλέξρεηαη θαη δηαξθεί 

έλα Γσδεθαήκεξν. εκαηνδνηεί γηα ηνπο κηθξνχο ην θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ θαη γηα ηνπο κε-

γάινπο ηελ έλαξμε ησλ ρεηκεξηλψλ δηαθνπψλ. πλδέεηαη κε ην νηθνγελεηαθφ θαη ζξεζθεπηηθφ 

αίζζεκα, αθνχ ε παξάδνζε θαη ηα έζηκα δσληαλεχνπλ ηηο εκέξεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη θά-

λνπλ ηνπο αλζξψπνπο φισλ ησλ ειηθηψλ λα αλαπνινχλ θαη λα ραίξνληαη, ζπκκεηέρνληαο κε 

ελζνπζηαζκφ ζηα ενξηαζηηθά δξψκελα. Έηζη, ην ζέκα ηεο αγαπεκέλεο απηήο γηνξηήο απα-

ζρνιεί θάζε ρξφλν ηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, αιιά θαη ηνπο ζπγγξαθείο παηδηθψλ βηβιίσλ. 

Δηδηθφηεξα, ε έθδνζε θαη ε θπθινθνξία παηδηθψλ βηβιίσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ζεκαηηθφ 

θχθιν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θηάλνπλ ζην απνθνξχθσκά ηνπο θαηά ηηο ενξηαζηηθέο εκέξεο, 

θαηαθιχδνληαο ηα ξάθηα ησλ βηβιηνπσιείσλ, πξνζειθχνληαο λεαξνχο θαη κεγάινπο αλαγλψ-

ζηεο, κε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Ζ κεγάιε απήρεζε ηεο γηνξηήο δίλεη ηελ επθαη-

ξία ζηνπο λεφηεξνπο ζπγγξαθείο λα ζπλδέζνπλ ηα Υξηζηνχγελλα κε ζχγρξνλα θνηλσληθά ζέ-

καηα θαη παλαλζξψπηλεο αμίεο, πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο επηηαγέο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηηο απεηθνλίζεηο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζε ελλέα ζχγρξνλα ει-

ιεληθά εηθνλνγξαθεκέλα παηδηθά κηθξναθεγήκαηα ηεο πεξηφδνπ 2000-2018. Δηδηθφηεξα, ε-

πηδηψθνπκε κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ, ηεο εηθνλνγξάθεζεο θαη ηεο 

ζρέζεο εηθφλαο θαη ιφγνπ λα αλαδείμνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ζπγγξαθείο θαη νη 

εηθνλνγξάθνη ησλ ππφ κειέηε αθεγεκάησλ, αλαπαξηζηνχλ ην ζέκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζην 

ζχγρξνλν εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ κηθξναθήγεκα, κε ζθνπφ λα αλαδείμνπλ πνηθίια ηδενιν-

γηθά κελχκαηα, θαζψο θαη ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο γηα ηε κπζνπιαζία ζην παηδηθφ βηβιίν.  

πγθεθξηκέλα, ην πξψην θεθάιαην απνηειείηαη απφ έμη ελφηεηεο νη νπνίεο θάλνπλ ιφγν γηα 

ηα Υξηζηνχγελλα ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία. Αλαιπηηθφηεξα, παξνπζηάδνπκε ηα έζηκα ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ, ηα νπνία απνηέιεζαλ πεγή έκπλεπζεο ηφζν ζε παιαηφηεξνπο, φζν θαη ζε 

λεφηεξνπο ζπγγξαθείο, πξνζεγγίδνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηερληθέο ηνπ παηδηθνχ λεν-

ηεξηθνχ αθεγήκαηνο θαη εμεηάδνπκε ην ζχγρξνλν εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν κε ηα ρα-

ξαθηεξηζηηθά ηνπ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνπκε ηε κέζνδν πξνζέγγηζεο ησλ κηθξναθεγή-

ζεσλ, ε νπνία αθνξά ζηελ αλάιπζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ, κε ηελ παξάιιειε αλί-

ρλεπζε λενηεξηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο εηθνλνγξάθεζεο, κε ζθνπφ ηελ αλάδεη-

με ησλ ηδενινγηθψλ ζπκθξαδνκέλσλ δηακέζνπ ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο εηθφλαο ησλ ππφ κειέηε 

αθεγεκάησλ.  
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Δηδηθφηεξα, γηα ηελ αλάιπζε ηεο αθήγεζεο ησλ αθεγεκάησλ ρξεζηκνπνηνχκε ηε ζεσξία 

ηνπ G. Genette, ελψ γηα ηελ αλάιπζε ηεο εηθνλνγξάθεζεο ηε ζεσξία ηεο Γηαλληθνπνχινπ, 

θαζψο θαη ηηο επηζεκάλζεηο άιισλ κειεηεηψλ. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηηο θαηεγνξίεο κειέηεο ησλ βηβιίσλ, νη νπνίεο δηακνξθψζε-

θαλ ζχκθσλα κε ηε ζεκαηνινγία ηνπο. πγθεθξηκέλα, ηα παηδηθά βηβιία ρσξίδνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ζε βηβιία κε ηίηιν «αλαηξεπηηθά παξακχζηα θαη ζηε-

ξεφηππα – Οηθνπκεληθέο αμίεο» (ε αγάπε, ε πξνζθνξά, ε δχλακε ηεο πίζηεο, ε ζπλεξγαζία, 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα, θ.ά). Σα αθεγήκαηα πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ηα εμήο: 

Φξηθαληέια, ε κάγηζζα πνπ κηζνύζε ηα θάιαληα (1998/2003), θείκελν ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά 

θαη εηθνλνγξάθεζε ηνπ Μηράιε Κνπληνχξε, Ζ κπνπγάδα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2004/2015), θείκελν 

ηεο Ησάλλαο Κπξίηζε-Σδηψηε θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο Διίδαο Βαβνχξε, Ζ λύρηα πνπ γελλήζε-

θε ε αγάπε (2015), θείκελν ηεο νθίαο Μαληνχβαινπ θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο Θέληα Μηκε-

ιάθε Σα αιεζηλά δώξα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2016), θείκελν ηεο ηέιιαο Μηραειίδνπ θαη εηθνλν-

γξάθεζε ηεο Μπξηψο Γειεβνξηά, Μα πόηε ζα θηάζεη απηόο ν Μάγνο; (2017), θείκελν ηεο Η-

νπιίηαο Ζιηνπνχινπ θαη εηθνλνγξάθεζε ηνπ Γηάλλε Κφηηε θαη Ση ηξέρεη κε ηνλ Ατ-Βαζίιε; 

(2018), θείκελν θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο Μαξίλαο Γηψηε.  

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ζε βηβιία κε ηίηιν «ζχγρξνλα θνηλσληθά ζέκαηα» (θαηαλα-

ισηηζκφο, δηαθνξεηηθφηεηα, πφιεκνο, νηθνινγία, θ.ά.). Σα παξακχζηα πνπ αλήθνπλ ζε απηή 

ηελ θαηεγνξία είλαη ηα εμήο: Φνλ Κνπξακπηέο ελαληίνλ θόκε Μεινκαθαξόλε (2009), θείκελν 

ηνπ Κπξηάθνπ Υαξίηνπ θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο Νηαληέια ηακαηηάδε, Υξηζηνύγελλα ζην Γά-

ζνο (2014), θείκελν ηεο γνπξήο Γεσξγηάδε θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο Διίδαο Βαβνχξε θαη Ο 

Ατ-Βαζίιεο ζηε θπιαθή κε ηνπο 83 κηθξνύο αξνπξαίνπο (2015), θείκελν ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά 

θαη εηθνλνγξάθεζε ηνπ Βαγγέιε Διεπζεξίνπ. Ζ επηινγή ησλ βηβιίσλ έγηλε κε ηα εμήο θξηηή-

ξηα: α) λα αλήθνπλ φια ζηνλ ζεκαηηθφ θχθιν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, β) λα έρνπλ εθδνζεί ηελ 

πεξίνδν 2000-2018, γ) λα απεπζχλνληαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο 

θαη δ) νη ζπγγξαθείο θαη νη εηθνλνγξάθνη ηνπο λα είλαη Έιιελεο. 

Δπηπιένλ, ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηέρεη ηηο αλαιχζεηο ησλ έμη ζχγρξνλσλ βηβιίσλ πνπ α-

λήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «αλαηξεπηηθά παξακχζηα θαη ζηεξεφηππα – Οηθνπκεληθέο αμίεο». Δη-

δηθφηεξα, κειεηψληαη νη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαη ε εηθνλνγξάθεζε ησλ αθεγεκάησλ πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ ζεκαηηθφ θχθιν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηαπηφρξνλα πξνβάιινπλ παλαλζξψ-

πηλεο αμίεο, νη νπνίεο, αθελφο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ην λφεκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, 

αθεηέξνπ εθιείπνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. 

Δπηπξφζζεηα, ην ηξίην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο αλαιχζεηο ησλ ηξηψλ ζχγρξνλσλ αθε-

γεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «ζχγρξνλα θνηλσληθά ζέκαηα». πγθεθξηκέλα, κειε-
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ηψληαη νη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαη ε εηθνλνγξάθεζε ησλ αθεγεκάησλ πνπ αλήθνπλ, επί-

ζεο, ζηνλ ζεκαηηθφ θχθιν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, σζηφζν, πξνβιεκαηίδνπλ ζρεηηθά κε πνηθίια 

θνηλσληθά δεηήκαηα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε ησλ ηξηψλ θεθαιαίσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Μεηά ηε βηβιην-

γξαθία παξαζέηνπκε παξάξηεκα κε ελδεηθηηθέο εηθφλεο απφ ηα παηδηθά ινγνηερληθά βηβιία, 

κε ηε ζεηξά πνπ αλαιχζεθαλ ζην δεχηεξν θαη ζην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη 

παξάξηεκα κε ζπλεληεχμεηο θαη βηνγξαθηθά ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ εηθνλνγξάθσλ ησλ ππφ 

κειέηε εηθνλνγξαθεκέλσλ αθεγεκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. Σα Υξηζηνύγελλα ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία 

Σν πξψην θεθάιαην απνηειείηαη απφ έμη ελφηεηεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ζέκα ησλ Υξη-

ζηνπγέλλσλ ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν. πγθεθξηκέλα, ζηελ 

πξψηε ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηελ παξάδνζε ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ζηα έζηκα πνπ απν-

ηέιεζαλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο παιαηφηεξνπο θαη ηνπο λεφηεξνπο ζπγγξαθείο, κε ζθνπφ 

ηελ παξαγσγή ρξηζηνπγελληάηηθσλ ηζηνξηψλ. ηε δεχηεξε ελφηεηα, ζα πξνζεγγίζνπκε ην 

παηδηθφ λενηεξηθφ αθήγεκα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα νπνία ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ 

αλάιπζε ησλ βηβιίσλ πνπ εμεηάδνπκε. ηε ζπλέρεηα, ζηελ ηξίηε ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε 

ζην ζχγρξνλν εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο απηά έρνπλ 

δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα. Δπίζεο, ζα παξνπζηάζνπκε ηε κέζνδν πξνζέγγηζεο ησλ παηδηθψλ 

ινγνηερληθψλ βηβιίσλ, ε νπνία ζα καο βνεζήζεη λα δηεξεπλήζνπκε ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εηθνλνγξάθεζεο ησλ ππφ κειέηε αθεγεκάησλ, κε ηελ παξάιιειε αλί-

ρλεπζε ησλ ηδενινγηθψλ ζπκθξαδνκέλσλ ησλ θεηκέλσλ. Σέινο, αθνινπζνχλ νη θαηεγνξίεο 

κειέηεο ησλ αθεγεκάησλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα. 

1.1 Η παξάδνζε ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ην παηδηθό βηβιίν 

Σα Υξηζηνχγελλα θαη ε Πξσηνρξνληά αλήθνπλ ζηελ πεξίνδν ηνπ Γσδεθαεκέξνπ. «Γσδεθαή-

κεξν» νλνκάδνπκε ηε ρξνληθή πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηεο Πξσηνρξνληάο θαη ησλ Φψ-

ησλ. χκθσλα κε ηνλ Λνπθάην, απνηεινχλ «κέξεο κε γηνξηαζηηθή ζπλέρεηα θαη δηαθνπή εξγα-

ζίαο αιιά – παιηόηεξα – θαη κε θνηλό δεηζηδαηκνληθό θόβν γηα λπρηεξηλά παξάμελα όληα θαη 

αζηξηθέο επηδξάζεηο, πνπ έθηαλαλ σο ηηο θαληαζηώζεηο ησλ Καιηθάληδαξσλ, ησλ Λπθαλζξώ-

πσλ, θαη ηνπ αλνίγκαηνο ηεο Σύρεο καο ζηνλ Οπξαλό» (Λνπθάηνο, 1984: 15). 

Όιεο ηηο κέξεο ηνπ Γσδεθαεκέξνπ ζπλαληάκε έζηκα εηδσινιαηξηθά θαη ρξηζηηαληθά καδί, 

πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ δχζθνιν ρξφλν πνπ πεξηβάιιεη ηνλ άλζξσπν θαη ζηεξίδνληαη ζηε 

ζξεζθεπηηθή πξνζηαζία πνπ εθείλνο αλαδεηεί. θνπφο ηνπ Γσδεθαεκέξνπ είλαη λα απνιαχ-

ζνπλ νη άλζξσπνη ηε κεηάβαζε απφ ηνλ Υεηκψλα θαη ην ζθνηάδη ζηελ Άλνημε θαη ην θσο, λα 

δηαθπιάμνπλ ηελ επεκεξία γηα ηνλ εξρνκφ ηνπ λένπ ρξφλνπ θαη ηέινο, λα ηνλψζνπλ ην νηθν-

γελεηαθφ θαη ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα κε δηάθνξεο ζξεζθεπηηθέο θαη ζπηηηθέο ηειεηέο, φπσο 

ςαικσδίεο, εθθιεζηαζηηθνχο χκλνπο θαη νηθνγελεηαθέο ζπγθεληξψζεηο, ζπλζέηνληαο ηελ πα-

ξάδνζε ησλ αηψλσλ καο (Λνπθάηνο, 1984: 15-16). 

Ο ενξηαζκφο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ απνηειεί έλα παγθφζκην θαηλφκελν ησλ ρξηζηηαληθψλ 

ιαψλ. Σα ειιεληθά Υξηζηνχγελλα έρνπλ πηνζεηήζεη αξθεηά ζηνηρεία απφ ηνπο Δπξσπαίνπο 

θαη ηνπο Ακεξηθαλνχο, δηαηεξψληαο φκσο θαη ηα ειιεληθά έζηκα απφ ηελ αγξνηηθή καο παξά-
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δνζε. Ζ δηάζεζε ησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ δψξσλ, ην θαιφ ληχζηκν γηα λα πεγαίλνπλ ηα παη-

δηά ζηνλ πξσηλφ φξζξν ζηελ εθθιεζία, νη χκλνη ησλ θαιάλησλ, ε ζχκεζε ηνπ πξάζηλνπ κε 

θιαδηά ειηάο ή θαξπδηάο ζηηο απιέο ησλ ζπηηηψλ κε ηελ ηνπνζέηεζε θξνχησλ ζηα θιαδηά, ηα 

πλεχκαηα ηνπ δάζνπο, φπσο νη θαιηθάληδαξνη, ζπκβνιηθνί θαη ρηνπκνξηζηηθνί, ε ζπγθέληξσ-

ζε φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηε βξαδηά ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ην άλακκα ηεο εζηίαο, ην 

ρξηζηφςσκν θαη ε βξαζηή θφηα απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ δηθνχ καο εζηκαηνινγίνπ (Λνπθάηνο, 

1984: 64-65).  

Καη ελψ ζηελ Διιάδα ν ενξηαζκφο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ γηλφηαλ αθελφο κε ιαηξεπηηθή απ-

ηνηέιεηα, αθεηέξνπ ν ενξηαζκφο ηεο Πξσηνρξνληάο μεθηλνχζε απφ ηελ παξακνλή, κε ηηο πξν-

εηνηκαζίεο γηα ηελ ππνδνρή ηνπ λένπ έηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θέξεη ηχρε θαη επεκεξία. Όπσο 

αλαθέξεη θαη ν Λνπθάηνο (1984: 120-121), ην έζηκν ηεο βαζηιφπηηαο, ελφο άξηνπ σο έλδεημε 

πξνζθνξάο πξνο ηνπο αγίνπο θαη ηνπο ζενχο θαη ν εξρνκφο ηνπ Ατ-Βαζίιε, είλαη απφ ηα θπξί-

αξρα έζηκα ησλ γηνξηψλ ηνπ Γσδεθαεκέξνπ. Ο ειιεληθφο Ατ-Βαζίιεο είλαη έλαο πξσηνρξν-

ληάηηθνο Άγηνο, γηα ηε κνξθή θαη ηελ παξνπζία ηνπ νπνίνπ, πιεξνθνξνχκαζηε απφ ηνπο ζηί-

ρνπο ησλ θαιάλησλ. Έλαο ηαμηδεπηήο πνπ θξαηνχζε ξαβδί, αιιά δελ έθεξλε δψξα. Αληίζεηα, 

θάζε θνξά πνπ έθηαλε νη γνλείο θαη νη ζπγγελείο δεηνχζαλ ηελ επινγία ηνπ θαη αληάιιαζζαλ 

δψξα κε δηθή ηνπο πξφζεζε.  

Χζηφζν, ε Δπξψπε έθεξε ζηελ Διιάδα ηε κνξθή ηνπ Père Noël κε ηα θφθθηλα ξνχρα θαη 

ηελ θάηαζπξε γελεηάδα, πνπ είλαη μαπισκέλνο ζε έιθεζξν θνξησκέλνο κε δψξα θαη γεκίδεη 

κε ηελ κνξθή ηνπ ηνπο εκπνξηθνχο δξφκνπο «δείρλνληαο ζηα κάηηα ησλ παηδηώλ ηελ πεδή α-

πνκπζνπνίεζή ηνπ» (Λνπθάηνο, 1984: 123). Χζηφζν, φπσο ππνζηεξίδεη θαη ε Καλάβα (2000: 

270), o Ατ-Βαζίιεο πνπ έξρεηαη απφ ηελ Καηζάξεηα κπνξεί λα δεη αθφκε ζην ιατθφ άζκα, αι-

ιά φρη θαη ζηηο θαξδηέο ησλ παηδηψλ. Ζ ιακπξφηεηα ινηπφλ ηνπ ενξηαζκνχ ησλ Υξηζηνπγέλ-

λσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο, πνπ φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα γίλεηαη θνζκηθφηεξε είλαη έλα ζηνη-

ρείν πνπ καο έρεη έξζεη απφ ηε Γχζε. Έηζη, ηα ρηφληα θαη ην αζέαην πξάζηλν πνπ έθεξε ζηα 

ζπίηηα ησλ Δπξσπαίσλ ην ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν, ην ξεβεγηφλ ηεο πξσηνρξνληάο, ε εκπν-

ξηθή πξνβνιή θαη ε δπλαηφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα ραξίδνπλ πινπζηνπάξνρα δψξα, ζθεπηφ-

κελνη πέξα απφ ηελ πείλα θαη ην ληχζηκν, ηελ ςπραγσγία ηνπ παηδηνχ, κε ηνλ Ατ Νηθφια ζπ-

λεξγάηε ηνπ θπξίαξρνπ Père Noël, πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία (Λνπθάηνο, 

1984: 64). 

Δίλαη θαλεξφ φηη ηα Υξηζηνχγελλα θαη ε Πξσηνρξνληά ζηγά ζηγά απέθηεζαλ ραξαθηήξα 

παηδηθήο γηνξηήο θαη νη κέξεο απηέο είλαη αθηεξσκέλεο ζηα παηδηά, φπσο δείρλεη ην έζηκν κε 

ηα παηδηά λα αλαγγέιινπλ ηηο γηνξηέο ζηηο ειιεληθέο γεηηνληέο, ςάιινληαο ηα θάιαληα. χκ-

θσλα κε ηνλ Μαιαθάληε, «ηα παηδηά πηζηεύνπλ ζηηο γηνξηέο θαη ηηο κέξεο απηέο βηώλνπλ έλαλ 
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θαληαζηηθό, καγηθό, ή παλεγπξηθό θόζκν θαη όρη ζπάληα έλα κνλαδηθό παηρλίδη, πνπ απνηειεί, 

ζηελ θπξηνιεμία, ηξνθή γηα ηνλ ςπρηζκό ηνπο» (Μαιαθάληεο, 1991: 35). 

Οη γηνξηέο ηνπ Γσδεθαεκέξνπ κε ηα έζηκα θαη ηηο παξαδφζεηο απνηεινχλ πεγή έκπλεπζεο, 

ηφζν ζε παιαηφηεξνπο φζν θαη ζε λεφηεξνπο ζπγγξαθείο (Καλάβα, 2000: 268). Δθαηνληάδεο 

ρηιηάδεο ζειίδεο έρνπλ γξαθηεί γηα ηηο εκέξεο εθείλεο. Γηεγήκαηα, πνηήκαηα, κπζηζηνξήκαηα, 

ιπξηθά δνθίκηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ε παηδηθή ινγνηερλία σο θνξέαο ηεο παξάδνζεο 

πιεξνθνξεί ηα κηθξά παηδηά γηα ηα Υξηζηνπγελληάηηθα έζηκα θαη παξάιιεια, κεηαθέξεη ηνπο 

ελήιηθεο ζε κλήκεο ηνπ παξειζφληνο απφ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. Αλάκεζα ζε απηνχο πνπ 

έγξαςαλ αθεγήκαηα γηα ηα Υξηζηνχγελλα θαη ηελ Πξσηνρξνληά είλαη νη Νηίθελο, Άληεξζελ 

θαη Μπήηξημ Πφηεξ (παλάθε, 1996: 501). Σνπο αθνινπζνχλ, ε Πελειφπε Γέιηα κε ηα Με-

ζνινγγίηηθα Υξηζηνύγελλα (Παξακύζηα θαη άιια, 1915), ν Παπαδηακάληεο, νπνίνο έγξαςε δη-

εγήκαηα κε ζέκα ηα Υξηζηνχγελλα φπσο Σν Υξηζηόςσκν (1887), Σα Υξηζηνύγελλα ηνπ ηεκπέ-

ιε (1896), ην Υξηζηό ζην θάζηξν (1892) θαη ν ηέθαλνο Γάθλεο κε ην δηήγεκα Ξέλνο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ (1927). 

Δπηπιένλ, ν ιπξηθφο Γηάλλεο Ρίηζνο κλεκνλεχεη ηελ εκέξα ηεο γέλλεζεο ηνπ Υξηζηνχ κε 

ηνλ ζηίρν: «δώδεθα άζηξα πέθηνπλ..», ελψ «Υξηζηνύγελλα θαη Αλάζηαζε ζέιεη ν άλζξσπoο», 

ζα γξάςεη ν Οδπζζέαο Διχηεο. Αθνινχζσο, ν Κσζηήο Παιακάο, βαζηά ζξεζθεπφκελνο, 

γξάθεη ην πνίεκα Υξηζηνύγελλα (1928), ελψ ν Μαιαθάζεο θάλεη ιφγν γηα ηελ παξακπζία ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ κε ηα πνηήκαηα Υξηζηόο (1894) θαη Υξηζηνπγελληάηηθνο (1934). Αθφκε, ην 

παλαλζξψπηλν κήλπκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ εθθξάδεηαη θαη κέζα απφ ην πνίεκα Γέλλεζε 

(1983), ηνπ Σάζνπ Λεηβαδίηε, ελψ ν Μίιηνο αρηνχξεο ζπλδέεη ηα Υξηζηνχγελλα κε ηα γεγν-

λφηα ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, γξάθνληαο ην πνίεκα Υξηζηνύγελλα, (1948) (Κν-

ζκφπνπινο, 2008: Β46). 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ πνηεηή θαη δνθηκηνγξάθν Κνζκφπνπιν (2008: B46), ζηνπο δξφ-

κνπο ηεο λενηεξηθφηεηαο βαδίδεη ν πξσηνπφξνο θαη ζξεζθεπηηθφο πνηεηήο Σ.Κ. Παπαηζψλεο 

κε ηα εμήο πνηήκαηα γηα ηε γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ: Υξηζηνπγελληάηηθε αγξππλία (1914), Καηά 

ηελ Γέλλεζηλ ηνπ Κπξίνπ (1915), Σα Υξηζηνύγελλα ησλ δαθξύσλ (1962), θαζψο θαη ε Εσή 

Καξέιιε κε ην πνίεκα  Παξακνλή ηεο Γέλλεζεο (1940). 

Οη γηνξηέο, θαηά ζπλέπεηα, καο κεηαθέξνπλ ζην παξειζφλ, ζεκαηνδνηνχλ ηηο επνρέο θαη 

ζηακαηνχλ γηα ιίγν ηε ξνή ηνπ ρξφλνπ. Καζψο ε ζεκαζία ησλ γηνξηψλ θηλείηαη ζε πνιιά ε-

πίπεδα, φπσο ην ζξεζθεπηηθφ, ην ελδννηθνγελεηαθφ, ην θαληαζηηθφ-ζπκβνιηθφ, ζηηο κέξεο 

καο πνιινί ζπγγξαθείο κέζα απφ ην ζχγρξνλν εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ αθήγεκα απεηθνλί-

δνπλ ην πλεχκα ην Υξηζηνπγέλλσλ πεξλψληαο κε ηξφπν λενηεξηθφ πνηθίια ηδενινγηθά κελχ-

καηα (Κξαληδηψηεο, 1991: 37). 
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Όπσο αλαθέξεη ν Βηζησλίηεο (2008), ζηνλ θφζκν ηεο εκπνξηθήο δχλακεο, ε ζχγρξνλε 

παηδηθή ινγνηερλία είλαη παξνχζα, θσηίδνληαο ηε ρακέλε καο παηδηθφηεηα θαη ηηο κλήκεο ηνπ 

παξειζφληνο, κεηαθέξνληαο ηνλ άλζξσπν ζηνλ θφζκν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, θφζκν καγηθφ θαη 

λνζηαιγηθφ. Αληίζεηα, ν Κξαληδηψηεο θάλνληαο ιφγν γηα ηελ ακθηζεκία ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, 

ππνζηεξίδεη φηη «νη γηνξηέο δίλνπλ ηε κεγάιε επθαηξία, όρη κόλν γηα ηελ επίζεκε απηαπάηε ηνπ 

παηδηνύ, αιιά θαη γηα ηελ επίζεκε δηδαζθαιία ηεο ηξέρνπζαο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ ιεηηνπξγεί 

ελ νλόκαηη απηώλ ησλ άγησλ εκεξώλ. Πινχζηα είλαη «ε ζρεηηθή ενξηαζηηθή ινγνηερλία από 

ηέηνηα παξαδείγκαηα, όπσο ηεο ππνθξηζίαο ησλ ενξηαζηηθώλ πεξηβαιιόλησλ, ηνπ θαζσζπξεπη-

ζκνύ θαη ηεο ηππηθόηεηαο» (Κξαληδηψηεο 1991: 38). 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2014: 54-55,56), ρξφλν κε ηνλ ρξφλν, ηηο εκέξεο 

ησλ γηνξηψλ παξαηεξείηαη κηα εθδνηηθή άλζεζε ζηνλ ρψξν ηνπ ρξηζηνπγελληάηηθνπ παηδηθνχ 

βηβιίνπ, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ιακβάλεη πξαγκαηηθά κεγάιεο δηαζηάζεηο. Γίπια ζηηο κε-

ηαθξάζεηο μελφγισζζσλ παηδηθψλ βηβιίσλ ζήκεξα θπθινθνξνχλ θαη αξθεηά ειιεληθά. Σν 

ρξηζηνπγελληάηηθν παηδηθφ βηβιίν επδνθίκεζε ζην εμσηεξηθφ θαη εηζήρζε ζηε ρψξα καο καδί 

κε φιεο ηηο άιιεο ρξηζηνπγελληάηηθεο ζπλήζεηεο. Σηο κέξεο ησλ γηνξηψλ, πνιπηξνπηθά παηδηθά 

βηβιία πνιιαπιαζηάδνληαη ζηηο ζηήιεο ησλ βηβιηνπσιείσλ. Με ηελ θπξηαξρία ηεο ηερλνινγί-

αο, ν κηθξφο αλαγλψζηεο εκπιέθεηαη ζηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία, φρη κφλν κέζα απφ ηηο 

ρξσκαηηζηέο εηθφλεο, αιιά θαη απφ άιιεο δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. H ίδηα επηζεκαίλεη 

φηη κεγάιε άλζεζε παξαηεξείηαη ζηα βηβιία-ζηνιίδηα ή ζε ζρήκα ειάηνπ, βηβιία κε κνπζηθή 

ή θσηάθηα, βηβιία κε ηξηζδηάζηαηεο εηθφλεο θαη ρξηζηνπγελληάηηθα ηξαγνχδηα. Χζηφζν, ρα-

ξαθηεξηζηηθφ πνιιψλ απφ απηά ηα βηβιία είλαη ην φηη ην πεξηερφκελφ ηνπο είλαη θησρφ ζε 

ζρέζε κε ηε κνξθή ηνπο, πνπ είλαη ηδηαίηεξα θξνληηζκέλε. Δχθνια ινηπφλ, κπνξεί θαλείο λα 

αλαξσηεζεί αλ ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επίθαηξσλ απηψλ εθδφζεσλ νθείιεηαη ζηελ ελί-

ζρπζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ θαηά ηηο κέξεο ηνπ Γσδεθαεκέξνπ ή ζε 

ιφγνπο, φπσο ε θξίζε θαηαλαισηηζκνχ θαη πιενλεμίαο, πνπ θαίλεηαη λα θπξηαξρεί απηέο ηηο 

κέξεο. 

Καζψο, φκσο, ζηηο κέξεο καο ην ρξηζηνπγελληάηηθν βηβιίν ηζρπξνπνηεί ηε ζέζε ηνπ ζηελ 

αγνξά, λέεο εθδφζεηο πιεζαίλνπλ θαη δελ πζηεξνχλ νχηε απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ, νχηε απφ 

άπνςε εηθνλνγξάθεζεο, πξνζθέξνληαο απφιαπζε ζηνλ αλαγλψζηε (Γηαλληθνπνχινπ, 2014: 

61). 
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1.2 Παηδηθό αθήγεκα θαη λενηεξηθόηεηα 

ηνλ ρψξν ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο ν φξνο «λενηεξηθφηεηα» θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 (Αλαγλσζηφπνπινο Β.Γ., 2006, αθειιαξίνπ Υ., 1987) θαη θνξπ-

θψλεηαη θπξίσο κεηά ην 2002 (Πνιίηεο Γ., 2002, Οηθνλνκίδνπ ., 2000, Καλαηζνχιε Μ., 

2000 & 2008 φπ.αλαθ. ζην Καξαθίηζηνο, 2013: 299). χκθσλα κε ηνλ Tδηφβα, «νξίδεηαη θαη 

σο πεηξακαηηζκόο θαη σο εθζπγρξνληζκόο, αιιά θαη σο πεξίπησζε απόθιηζεο θαη παξαβαηηθό-

ηεηαο, σο ην αληίζεην ηεο παξάδνζεο, ελδερνκέλσο θαη σο δηαξθήο ππέξβαζε ηεο θόξκαο, ηύ-

πσλ θαη θαλόλσλ» (Σδηφβαο, 2014: 157). Αθνξά θπξίσο ζηελ ακθηζβήηεζε ησλ κεγάισλ 

αθεγήζεσλ θαη εθπξνζσπψληαο ην θαηλνχξην, επηβάιεη έλαλ λέν θψδηθα γξαθήο θαη έθθξα-

ζεο κε ζηφρν λα μεθχγεη απφ ηα ζπλεζηζκέλα (Καξαθίηζηνο, 2013: 300). 

Ο Καξαθίηζηνο αλαθέξεη φηη «ην λενηεξηθό παηδηθό αθήγεκα, θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ή 

ηερληθέο είλαη ε κείμε θαληαζηηθνύ – πξαγκαηηθνύ, ε δηαθεηκεληθόηεηα, ε απηναλαθνξηθόηεηα 

θαη ε κεηακπζνπιαζία, ε κείμε ινγνηερληθώλ εηδώλ, θαζώο θαη έλα ζπλερέο άξσκα παξσδίαο, 

[…] ν κύζνο ηνπ ιατθνύ παξακπζηνύ αλαπαξάγεηαη κε έληνλα ζηνηρεία αλαηξνπήο, έθπιεμεο 

θαη απνδόκεζεο ηεο ηζρύνπζαο γλώζεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο ζε γισζζηθέο 

εθηξνπέο, ζηηο γισζζνπιαζηηθέο απόπεηξεο, ηόηε ην θείκελν ζπγθιίλεη απηόκαηα ζε κηα γξαθή 

πνπ θηλείηαη ζηνπο δξόκνπο ηεο λενηεξηθόηεηαο» (Καξαθίηζηνο 2010: 231-233). 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηε γξαθή ελφο παηδηθνχ λενηεξηθνχ αθεγήκαηνο είλαη ε αλαδή-

ηεζε νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε, πξάγκα πνπ ππνδειψλεη απφ ηε 

κία, κηα παηγληψδε δηάζεζε ή κηα ζπλερή πξνζθψλεζε ζε πξψην ή ηξίην πξφζσπν, θαη απφ 

ηελ άιιε είλαη ε παηδαγσγηθή δηάζηαζε πνπ επηηξέπεη ζηνλ ζπγγξαθέα λα αλνίγεη έλα γφληκν 

δηάινγν καδί ηνπ, παχνληαο λα είλαη παζεηηθφο δέθηεο, θαζψο γίλεηαη ελεξγεηηθφο ζπλδεκη-

νπξγφο ηεο αθήγεζεο (Καξαθίηζηνο, 2016: 217). 

Σα ζέκαηα ηα νπνία πξαγκαηεχνληαη νη ζχγρξνλνη ζπγγξαθείο ηνπ λενηεξηθνχ παηδηθνχ 

βηβιίνπ είλαη ζέκαηα επίθαηξα, φπσο αληηξαηζηζηηθά, νηθνινγηθά, αληηαπηαξρηθά, πνπ αληα-

πνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο επηηαγέο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. χκθσλα κε ηελ Οηθνλν-

κίδνπ, νη ζπγγξαθείο ζηα βηβιία ηνπο εθθξάδνπλ «κηα δηάζεζε λα πξνζβάινπλ ηηο θπξίαξρεο 

αληηιήςεηο γηα ηελ παηδηθόηεηα, ηε ιεηηνπξγία ηεο αλάγλσζεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ινγνηερλίαο 

γεληθόηεξα, αιιά θαη λα πξνζβάινπλ επίζεο ηδενινγηθά ζηεξεόηππα, ηα νπνία αθνξνύλ ζηελ 

ηάμε, ζην θύιν ή ζηε θπιή, ηδέεο πεξί παηξίδαο, ζξεζθείαο ή νηθνγέλεηαο ή θύζεο πνπ εγγξάθν-

ληαλ θαη πξνβάιινληαλ ζπζηεκαηηθά επί δεθαεηίεο κέζα από ηνλ ρώξν ηεο παηδηθήο ινγνηερλί-

αο» (Οηθνλνκίδνπ, 2011: 41).  
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Ο Καξαθίηζηνο (2016: 217) ππνζηεξίδεη φηη oη ζπγγξαθείο κέζα απφ ηα θείκελά ηνπο, δε-

ηνχλ απφ ηα κηθξά παηδηά λα δνπλ ηηο αθεγεκαηηθέο δνκέο ησλ θεηκέλσλ, λα παίμνπλ κε ηηο 

ζπγγξαθηθέο επηινγέο, λα βξνπλ ηε καγεία ηεο πινθήο θαη λα παξέκβνπλ ζηελ εμέιημή ηεο, 

πξνζζέηνληαο ή αιιάδνληαο γεγνλφηα θαη επεηζφδηα. Μέζα ζε απηφ ην ζθεληθφ δίλεηαη ψζε-

ζε εθηφο απφ πεηξακαηηζκνχο, ζε αλαηξνπέο θαη ηερληθέο πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην θαη ηε 

ινγηθή ηεο λενηεξηθφηεηαο.  

 

1.3 Υαξαθηεξηζηηθά θαη ηερληθέο ηνπ παηδηθνύ λενηεξηθνύ αθεγήκαηνο 

1.3.1 Η ζύγρξνλε κηθξναθήγεζε ζηελ Διιάδα 

χκθσλα κε ηνλ Καξαθίηζην (2016: 19,21), ε πεξίνδνο κεηά ην 1974 απνηειεί ην μεθίλεκα 

γηα ηελ εκθάληζε ελφο θαηλνχξγηνπ ηξφπνπ γξαθήο θαη έθθξαζεο, κε λέεο αθεγεκαηηθέο ηε-

ρληθέο ζηε ζχλζεζε ηνπ θεηκέλνπ, ζπγθιίλνληαο ή απνθιίλνληαο απφ ην παξαδνζηαθφ παηδηθφ 

αθήγεκα. Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη ην παηδηθφ αθήγεκα πξνζαξκφδεηαη ζε θαηλνχξγηα δεδνκέ-

λα, θαζψο δελ απνηειεί κφλν κηα επθαηξία γηα αηζζεηηθή απφιαπζε θαη θαιιηέξγεηα ηεο ςπ-

ρήο ηνπ παηδηνχ, αιιά ζηνρεχεη ζηελ επηθνηλσλία κε ην παηδί κέζα απφ ηελ απφιαπζε ελφο 

αηειείσηνπ παηρληδηνχ κε ηηο ιέμεηο θαη ηα λνήκαηα ησλ θεηκέλσλ. Ζ εκθάληζε ηεο λέαο κνξ-

θήο παηδηθψλ αθεγεκάησλ ζπλδέεηαη κε ηηο εμειίμεηο ηεο θνηλσλίαο, νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ 

ηελ παξαγσγή λέσλ ηξφπσλ αθήγεζεο κε ηε κνξθή ηεο βξαρείαο θφξκαο. χκθσλα κε ηνλ 

Καξαθίηζην (2013: 312), ν νξηζκφο ηεο κηθξήο θφξκαο ζηνλ ρψξν ηεο παηδηθήο πεδνγξαθίαο 

δε ζρεηίδεηαη κε ηε δνκή ηεο παξαγξάθνπ ή ηεο ζειίδαο, δελ είλαη δειαδή ε έθηαζε πνπ νξί-

δεη ην ινγνηερληθφ είδνο ηεο αθεγεκαηηθήο θφξκαο, αιιά ε ζχλδεζε ηεο αθήγεζεο κε ηνπο 

θαλφλεο θαη ηα ζπζηήκαηα ηνπ γισζζηθνχ ζεκείνπ ηεο ιέμεο. Δπίζεο, ζε άιιε κειέηε ηνπ 

αλαθέξεη φηη ε έιιεηςε, ε ππθλφηεηα ησλ λνεκάησλ, ν κηληκαιηζκφο θαη γεληθφηεξα ε απν-

ζπαζκαηηθφηεηα, αληρλεχνληαη θπξίσο ζηε κηθξή θφξκαο αθήγεζε (Καξαθίηζηνο, 2016: 174). 

ηνλ φξν παηδηθή κηθξναθήγεζε πεξηιακβάλνληαη θείκελα εηθνλνγξαθεκέλα ή κε θαη ηα 

ζέκαηά ηνπο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ. ε θάπνηα απφ ηα πεδν-

γξαθήκαηα απηά εκθαλίδνληαη ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζηε δνκή θαη ηε κνξθή είηε ηνπ 

ιατθνχ παξακπζηνχ, είηε ηεο κηθξήο ηζηνξίαο, είηε ηνπ δηεγήκαηνο (Σζηιηκέλε, 2003: 37-45). 

χκθσλα κε ηνλ Καξαθίηζην (2016: 175-176), ζηνλ ρψξν ηεο ζχγρξνλεο γξαθήο γηα κη-

θξνχο αλαγλψζηεο εκθαλίδνληαη πνιιέο κνξθέο αθήγεζεο κε ηνλ ζπλδπαζκφ θεηκεληθήο θαη 

νπηηθήο ηξνπηθφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο ηεο αθήγεζεο είλαη ε ζπληνκία, ε εληαία 

εληύπσζε, ε απηνηέιεηα (κηα ηζηνξία κε αξρή, κέζε θαη ηέινο) θαη ε επηθάλεηα. Ζ επηθάλεηα 
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ζπληζηά βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δνκήο ηνπ λενηεξηθνχ ηξφπνπ γξαθήο ζηνλ ρψξν ηεο κηθξναθή-

γεζεο, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ απξφνπηνπ γεγνλφηνο θαη ζπγρξφλσο ηνπ θσκηθνχ 

πνπ ππάξρεη ζην παηδηθφ θείκελν, ζπκβάιινληαο ζηελ αλαθάιπςε λέσλ λνεκάησλ θαη πηπ-

ρψλ ηηο πξαγκαηηθφηεηαο. 

ρεηηθά κε ηελ απνζαθήληζε ηεο κηθξναθήγεζεο, ν Καξαθίηζηνο, θαηαιήγεη «πσο πξόθεη-

ηαη γηα κηα αθήγεζε βξαρείαο θόξκαο επηλνεκέλσλ ή πξαγκαηηθώλ γεγνλόησλ. Δηδνινγηθά έρεη 

σο αθεηεξία θαη βάζε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο γξαθήο ηνπ ιατθνύ παξακπζηνύ ζε απινπζηεπκέ-

λεο θαη απινπνηεκέλεο κνξθέο. Σa επεηζόδηα αξζξώλνληαη κε ιηηόηεηα θαη ρξνληθή αθνινπζία, 

ρσξίο πνιινύο ζπλεηξκνύο θαη έκκεζα ζπκθξαδόκελα, πάληνηε ζε ζηελή ζρέζε κε ηα ραξαθηε-

ξηζηηθά ηνπ κηθξνύ αλαγλώζηε» (Καξαθίηζηνο, 2016: 178). 

Δπηπιένλ, ε ζχγρξνλε κηθξναθήγεζε δελ ζηνρεχεη κφλν ζηελ εμνηθείσζε ηνπ κηθξνχ παη-

δηνχ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, θπζηθφ θαη θνηλσληθφ, αιιά κέζα απφ ηηο ζχληνκεο αθεγήζεηο ν 

κηθξφο αλαγλψζηεο αλαπηχζζεη θξηηηθή ζθέςε γηα θνηλσληθά δεηήκαηα θαη νηθνπκεληθέο α-

μίεο. Οη ζπγγξαθείο ηζηνξηψλ βξαρείαο θφξκαο, επηδηψθνπλ κέζα απφ λενηεξηθνχο αθεγεκα-

ηηθνχο ηξφπνπο λα ζπλδπάζνπλ ηε θαληαζηηθή αθήγεζε κε ζηνηρεία ξεαιηζκνχ, πξνσζψληαο 

ζέκαηα ηεο ζχγρξνλεο θαζεκεξηλφηεηαο φπσο νηθνινγία, δηαθνξεηηθφηεηα, θαηαλαισηηζκφο 

θαη αμίεο δηαρξνληθέο, φπσο αγάπε, θηιία, δηθαηνζχλε θ.ά. (Καηζίθε –Γθίβαινπ, 2016: 12). 

Χζηφζν, φπσο ππνζηεξίδεη ε Καηζίθε-Γθίβαινπ, ε βξαρεία θφξκα ηνπ παηδηθνχ ινγνηε-

ρληθνχ θεηκέλνπ, εμαηηίαο ηεο ζχληνκεο έθηαζήο ηεο, ζπρλά εκπνδίδεη ηνπο ζπγγξαθείο λα 

αλαδείμνπλ ηηο αθεγεκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Δπηζεκαίλεη φηη «απαηηνύλ όκσο κεγάιε δεμην-

ηερλία, ηόζν ζηνλ ρεηξηζκό ηνπ ζέκαηνο, όζν θαη ζηελ αλάδεημή ηνπ, ώζηε κέζα από κηα ζύλην-

κε αθήγεζε ρσξίο δηδαθηηζκνύο κε πξσηνηππία ζηε ζύιιεςε θαη ηέρλε ζηελ απόδνζε, λα ηξα-

βήμνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ κηθξώλ αλαγλσζηώλ» (Καηζίθε-Γθίβαινπ, 2016: 13). 

 

1.3.2 Μεηακπζνπιαζία – απηναλαθνξηθόηεηα  

χκθσλα κε ηνπο Καιατηδή & Καξαθίηζην «ε κεηακπζνπιαζία απνηειεί κία λενηεξηθή ηερληθή 

θαηά ηελ νπνία απνκπζνπνηείηαη ε έλλνηα ηεο πινθήο, απνδνκείηαη ην αθεγεκαηηθό πιαίζην, 

θαη ηαπηόρξνλα ε δνκή θαη ε ζύλζεζε ηεο ηζηνξίαο» (Καιατηδή & Καξαθίηζηνο, 2016: 1006). 

Ζ έλλνηα ηεο κεηακπζνπιαζίαο ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ έλλνηα ηνπ κεηακνληεξληζκνχ. Ζ 

Βαζηινχδε (2007:1) ππνζηεξίδεη φηη ν κεηακνληεξληζκφο απνηειεί θαηλφκελν αγγινακεξηθα-

ληθνχ θαη επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα θαη θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζε πνιιά 

πεδία (δσγξαθηθή, αξρηηεθηνληθή, κνπζηθή) αλάκεζα ζηα νπνία ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε ινγν-

ηερλία. Πνιινί θξηηηθνί ζεσξνχλ σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κεηακνληεξληζκνχ ηε ξήμε 
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κε φ,ηη κπνξεί λα ζεσξεζεί θιαζηθφ θαη παξαδνζηαθφ, θαζψο θαη ηε ζχγθξνπζε κε ην ηζρχνλ 

ζχζηεκα αξρψλ θαη θαλφλσλ. Ο Πνιίηεο πξνζζέηεη φηη «όπσο ν κεηακνληεξληζκόο δηαηεξεί 

κηα "δηαιεθηηθή αληηπαξάζεζε" κε ηνλ κνληεξληζκό, έηζη θαη ε κεηακπζνπιαζία ζπλδέεηαη άξ-

ξεθηα κε ηε κπζνπιαζία, θαζώο έξρεηαη λα ηελ ππεξβεί ακθηζβεηώληαο ηε ζρέζε γξαθήο θαη 

πξαγκαηηθόηεηαο» (Πνιίηεο, 2004: 112-113). Ο ίδηνο αλαθέξεη φηη ζηε ινγνηερλία ε πξαγκα-

ηηθφηεηα δελ ζεσξείηαη δεδνκέλε, αιιά θαηαζθεπάδεηαη κέζα απφ ηε γιψζζα θαη ηελ ηδενιν-

γία. πλεπψο ν φξνο κεηακπζνπιαζία «απνδίδεηαη ζε εθείλν ην είδνο ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο 

γξαθήο, ην νπνίν ζπλεηδεηά θαη ζπζηεκαηηθά επηζύξεη ηελ πξνζνρή ζηνλ ίδην ηνλ εαπηό ηεο σο 

ινγνηερληθό θαηαζθεύαζκα κε ζθνπό λα πξνβιεκαηίζεη γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε κπζνπιαζία 

θαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα» (Πνιίηεο, 2004: 113). 

Παξάιιεια, ε κεηακπζνπιαζία απνηειεί κηα ζεηξά απφ ηερληθέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ κη-

θξφ αλαγλψζηε λα ζπκκεηέρεη, έζησ θαη ζε απιφ επίπεδν ζηε ζπκπιήξσζε ή θαη ζην θιείζη-

κν ηεο ηζηνξίαο, θαιχπηνληαο ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζε απηφλ θαη ηνλ δεκηνπξγφ ηεο (Κα-

ξαθίηζηνο, 2013: 303). 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο κεηακπζνπιαζίαο εκθαλίδεηαη ζηα λενηεξηθά παηδηθά αθεγήκαηα πξνζ-

δηνξίδνληαο πνιιά δηεγεηηθά θαη ππνδηεγεηηθά επίπεδα. Μηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε κπζνπια-

ζηηθνχ ήξσα είλαη εθείλνπ πνπ ηαπηφρξνλα θηλείηαη ζε δηεγεηηθφ επίπεδν, σο αθεγεηήο θαη 

ππνδηεγεηηθφ, σο ελεξγφο ήξσαο (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 101). Ζ ηερληθή ηεο κεηακπζνπια-

ζίαο είλαη ζπρλή θαη ζην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν. Όπσο ζεκεηψλεη ε Γηαλληθνπνχ-

ινπ, «ν ζπγγξαθέαο/εηθνλνγξάθνο πνπ εηζρσξεί κέζα ζην ινγνηερληθό ζύκπαλ κεηακθηεδόκε-

λνο ζε έλαλ απιό ραξαθηήξα ζπρλά παίδεη ηνλ ξόιν ηνπ ππεύζπλνπ ηεο αθεγεκαηηθήο δηαδηθα-

ζίαο, ή αθόκα θαη ηνπ απινύ παξαηεξεηή, ελώ ζπγρξόλσο απνθηά πξόζβαζε ζε έλα κπζνπια-

ζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ νπνίνπ είλαη δεκηνπξγόο θαη δεκηνύξγεκα» (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 

107). 

Όπσο ε κεηακπζνπιαζία, έηζη θαη ε απηναλαθνξηθφηεηα ηαηξηάδεη ζην λενηεξηθφ αθήγε-

κα. ηα θείκελα δίλνληαη ζπρλά πιεξνθνξίεο θαη γίλνληαη άκεζα αλαθνξέο ζηνλ ηξφπν ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπο, ζηνλ ζθνπφ θαη ζηηο επηδηψμεηο ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο. Ο ζπγγξαθέαο θά-

λνληαο ρξήζε ηνπ απηνζρνιηαζκνχ, ηεο εμνκνιφγεζεο θαη ηνπ απηνζαξθαζκνχ δεκηνπξγεί 

κηα ζηελή ζρέζε επηθνηλσλίαο κε ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε, δίλνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα αλα-

θαιχπηεη κέζσ ηεο αλάγλσζεο λέεο δηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Καξαθίηζηνο, 2013: 

305,313). 
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1.3.3 Γηαθεηκεληθόηεηα θαη αλαηξεπηηθά ζηεξεόηππα 

Ζ Αιεμάλδξα Εεξβνχ επηζεκαίλεη φηη «ε δηαθεηκεληθόηεηα νξίδεηαη σο ε ζπγρξνληθή θαη δηα-

ρξνληθή ζρέζε ζπλύπαξμεο θαη δηαξθνύο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα θείκελα, πνπ δηέπεη ηε δε-

κηνπξγία ηνπο αιιά θαη ηελ αλάγλσζή ηνπο» (Εεξβνχ, 1996: 166). χκθσλα κε ηνλ Καξαθί-

ηζην, ε δηαθεηκεληθφηεηα ζηνλ ρψξν ηνπ παηδηθνχ αθεγήκαηνο απνηειεί κηα ζεκαληηθή ζπγ-

γξαθηθή αθεγεκαηηθή ηερληθή, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηα ινγνηερληθά θείκελα κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο, «είηε σο κεηαγξαθή ησλ θιαζζηθώλ ιατθώλ παξακπζηώλ, είηε σο ππαηληθηηθή αλαθν-

ξά ή παξαπνκπή ζε βαζηθά ηνπο κνηίβα, είηε σο αθεηεξία θαη αθνξκή αλαηξνπώλ θαη δηα-

ζθεπώλ, ππό ηελ επήξεηα πάληνηε εηδηθώλ πνιηηηζηηθώλ παξαγόλησλ» (Καξαθίηζηνο, 2013: 

310). Μέζσ ηεο αθεγεκαηηθήο ηερληθήο ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο ν κηθξφο αλαγλψζηεο δηαβά-

δνληαο έλα θείκελν απνθηά ηελ ηθαλφηεηα λα ην αλάγεη ζε άιια πνπ ηνπ είλαη γλσζηά, κέζα 

απφ ζπγθξίζεηο ή εμνκνηψζεηο ή παξαιιαγέο (Καλαηζνχιε, 2014: 244). 

Ζ Οηθνλνκίδνπ (2016: 139) ππνζηεξίδεη φηη νη δηαζθεπέο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ εί-

λαη ρξήζηκεο γηα ηα παηδηά αλαγλψζηεο, επεηδή ρξεζηκνπνηνχλ ην αξρηθφ θείκελν γηα ηε κε-

ηαβίβαζε ζπγθεθξηκέλσλ ηδενινγηψλ πνπ ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ ζην αθεηεξηαθφ θείκελν, ή 

θαη αληίζεησλ ηδενινγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θνηλσληθφ πιαίζην ηεο επνρήο ηεο δηα-

ζθεπήο.  

Σα δηαθείκελα κπνξεί λα είλαη ιέμεηο πνπ ζπκίδνπλ άιια θείκελα, ζηεξεφηππεο εθθξάζεηο 

ή θηγνχξεο, δηάθνξα ηερλάζκαηα θαη ζπκβάζεηο, παξακπζηαθά κνηίβα, παξαζέκαηα, πεξη-

γξαθηθά ζπζηήκαηα (Νάηζεο, 2000: 60). Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ Καλαηζνχιε, νη δηαθεηκε-

ληθέο ζρέζεηο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη φρη κφλν ζην θείκελν, αιιά θαη ζηελ εηθνλνγξάθεζε 

θαη ηφηε κπνξνχκε λα κηινχκε γηα δηεηθνληθφηεηα. Ζ δηαθεηκεληθφηεηα θαη ε δηεηθνληθφηεηα 

πξνυπνζέηνπλ αλαγλσζηηθή εκπεηξία, δειαδή, ηε γλψζε ησλ αξρηθψλ θεηκέλσλ, ψζηε λα θα-

ηαλνήζεη ν κηθξφο αλαγλψζηεο φρη κφλν ηε ζρέζε ηνπ πξνθεηκέλνπ κε ην κεηαγελέζηεξν θεί-

κελν, αιιά θαη «ην είδνο ηεο ηδενινγηθήο κεηαηόπηζεο πνπ πξνθύπηεη από ηε ζρέζε απηή» (Κα-

λαηζνχιε, 2010: 54). 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καξαθίηζην (2013: 310-311), ε δηαθεηκεληθφηεηα ζην παηδηθφ 

αθήγεκα, σο έλα ζεκείν απνηειεί κηα ζπλεζηζκέλε ηερληθή, φηαλ πεξηνξίδεηαη ζην πιαίζην 

ηεο αλαθνξάο ζε έλα θείκελν, σζηφζν, φηαλ ε δηαθεηκεληθφηεηα αλαζθεπάδεη ηνλ κχζν ηνπ 

θιαζηθνχ παξακπζηνχ κε ζηνηρεία αλαηξνπήο, ρηνχκνξ θαη παξσδίαο θαη γισζζνπιαζηηθέο 

απφπεηξεο, ηφηε ην πξσηφηππν θείκελν ζπγθιίλεη κε ηνπο δξφκνπο θαη ηε ινγηθή ηεο λενηεξη-

θφηεηαο. 
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Έηζη, αλαηξέπνληαη ηδενινγηθά θαη θνηλσληθά ζηεξεφηππα, αλαδεηθλχνληαο θαηλνχξγηα 

κελχκαηα θαη λένπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ην παηδί, αιιάδνληαο θαη δηεπξχλνληαο ηηο εκπεηξί-

εο ηνπ (Καηζηθή-Γθίβαινπ, 2016: 13). Όπσο ζεκεηψλεη ε Αλαγλσζηνπνχινπ, ε ιεηηνπξγία 

ησλ ζηεξενηχπσλ κέζα ζηα θείκελα, πνηθίιιεη, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί ν 

ζπγγξαθέαο. Έηζη, πνιιέο θνξέο ζπληζηνχλ κηα θαλεξή ηδενινγηθή ιεηηνπξγία: άιινηε ν δε-

κηνπξγφο ηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα αληηπαξαηεζεί κε ηελ θπξίαξρε ηδενινγία θαη άιινηε δηαηε-

ξεί κηα θξηηηθή ή εηξσληθή απφζηαζε απέλαληί ηνπο, ζέινληαο λα πξνβιεκαηίζεη ηνλ κηθξφ 

αλαγλψζηε. Ζ ίδηα επηζεκαίλεη φηη «ζε θάζε πεξίπησζε ηνπνζεηνύληαη ζην θεηκεληθό πεξηβάι-

ινλ κέζα ζε έλα παηρλίδη ζπγθξίζεσλ, όπνπ κέζα από ηελ αθνκνίσζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε 

ηείλνπλ λα ζπζηήζνπλ αμηνινγηθά πξόηππα πνπ ρξεζηκεύνπλ σο κνληέια ζπκπεξηθνξώλ πξνο 

ζπκκόξθσζε ή πξνο απνθπγή» (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2010: 30). 

 

1.3.4 Μνξθέο Υηνύκνξ 

εκαληηθή παξάκεηξνο ηνπ ζχγρξνλνπ λενηεξηθνχ παηδηθνχ αθεγήκαηνο απνηειεί ην ρηνχ-

κνξ. Σν εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν αγαπά ην ρηνχκνξ θαη επηδηψθεη ην γέιην. Οη εηθφλεο, νη ιέ-

μεηο, ε πινθή, νη ραξαθηήξεο θαη ην αλαθάηεκα ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ θαληαζηηθνχ δεκη-

νπξγνχλ πνιιέο επθαηξίεο ζηα παηδηά γηα λα γλσξίζνπλ ηνλ θφζκν ζε αηκφζθαηξα αηζηνδνμί-

αο θαη ραξάο (ηβξνπνχινπ, 2004: 54). χκθσλα κε ηνπο Αξράθε & Σζάθσλα (2013: 9), ην 

ρηνχκνξ ζηεξίδεηαη ηφζν ζηελ αζπκβαηφηεηα φζν θαη ζηελ αλαληηζηνηρία, δειαδή, ζην πψο 

παξνπζηάδνληαη ηα πξάγκαηα θαη ζην πψο ζα πεξηκέλακε λα είλαη. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ρηνχκνξ είλαη κηα θαηάζηαζε, κηα ηδέα ή έλα γεγνλφο λα έξρεηαη ζε α-

ληίζεζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία γλσξίδνπκε, γη‟ απηφ ζπρλά ην ρηνχκνξ ζπλδέεηαη 

κε ην ζηνηρείν ηεο αλαηξνπήο ή ηεο έθπιεμεο. 

χκθσλα κε ηελ Καλαηζνχιε (1993: 30), ην ρηνχκνξ εκθαλίδεηαη ζην παηδηθφ αθήγεκα κε 

ηε κνξθή ηεο θσκηθήο αθήγεζεο, ηεο ζάηηξαο, ηεο εηξσλείαο θαη ηεο παξσδίαο. Δηδηθφηεξα, 

ην θσκηθφ ζπλδέεηαη κε ην αζηείν, ην γέιην θαη ην ρηνχκνξ, θαη πνιιέο θνξέο νη φξνη ζπγρέν-

ληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ ίδηα ζε άιιε κειέηε ηεο επηζεκαίλεη φηη κηα αθήγεζε πεξηέρεη ην θσκηθφ 

ζηνηρείν, φηαλ νη ηδέεο, ηα πξφζσπα, νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, αθφκε θαη νη αμίεο δηνγθψλν-

ληαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα κε ηε κνξθή ηεο ππεξβνιήο, ηνπ ινγνπαίγληνπ, ηνπ παξάινγνπ θαη 

ηνπ γθξνηέζθν εζηηάδνληαο έληνλα ζηελ αξλεηηθή ηνπο πιεπξά, ψζηε λα απαηηνχλ θσκηθφηε-

ηα, δηαπηζηψλνληαο θάζε θνξά φηη ε κηα κνξθή δηαπεξλά ηελ άιιε θαη απνηεινχλ έλα εληαίν 

ζχλνιν (Καλαηζνχιε, 1996: 180,182). 
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Αξρηθά, ε ζάηηξα σο κνξθή ρηνχκνξ δηαθσκσδεί πξφζσπα ή θνηλσληθέο νκάδεο θαη δίλεη 

ηελ αίζζεζε ζηνλ αλαγλψζηε φηη δελ απνζθνπεί κφλν ζην γέιην, αιιά ηνπ δίλεη ηξνθή γηα 

ζθέςε θαη πξνβιεκαηηζκφ (Καλαηζνχιε, 1996: 180-182). Ζ ίδηα αλαθέξεη γηα ηε ζάηηξα όηη 

«πξόθεηηαη γηα ιεθηηθή γεινηνγξαθία κε ηελ νπνία παξακνξθώλνληαη ηα ςπρηθά ραξαθηεξηζηη-

θά ελόο αηόκνπ ή κηαο θνηλσλίαο κε ηελ ππεξβνιή ή ηελ απινπνίεζε. Ζ ζάηηξα έρεη πάληνηε 

ζπλείδεζε ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζην πώο είλαη ηα πξάγκαηα θαη ζην πώο ζα έπξεπε λα είλαη» 

(Καλαηζνχιε 1993: 36). 

Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηελ εηξσλεία, ε Καλαηζνχιε ππνζηεξίδεη φηη «ε εηξσλεία αλήθεη ζηηο 

κε θαζαξέο κνξθέο θσκηθνύ, έρεη ζηόρν λα παίξλεη ζηα ζνβαξά ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ δελ εί-

λαη γηα λα ηα παίξλεη θαλείο ζηα ζνβαξά. Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κία αληίζεζε ή αζπκθσλία 

θαηλνκέλνπ θαη πξαγκαηηθόηεηαο, όπνπ, όζν κεγαιύηεξε είλαη ε αληίζεζε ηόζν πην εληππσζηα-

θή γίλεηαη ε εηξσλεία» (Καλαηζνχιε, 1993: 37). Ζ ίδηα ζπκπιεξψλεη φηη ε ζρέζε ηεο εηξσ-

λείαο κε ηε ζάηηξα είλαη αξθεηά ζηελή, ψζηε λα ζεσξείηαη απφ πνιινχο κειεηεηέο φηη θαη νη 

δχν κνξθέο ρηνχκνξ ζπρλά πξνθαινχλ ζχγρπζε ζην παηδί, κε απνηέιεζκα λα κελ αληηιακβά-

λεηαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα, ν νπνίνο κε κηα ηδηάδνπζα ρξήζε ηεο γιψζζαο ζαηηξίδεη 

πξφζσπα ή ζεζκνχο (Καλαηζνχιε, 1993: 38). 

Σέινο, «ε παξσδία απνηειεί ηελ πην πξνρσξεκέλε κνξθή ηνπ θσκηθνύ» (Καλαηζνχιε, 

1996: 182). Ζ Εεξβνχ νξίδεη ηελ έλλνηα ηεο παξσδίαο κε δχν ζεκαζίεο. Γξάθεη: «ε πξώηε 

ζεώξεζε πξνβάιιεη ηελ παξσδία σο κεραληζκό ινγνηερληθήο (αλα) δεκηνπξγίαο πνπ ζπλερίδεη 

θαη ηαπηόρξνλα αλαηξέπεη, ζεακαηηθά ή δηαθξηηηθά ηελ παξάδνζε θαη ε δεύηεξε ηελ ηαπηίδεη κε 

έλα ινγνηερληθό γέλνο πβξηδηθό θαη δεπηεξνγελέο πνπ πξνθύπηεη από κηα δηαδηθαζία κίκεζε(ο) 

κε ζηνηρεία αληίζεζεο ζπλήζσο, ππνλνκεπηηθά» (Εεξβνχ 2007: 2). Ζ ίδηα, (φ.π) επηζεκαίλεη φηη 

ε παξσδία εληνπίδεηαη ζηα θείκελα θαη ζηηο εηθφλεο. ‟ έλαλ θφζκν ζχγρξνλν, πνπ φια κνηά-

δνπλ λα έρνπλ εηπσζεί, ηα θείκελα μαλαγξάθνληαη αιιηψο, θαη νη ραξαθηήξεο εκθαλίδνληαη κε 

θαηλνχξηα πξφζσπα θαη ηθαλφηεηεο. 

Χζηφζν, ε παξσδία δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί απφ ην παηδί αλ δελ ππάξρεη έλα θείκελν 

αλαθνξάο. Ο ζπγγξαθέαο/εηθνλνγξάθνο ζηνρεχεη ζην λα ζαηηξίζεη θαη λα ππνλνκεχζεη ην 

αξρηθφ θείκελν, ψζηε ην αζηείν λα θαηαλνείηαη κε ηε ζχγθξηζε ηνπ πξσηνγελνχο θαη ηνπ κε-

ηαγελέζηεξνπ θεηκέλνπ (Καλαηζνχιε, 1996: 182). πλεπψο, ε παξσδία δεηά ηνλ ελεξγεηηθφ 

ξφιν θαη ηελ εκπεηξία ηνπ κηθξνχ παηδηνχ, θαζψο πξνζδίδεη παξαηεξεηηθφηεηα, αλαηξεπηηθφ-

ηεηα θαη βαζηά αίζζεζε εηξσλείαο (Εεξβνχ, 2007: 4). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ιφγνο ηεο παξσδίαο ζπλδέεηαη κε ηελ ηερληθή ηεο δηαθεηκεληθφ-

ηεηαο, ηεο κεηακπζνπιαζίαο θαη ηεο απηναλαθνξηθφηεηαο, αλάγνληαο ην παηδηθφ παξακχζη ζε 

έλα πνιπηξνπηθφ θαη πνιπκεζηθφ αλάγλσζκα γηα κηθξά παηδηά, θαιιηεξγψληαο ηελ θξηηηθή 
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ζθέςε θαη παξαζχξνληαο ηνλ αλαγλψζηε ζε έλα παηρλίδη αλαθάιπςεο θξπκκέλσλ λνεκάησλ 

(Καξαθίηζηνο, 2010: 234 · Κσζηίνπ, 2005: 228). 

 

1.3.5 Σν ζηνηρείν ηεο κείμεο εηδώλ θαη θσδίθσλ 

Ζ κείμε ινγνηερληθψλ εηδψλ σο κνξθή λενηεξηθφηεηαο ζηελ αθήγεζε εκθαλίδεηαη ζε αξθεηά 

θείκελα. χκθσλα κε ηνλ Καξαθίηζην (2013: 312), ε ππέξβαζε ησλ εηδνινγηθψλ νξίσλ ζε 

πνιιά θείκελα ηεο ζχγρξνλεο παηδηθήο ινγνηερλίαο νθείιεηαη ζηελ απνηχπσζε κεηακνληεξ-

ληζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ζηε δηάζπαζε παξαδνζηαθψλ αθεγεκαηηθψλ δνκψλ, αιιά 

θαη ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο βξαρείαο θφξκαο, ε νπνία επηβάιιεη ηελ έιιεηςε, ηε ζπληνκία θαη 

γεληθφηεξα ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα, ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζε έλα πνίεκα. Μία ζχληνκε 

αθήγεζε κπνξεί λα δηαβαζηεί απλεπζηί δίλνληαο ηελ εληχπσζε ηεο εληαίαο ζχλζεζεο. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 55), θαη ζηνλ ρψξν ηνπ εηθνλνγξαθεκέ-

λνπ παηδηθνχ βηβιίνπ ππάξρεη ε ινγηθή ηεο ζχκκεημεο εηδψλ θαη κηα απνζηξνθή ηεο ζχγρξν-

λεο επνρήο, απέλαληη ζηελ πεξηραξάθσζε ησλ δηάθνξσλ θεηκεληθψλ κνξθψλ. Αληίζεηα, ν 

πνιηηηζκηθφο πινπξαιηζκφο πξνβάιιεηαη κε ηε ζπλχπαξμε ζπκβάζεσλ δηάθνξσλ εηδψλ, εη-

θαζηηθψλ ηερληθψλ θαη πνηθίισλ πιηθψλ, θαηαιήγνληαο νη αθεγήζεηο κε ηνλ ηξφπν απηφλ, λα 

ζπλδπάδνπλ πιήζνο ινγνηερληθψλ θαη κε εηδψλ. 

 

1.3.6 Γισζζηθά παηρλίδηα 

χκθσλα κε ηνλ Καξαθίηζην (2016: 236), ηα γισζζηθά παηρλίδηα δεκηνπξγνχλ κηα «λνεκαηη-

θή πεξηνρή» πνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηε ινγηθή ηνπ κηθξνχ παηδηνχ. Σν κηθξφ παηδί, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα θαηαλνήζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ην πεξηβάιιεη, πεηξακαηίδεηαη γηα λα 

ειέγμεη ηε γιψζζα θαη παξαζχξεηαη απφ ηελ αίζζεζε ηεο ξίκαο, ηνπ ξπζκνχ θαη ηεο πξνηε-

ξαηφηεηαο ηνπ ήρνπ ηεο ιέμεο έλαληη ηεο έλλνηάο ηεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο κνξθέο ησλ 

γισζζηθψλ παηρληδηψλ είλαη ην ηαπηφγξακκα, νη ιεηξηζηηθέο αζθήζεηο (ν ήρνο ησλ ιέμεσλ 

εθθξάδεη ην λφεκα), ην ινγνπαίγλην, νη λενινγηζκνί, ε mot gigone (φηαλ κηα ιέμε απνζπληί-

ζεηαη θαη ηα θνκκάηηα ηεο παξάγνπλ θαηλνχξγηεο ζεκαζίεο) θαη άιιεο. 

 

1.4 Σν ζύγρξνλν εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθό βηβιίν 

Σν εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία 

γλσξίδεη κεγάιε άλζεζε θαη βειηίσζε ηφζν ζηελ εκθάληζή ηνπ, φζν θαη ζην πεξηερφκελφ 

ηνπ. χκθσλα κε ηελ Σζηιηκέλε (2007: 20), ην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν πξσηαγσληζηεί αλά-
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κεζα ζηα άιια είδε βηβιίνπ, φρη κφλν γηαηί αληαπνθξίλεηαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ ειηθίαο 2-8 εηψλ, αιιά γηαηί κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν ζπκβάιιεη ζηε θηιαλαγλσζία, 

ζηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ζηε ζπκβνιή ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκε-

ηνρήο ηνπ παηδηνχ, θαζψο επίζεο αληαπνθξίλεηαη θαη ζηελ αηζζεηηθή θχζε ησλ παηδηψλ, ηα 

νπνία ζέιγνληαη απφ ηελ ηέρλε ηεο αθήγεζεο θαη ηεο εηθφλαο. Ζ Γηαλληθνπνχινπ (2008: 19) 

ππνζηεξίδεη φηη ν ραξαθηεξηζκφο ελφο βηβιίνπ σο εηθνλνγξαθεκέλνπ δελ εληνπίδεηαη κφλν 

ζηελ χπαξμε ησλ εηθφλσλ, αιιά θπξίσο ζηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ απηέο κέζα ζην θείκε-

λν. 

ηελ Διιάδα ν φξνο εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ην βηβιίν πνπ ζηελ 

αγγιηθή νξνινγία νλνκάδεηαη illustrated book, αιιά θαη γηα ην βηβιίν πνπ απνθαιείηαη 

picturebook ή picture book. Έηζη, ν φξνο illustrated book αλαθέξεηαη ζην βηβιίν φπνπ ην θεί-

κελν πξνεγείηαη ηεο εηθνλνγξάθεζεο ηφζν ρξνληθά φζν θαη απφ ηελ άπνςε ζπνπδαηφηεηαο, 

αθνχ ε ηζηνξία εθηπιίζζεηαη κέζσ ησλ ιέμεσλ θαη ε νπηηθή ηξνπηθφηεηα αθνινπζεί, κεηα-

θξάδνληαο ζε έλαλ άιινλ θψδηθα θάπνηεο πιεξνθνξίεο απφ ην ιεθηηθφ θείκελν. Απφ ηελ άι-

ιε, ν φξνο picturebook ή picture book αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηνπ νπνίνπ ε ηζηνξία απνηειεί 

πξντφλ ζπλεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη εηθφλαο θαη ε αιεζηλή εθδνρή πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειε-

πίδξαζε θαη ζπλ-αλάγλσζε θαη ησλ δχν (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 20). 

Χζηφζν, ηα φξηα αλάκεζα ζηηο δχν θαηεγνξίεο βηβιίσλ δελ είλαη δηαθξηηά παξ‟ φιεο ηηο 

πνηνηηθέο δηαθνξέο ηνπο. Έηζη, δηαβάδνληαο θάπνηνο έλα βηβιίν, απφ ηε κηα ζα κπνξνχζε λα 

ηζρπξηζηεί φηη ε εηθφλα απνηειεί κηα παξάκεηξν εμίζνπ ή πεξηζζφηεξν βαζηθή απ‟ φ,ηη νη ιέ-

μεηο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηζηνξίαο, θαη απφ ηελ άιιε ζηηο ακέζσο επφκελεο ζειίδεο ππάξ-

ρεη ην ελδερφκελν λα αλαηξαπεί ε ζρέζε απηή θαη ε εηθφλα λα έρεη απιά πεξηγξαθηθφ ή δηα-

θνζκεηηθφ ξφιν (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 21- 22). 

χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 23), αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν λα δηεπθξηληζηεί φηη 

ε ζπδήηεζε ησλ κειεηεηψλ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο νξνινγίαο γηα ην 

εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν, αιιά πνιινί ελδνηαζκνί εθθξάδνληαη θαη γηα ηνλ φξν «εηθφλα». Ο 

Αζσλίηεο (2001: 39) ππνζηεξίδεη φηη πνιινί κειεηεηέο εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ 

πνηφηεηα ηεο εηθνλνγξάθεζεο ηνλίδνληαο πσο ε ζχγρξνλε εηθνλνγξαθηθή αληίιεςε αλαθέξε-

ηαη θπξίσο ζην πιαίζην ηεο απεηθφληζεο ελφο θφζκνπ δηαθνξεηηθνχ απφ ηνλ θφζκν ησλ κεγά-

ισλ, ελψ ζπγρξφλσο εθθξάδεηαη κηα ηάζε δηαηχπσζεο ηνπ ζέκαηνο ζ‟έλα θαληαζηηθφ θφζκν, 

πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζην παηδί λα θαηαλνήζεη κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πνπ ην πεξηθιείεη.  

Μέξνο ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ παηδηθνχ βηβιίνπ απνηειεί θαη ε εηθνλνγξαθεκέλε κηθξνα-

θήγεζε, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλνχξγην ινγνηερληθφ είδνο ζηελ 
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ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ην νπνίν κεηαδίδεη πνιιαπιά κελχκαηα κε δχν κέζα: ηελ πνιπζεκία 

ηεο εηθφλαο θαη ηε δσηηθφηεηα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (ηβξνπνχινπ, 2004 :13). 

 

1.4.1 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζύγρξνλνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ παηδηθνύ βηβιίνπ 

Ζ Γηαλληθνπνχινπ (2008: 26-27) αλαθέξεη φηη ην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν αξλείηαη ηηο μεθά-

ζαξεο ηαμηλνκήζεηο θαη εκθαλίδεηαη κε έλαλ δπαδηθφ ραξαθηήξα, πνπ ράξε ζηελ επειημία 

ηνπ, πηνζεηεί ζηνηρεία απφ δηάθνξεο πεξηνρέο, απνθηψληαο ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Σν εη-

θνλνγξαθεκέλν παηδηθφ αθήγεκα απνηειεί αλαληίξξεηα έλα είδνο πνιπηξνπηθφ, θαζψο ακ-

θηζβεηεί ηελ παληνδπλακία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ σο ηνπ κφλνπ ζεκεησηηθνχ ηξφπνπ γηα ηε κε-

ηάδνζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ κελπκάησλ. Ζ παξνπζία ηεο εηθφλαο παχεη λα έρεη δηαθνζκε-

ηηθφ ξφιν, αιιά ιέμεηο θαη εηθφλεο ζπλεξγάδνληαη ζηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνξίαο, ε νπνία α-

παηηεί ηελ χπαξμε δχν θσδίθσλ, ιεθηηθνχ θαη νπηηθνχ. 

χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 54-55-56), έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εηθνλν-

γξαθεκέλνπ παηδηθνχ βηβιίνπ είλαη ε πνιπκνξθία ηνπ, θαζψο αληηηίζεηαη ζηελ αθνζίσζή ηνπ 

ζε έλα κφλν είδνο. Κάησ απφ ηνλ φξν νκπξέια - εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν βξίζθνπλ πξφζθν-

ξν έδαθνο γηα ηελ χπαξμή ηνπο πνιιά ινγνηερληθά θαη κε ινγνηερληθά βηβιία. πγθεθξηκέλα, 

παξακχζηα θαη κηθξέο ηζηνξίεο, βηβιία γλψζεσλ, πνηήκαηα θαη έκκεηξεο ηζηνξίεο, ινγνηερλη-

θέο δηαζθεπέο, θφκηθο, αιθαβεηάξηα θαη άιια. 

Ο Βιαρφπνπινο (1990: 25) ππνζηεξίδεη φηη ν πνιπζπιιεθηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ εηθνλν-

γξαθεκέλνπ βηβιίνπ ην θέξλεη θνληά ζε άιιεο κνξθέο ηέρλεο, φπσο δσγξαθηθή, κνπζηθή, 

θηλεκαηνγξάθν θαη ζέαηξν. H θάζε ηέρλε δηεθδηθεί απφ κφλε ηεο ηνλ δηθφ ηεο ρψξν πνπ αλα-

πηχζζεηαη, ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν έθθξαζεο θαη ηνπο δηθνχο ηεο λφκνπο πνπ ππνηάζζεηαη. Ζ κία 

ηέρλε κέζα ζηελ άιιε βξίζθεη πξφζθνξν έδαθνο ζην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν θαη 

πξνθαιεί ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε, απνζθνπψληαο ζηελ θαιχηεξε εκθάληζή ηνπ, αιιά 

θαη ζηελ εηθαζηηθή θαη αλαγλσζηηθή ηνπ απφιαπζε. Έηζη, ν ίδηνο (φ.π) επηζεκαίλεη φηη ηα 

γξάκκαηα κε ηα νπνία εθθξάδεηαη ε ινγνηερλία απνηεινχλ ζπγρξφλσο θαη ζρήκαηα θαη ρξψ-

καηα, νη εηθφλεο ηνπ θεηκέλνπ αλήθνπλ ζηελ ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο, ελψ νη ήρνη πνπ ζρεκαηί-

δνληαη απφ ηηο ιέμεηο αλήθνπλ ζηνλ ρψξν ηεο κνπζηθήο. 

Δίλαη γεγνλφο, φπσο ζεκεηψλεη θαη ε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 24,62-63) φηη πνιιέο αθεγή-

ζεηο πέξαζαλ απφ ηηο ζειίδεο ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ ζηελ νζφλε ηνπ θηλεκαηνγξά-

θνπ, ηνπ ζεάηξνπ, ηεο ηειεφξαζεο, αιιά θαη ηνπ ππνινγηζηή. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζχλ-

δεζε ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ παηδηθνχ βηβιίνπ κε ην ζέαηξν. πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεη φηη ε 

εηθνλνγξάθεζε ιεηηνπξγεί σο ζθελή ηνπ ζεάηξνπ θαη ην γξαπηφ θείκελν σο πξνθνξηθφο ιφ-
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γνο. ε πνιιά αθεγήκαηα δίλεηαη ε αίζζεζε ζηνλ αλαγλψζηε φηη παξαθνινπζεί κηα ζεαηξηθή 

παξάζηαζε, εηδηθφηεξα ζε θείκελα δηαινγηθά, φπνπ ε δξάζε εθηπιίζζεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα 

ηνπ ζεαηή ζα λα βξίζθεηαη ζε ζθελή ζεάηξνπ. 

Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηεο πνιπκεζηθήο ινγηθήο κε ηελ αλάδεημε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο, 

ην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν δηαηεξψληαο ηηο παξαδνζηαθέο ηνπ δνκέο, θαζψο παξνπ-

ζηάδεη κηα ηζηνξία κε αξρή κέζε θαη ηέινο, δέρεηαη θαη επηδξάζεηο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιιν-

ληνο (Φψθηαιε, ρρ, αξ.η.10). πγθεθξηκέλα, ε ίδηα ζην άξζξν ηεο «Σν εηθνλνγξαθεκέλν παη-

δηθφ βηβιίν ζην ζχγρξνλν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ», αλαθέξεη φηη «θείκελα κε ςεθηαθό ζρεδηα-

ζκό ελζσκαηώλνπλ έλα θάζκα εζηηάζεσλ θαη εηθνλνγξαθηθέο επηινγέο πνπ δελ ήηαλ δηαζέζηκεο 

ζην παξειζόλ θαη πξνηείλνπλ κία πνιππινθόηεξε εηθόλα ηνπ θόζκνπ, ζηελ νπνία νη αλαγλώζηεο 

θαηαλννύλ κέζα από πεξηζζόηεξεο αθεγεκαηηθέο πξνζιακβάλνπζεο» (Φψθηαιε, ρρ, αξ.η.10). 

πγγξαθείο θαη εηθνλνγξάθνη πιαηζηψλνπλ ηα έξγα ηνπο κε ςεθηαθά ραξαθηεξηζηηθά. Με 

ην ρξψκα, ην είδνο ησλ γξακκαηνζεηξψλ, ην κέγεζνο ησλ ιέμεσλ, ηηο αζπλήζηζηεο εηθνλν-

γξαθηθέο επηινγέο θαη ηηο πνιπηξνπηθέο ζπλζέζεηο αλάκεζα ζε ιέμεηο θαη εηθφλεο, επηρεηξνχλ 

λα αληαπνθξηζνχλ ζην ζχγρξνλν θνηλσληθφ πνιηηηζκηθφ πιαίζην, αιιά θαη ζηηο λέεο αληηιή-

ςεηο γηα ηελ παηδηθφηεηα. Έηζη, ε δηαδξαζηηθή αλάγλσζε αληηθαηέζηεζε ηε γξακκηθή, εκθα-

λίζηεθαλ θαηλνχξγηα εξγαιεία, θαηλνηφκεο ηερληθέο, πνηθίια πιηθά, παξαθεηκεληθά ζηνηρεία, 

πςειά επίπεδα ζπλέξγεηαο εηθφλαο θαη θεηκέλνπ, αλαθεξχζζνληαο ην εηθνλνγξαθεκέλν παη-

δηθφ βηβιίν σο έλα κεηθηφ πνιπηξνπηθφ είδνο, εχπιαζην πνπ αξλείηαη λα ππνηαρηεί ζε νπνηα-

δήπνηε θαλνληθφηεηα (Φψθηαιε, ρρ, αξ.η.10). 

Δπίζεο, θαζψο ην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν κεηαθέξεη ην θεηκεληθφ κήλπκα κε 

δηάθνξα κέζα, επηδεηεί έλαλ δηαθνξεηηθφ αλαγλψζηε νπιηζκέλν κε εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

ζα ηνλ θάλνπλ λα θαηαλνήζεη ην λφεκα, ηφζν ηνπ ιεθηηθνχ φζν θαη ηνπ νπηηθνχ θεηκέλνπ 

(Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 73-74). Ο Nodelman, ππνζηεξίδεη φηη ζηνλ ρψξν ηνπ εηθνλνγξαθε-

κέλνπ παηδηθνχ βηβιίνπ «όιεο νη νπηηθέο εηθόλεο, αθόκε θαη νη πην έθδεια αλαπαξαζηαηηθέο, 

ππνλννύλ έλαλ ζεαηή, απαηηνύλ γλώζε επίθηεησλ δεμηνηήησλ θαη πνιηηηζκηθώλ ππνζέζεσλ, γηα 

λα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ ζσζηά θαηαλνεηέο» (Nodelman, 2009: 45-46). 

Δπηπιένλ, ε Γηαλληθνπνχινπ (2008:17,48) ππνζηεξίδεη φηη ην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ 

βηβιίν ζχκθσλα κε ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ραξαθηεξίδεηαη δηα-ειηθαθφ. Δλψ, ινη-

πφλ, κέρξη ζήκεξα ην εηθνλνγξαθεκέλν παξακχζη απεπζπλφηαλ κφλν ζηηο ειηθίεο κηθξψλ 

παηδηψλ, ζηηο κέξεο καο ιφγσ ηεο πινχζηαο εηθνλνγξάθεζεο, ησλ αζχιιεπησλ γξαθηθψλ θαη 

ησλ λέσλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ, ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηα φξηα αλάκεζα ζην αλήιηθν θαη 

ελήιηθν θνηλφ θαηνξζψλνληαο λα ηθαλνπνηεί θαη ηνπο δχν αλαγλψζηεο. 
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χκθσλα κε ηνλ Shavit, ηα θείκελα παηδηθήο ινγνηερλίαο ηείλνπλ λα είλαη «ακθίξξνπα». 

πγθεθξηκέλα, εμεγεί φηη ηέηνηα θείκελα έρνπλ δχν ελλννχκελνπο αλαγλψζηεο. Έηζη, νη ζπγ-

γξαθείο παηδηθήο ινγνηερλίαο πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλφ θαη ηαπηφ-

ρξνλα λα εθιχνπλ έλα άιιν. Όκσο, ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη «κηα ηέηνηα απαίηεζε είλαη θαη 

πεξίπινθε θαη αληηθαηηθή από ηε θύζε ηεο, εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθώλ θαη ζπρλά αληηθαηηθώλ 

πξνηηκήζεσλ ησλ παηδηώλ θαη ησλ ελειίθσλ» (Shavit, 1986: 37).  

Όπσο ε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 75) ππνζηεξίδεη ζηνλ ρψξν ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο ν 

αλαγλψζηεο θξαηψληαο ζηα ρέξηα ηνπ έλα εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν ελεξγεί σο αλαγλψζηεο 

γηα λα δηαβάζεη ηηο ιέμεηο κε ηε βνήζεηα ηνπ ελήιηθνπ, σο ζεαηήο γηα ηελ αλάγλσζε ησλ εη-

θφλσλ θαη σο παίρηεο γηα λα επηδξάζεη πάλσ ζην θεηκεληθφ πιηθφ. 

Δπηπιένλ, ν Nodelman (2009: 31-32), ζηεξηδφκελνο ζε έξεπλεο αλζξσπνιφγσλ θαη ςπρν-

ιφγσλ αλαθέξεη φηη δελ βιέπνπκε φινη ην ίδην πξάγκα ζε κηα εηθφλα, θαζψο ε πξφζιεςε ηεο 

εηθφλαο ζπκβαίλεη ζηνλ εγθέθαιν θαη φρη ζην κάηη. Ζ αλάγλσζε ησλ εηθφλσλ δελ απνηειεί 

κηα εχθνιε δηαδηθαζία, πξνυπνζέηεη έλαλ αλαγλψζηε κε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο πνπ θαι-

ιηεξγνχληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Καηά ζπλέπεηα, φπσο ζεκεηψλεη θαη ε Oηθνλνκίδνπ 

(2010: 68), έλαο κεγάινο αξηζκφο ζχγρξνλσλ εηθνλνγξαθεκέλσλ παηδηθψλ βηβιίσλ αλαζέηεη 

ζην κηθξφ παηδί ελεξγφ ξφιν, δεηψληαο ηνπ λα θάλεη νπηηθέο θαη δηαλνεηηθέο ζπλδέζεηο κεηα-

μχ θεηκέλνπ θαη εηθφλαο, ελεξγνπνηψληαο ηε θαληαζία ηνπ.  

πκπεξαζκαηηθά, νη ζχγρξνλνη δεκηνπξγνί επηιέγνληαο ζπκπιεξσκαηηθέο ή αληηζεηηθέο- 

εηξσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ θεηκέλσλ θαη εηθφλσλ θαινχλ ηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο λα κεγα-

ιψζνπλ θαη λα σξηκάζνπλ (Οηθνλνκίδνπ, 2010: 78). χκθσλα κε ηηο Οηθνλνκίδνπ θαη Αλα-

γλσζηνπνχινπ κε απηέο ηηο επηινγέο, ζπγγξαθείο θαη εηθνλνγξάθνη δεκηνπξγνχλ κηα αηζηφ-

δνμε πξννπηηθή γηα ηε ινγνηερλία γηα παηδηά, βνεζψληαο ηα λα πιεχζνπλ «ζην ζπκβνιηθό θαη 

ηελ αιιεγνξία, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ην όλεηξν, ζην πξαγκαηηθό θαη ζην θαληαζηαθό, ζηνπο 

πξαγκαηηθνύο αλζξώπνπο θαη ζηνλ θόζκν ηνπο θαη ζηνπο επηλνεκέλνπο ήξσεο θαη ζηηο πξάμεηο 

ηνπο» (Οηθνλνκίδνπ, 2010: 78 · Αλαγλσζηνπνχινπ, 2005: 5). 

 

1.5. Πξνζεγγίδνληαο ην εηθνλνγξαθεκέλν κηθξναθήγεκα: αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, θείκε-

λν θαη εηθνλνγξάθεζε, ηδενινγηθέο πξνεθηάζεηο 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ην πψο αλαπαξίζηαηαη ην ζέκα ησλ Υξη-

ζηνπγέλλσλ ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ εηθνλνγξαθεκέλν κηθξνααθήγεκα ηεο πεξηφδνπ 2000-

2018, εμεηάδνληαο παξάιιεια ηα ηδενινγηθά ζπκθξαδφκελα πνπ εγγξάθνληαη ζε απηφ, θαζψο 

θαη ηηο ζπγγξαθηθέο ηάζεηο ηεο επνρήο γηα ηε κπζνπιαζία ζην παηδηθφ βηβιίν. Πξνθεηκέλνπ 
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λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ ζχγρξνλσλ εηθνλνγξαθεκέλσλ κηθξναθεγεκάησλ αθν-

ινπζήζακε κία ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε. πγθεθξηκέλα, αμηνπνηήζακε ηε ζεσξία ηνπ G. Ge-

nette γηα ηελ αλάιπζε ηεο αθήγεζεο θαη ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο Γηαλληθνπνχινπ γηα 

ηε κειέηε ηεο εηθνλνγξάθεζεο. Δπηπξφζζεηα, ζηελ αλάιπζε ησλ αθεγεκάησλ εμεηάδνληαη 

θαη νη λενηεξηθέο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο (κεηακπζνπιαζία, δηαθεηκεληθφηεηα, αλαηξνπή, κεί-

με εηδψλ θαη θσδίθσλ, γισζζηθά παηρλίδηα, ζάηηξα, παξσδία), σο ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ 

ζπδήηεζε αθεγεκάησλ. Ζ εμέηαζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία 

ησλ εηθφλσλ, απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν, πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεζνχλ ηα ηδενινγηθά κελχ-

καηα ησλ ππφ κειέηε παηδηθψλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ. Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν, ε κειέηε ησλ εη-

θνλνγξαθεκέλσλ αθεγεκάησλ καο επηηξέπεη λα πξνζεγγίζνπκε ηηο ηδενινγηθέο ζπληζηακέλεο 

ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο πεξηφδνπ κέζα ζηελ νπνία έρνπλ γξαθηεί. 

Απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ παηδηθψλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ πνπ εμεηάδνπκε, επηδηψθνπκε λα 

απαληήζνπκε ζηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: α) πνηα είλαη ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη 

ηα αθεγήκαηα; β) κε πνηεο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο αλαδεηθλχνληαη ηα έζηκα ησλ Υξηζηνπγέλ-

λσλ; γ) πνηα είλαη ε ζρέζε θεηκέλνπ θαη εηθφλαο θαηά ηελ αλάιπζε ησλ παηδηθψλ αθεγεκά-

ησλ; δ) πνηα είλαη ηα ηδενινγηθά κελχκαηα πνπ δηαπεξλνχλ ηα εηθνλνγξαθεκέλα αθεγήκαηα; 

ε) πψο απνθαιχπηνληαη νη ραξαθηήξεο;  

Παξαθάησ, ζα παξνπζηάζνπκε ηηο θαηεγνξίεο αθεγεκαηηθήο αλάιπζεο ηνπ G. Genette. 

Καηφπηλ, ζα αλαθεξζνχκε ζε νξηζκέλα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ζεσξεηη-

θνχο θαη θξηηηθνχο αλαιπηέο ζηε κειέηε ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ. Δπηπιένλ, επηρεη-

ξνχκε ηελ πξνζέγγηζε ησλ ηδενινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπληζηακέλσλ ηεο ζπγγξαθήο ησλ 

παηδηθψλ βηβιίσλ πνπ εμεηάδνπκε θαη παξνπζηάδνπκε ηηο θαηεγνξίεο κειέηεο ησλ βηβιίσλ. Ζ 

αλάιπζή ζην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη ππφ ην πξίζκα ησλ επφκελσλ ελνηήησλ. 

 

1.5.1 Αλάιπζε αθεγεκαηηθνύ ιόγνπ θαηά ηνλ G. Genette 

Ζ ζπκβνιή ηνπ G. Genette ζηε ζεσξία ηεο αθήγεζεο ζεσξείηαη απφ πνιινχο κειεηεηέο ε πην 

ζεκαληηθή ζηνλ ρψξν ηεο αθεγεκαηνινγίαο (Καξαθίηζηνο, 2016: 41). Ο Genette (2007: 87) 

δηαθξίλεη ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνπ φξνπ αθήγεζε, ηελ ηζηνξία, ην αθήγεκα θαη ηελ α-

θεγεκαηηθή πξάμε. πγθεθξηκέλα, ε ηζηνξία (histoire) είλαη ην αθεγεκαηηθφ ζεκαηλφκελν ή 

πεξηερφκελν πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ κχζν ή ηα γεγνλφηα θαη ηα επεηζφδηα ηνπ θεηκέλνπ (αθφκε 

θη αλ είλαη κηθξήο δξακαηηθήο έληαζεο), ην αθήγεκα (recit) είλαη ην ζεκαίλνλ ή ην αθεγεκα-

ηηθφ θείκελν, πνπ πεξηιακβάλεη ην ίδην ην θείκελν πξνθνξηθφ ή γξαπηφ θαη ηέινο, ε αθεγεκα-

ηηθή πξάμε (narration ή diégèse) είλαη ε ίδηα ε πξάμε ηεο αθήγεζεο. Ζ αλάιπζε ηνπ αθεγε-
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καηηθνχ ιφγνπ εμεηάδεη ηηο ζρέζεηο «κεηαμύ αθεγήκαηνο θαη ηζηνξίαο, κεηαμύ αθεγήκαηνο θαη 

αθεγεκαηηθήο πξάμεο θαη κεηαμύ ηζηνξίαο θαη αθεγεκαηηθήο πξάμεο» (Genette 2007: 89). 

Τπάξρνπλ ηξεηο αθεγεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα επίπεδα πνπ νξίδνπλ ην 

αθήγεκα: α) ν ρξόλνο (temps), πνπ αθνξά ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ρξφλν ηεο ηζηνξίαο θαη 

ζηνλ ρξφλν ηεο αθήγεζεο, β) ε έγθιηζε ή ηξόπνο (mode), πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο κνξθέο θαη ηηο 

βαζκίδεο ηεο «αθεγεκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο» θαη γ) ε θσλή (voix), πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξά-

με ηεο αθήγεζεο, ηα είδε ηνπ αθεγεηή θαη ηνπ απνδέθηε ηνπ (Genette, 2007: 91-92). 

Παξάιιεια, ν Genette κειεηά ηξεηο θαηεγνξίεο ρξνληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ ηζηνξία 

θαη ζηελ αθήγεζε: α) ηελ ηάμε, πνπ αθνξά ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ρξνληθή αθνινπζία ησλ 

γεγνλφησλ ζηελ ηζηνξία θαη ζηε ζεηξά κε ηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ζηελ αθήγεζε, β) ηε 

δηάξθεηα, δειαδή, ηελ αληηζηνηρία αλάκεζα ζηε δηάξθεηα ησλ γεγνλφησλ ζηελ ηζηνξία θαη 

ζηε δηάξθεηά ηνπο ζηελ αθήγεζε θαη γ) ηε ζπρλόηεηα, πνπ αθνξά «ζηηο επαλαιεπηηθέο ζρέζεηο 

κεηαμύ ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο αθήγεζεο» (Καξαθίηζηνο, 2016: 44-46). 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηάμε ζχκθσλα κε ηνλ Genette (2007: 95-96,100), θάζε ζπκθσλία αλά-

κεζα ζηνλ ρξφλν ηεο ηζηνξίαο θαη ζηνλ ρξφλν ηεο αθήγεζεο κφλν ζεσξεηηθά κπνξεί λα π-

πάξμεη. Οη ρξνληθέο αλαληηζηνηρίεο αλάκεζα ζηελ ηζηνξία θαη ζηελ αθήγεζε νλνκάδνληαη 

αλαρξνλίεο θαη παίξλνπλ είηε ηε κνξθή ηεο πξφιεςεο, είηε ηε κνξθή ηεο αλάιεςεο. Ζ πξφ-

ιεςε αθνξά ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ εμηζηφξεζε ελφο γεγνλφηνο πνπ ζα ζπκβεί αξγφηεξα θαη 

ε αλάιεςε ζπλίζηαηαη ζηελ εθ ησλ πζηέξσλ αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ έγηλαλ ζε πξνγε-

λέζηεξε ρξνληθή ζηηγκή απφ ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ε αθεγνχκελε ηζηνξία. πρλά ζπλα-

ληάηαη θαη ε ηερληθή in medias res,φηαλ ε αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο αξρίδεη απφ ηε κέζε. Tέινο, 

ζχκθσλα κε ηνπο Παξίζε Η. θαη Ν. (2003: 207-208), ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε ηεο αρξνλίαο 

πνπ εληνπίδεηαη θπξίσο ζε ζχγρξνλα αθεγήκαηα, φηαλ εληνπίδνληαη πξνιήςεηο κέζα ζηηο α-

λαιήςεηο ή αλαιήςεηο κέζα ζε πξνιήςεηο, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχκε λα αληηιεθζνχ-

κε ηε ρξνληθή ζεηξά πνπ έγηλαλ ηα γεγνλφηα ζηελ ηζηνξία. 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία αθεγεκαηηθήο νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ, ηε δηάξθεηα, ν Genette δη-

αθξίλεη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αθεγεκαηηθνχ ξπζκνχ: ηελ πεξίιεςε, ηελ έιιεηςε, ηελ παύζε θαη 

ηε ζθελή. Δηδηθφηεξα, κε ηελ ηερληθή ηεο πεξίιεςεο ε εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ γίλεηαη ζχ-

ληνκα θαη πεξηιεπηηθά θαη κε ηελ ηερληθή ηεο έιιεηςεο έλα κέξνο ηεο ηζηνξίαο απνζησπάηαη 

εληειψο απφ ηελ αθήγεζε. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο έρνπκε ην θαηλφκελν ηεο επηηάρπλζεο. 

Αθφκε, ε παχζε αθνξά ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν ρξφλνο ζηακαηά θαη παξεκβάιινληαη πεξη-

γξαθέο πξνζψπσλ ή αληηθεηκέλσλ αληηπξνζσπεχνληαο ηε κεγαιχηεξε δπλαηή επηβξάδπλζε, 

ελψ κε ηελ έλλνηα ηεο ζθελήο ππάξρεη ηζνρξνλία αλάκεζα ζηελ ηζηνξία θαη ζηελ αθήγεζε. 
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Σέινο, ν Chatman πξνζζέηεη θαη ηελ πεξίπησζε ηεο επηκήθπλζεο, φπνπ ν ρξφλνο ηεο αθήγε-

ζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ρξφλν ηεο ηζηνξίαο (Παξίζεο & Παξίζεο, 2003: 208-209). 

Σέινο, ν Genette (2007: 182-186) αλαθέξεηαη ζηε ζπρλόηεηα θαη δηαθξίλεη ηέζζεξηο κνξ-

θέο αθεγεκαηηθήο νξγάλσζεο: α) ηε κνλαδηθή αθήγεζε, ηελ αθήγεζε κηα θνξά απηνχ πνπ 

ζπλέβε κηα θνξά, β) ηελ πνιπκνλαδηθή αθήγεζε, ηελ αθήγεζε λ θνξέο απηνχ πνπ έγηλε λ 

θνξέο γ) ηελ επαλαιεπηηθή αθήγεζε, δειαδή, ηελ αθήγεζε λ θνξέο απηνχ πνπ έγηλε κηα θν-

ξά, θαη ηέινο δ) ηε ζακηζηηθή αθήγεζε, δειαδή ηελ αθήγεζε κηα θνξά ηνπ γεγνλφηνο πνπ 

έγηλε πνιιέο θνξέο. 

Ζ έγθιηζε/ηξόπνο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Genette, νξίδεηαη απφ ηελ απφζηαζε θαη 

ηελ πξννπηηθή. Ο Καξαθίηζηνο (2016: 48) επηζεκαίλεη φηη φηαλ ν αθεγεηήο είλαη κνλαδηθφο 

θαη ε αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο γίλεηαη εμ νλφκαηφο ηνπ, ηφηε ζηε πεξίπησζε απηή έρνπκε ηελ 

«αξηζηνηειηθή δηήγεζε», αληίζεηα, φηαλ ε ηζηνξία εθθέξεηαη απφ ηηο θσλέο θαη ηα ιφγηα ησλ 

πξνζψπσλ, ηφηε έρνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο «αξηζηνηειηθήο κίκεζεο». Ο Genette μερσξίδεη 

ηελ αθήγεζε γεγνλφησλ θαη ιφγσλ θαη δηαθξίλεη ηξεηο εθδνρέο απφδνζεο ηνπ ιφγνπ ελφο 

πξνζψπνπ: α) ηνλ αθεγεκαηνπνηεκέλν ή αθεγεκέλν ιόγν, δειαδή, ηνλ ιφγν πνπ εθθέξεηαη 

απφ ηνλ ίδην ηνλ αθεγεηή θαη βξίζθεηαη πην θνληά ζηε δηήγεζε, β) ηνλ αλαθεξόκελν ιόγν, 

φπνπ ν αθεγεηήο παξαρσξεί ηνλ ιφγν ζηα πξφζσπα, επηηξέπνληαο ζηνπο ήξσεο λα έρνπλ ηε 

δηθή ηνπο θσλή θαη γ) ηνλ κεηαηηζέκελν ιόγν, δειαδή, ηνλ ιφγν ηνπ ήξσα, ν νπνίνο ελζσκα-

ηψλεηαη ζηνλ ιφγν ηνπ αθεγεηή κε ηε κνξθή ηνπ πιάγηνπ ή ειεχζεξνπ πιάγηνπ ιφγνπ (Ge-

nette 2007: 242-245). Ο ειεχζεξνο πιάγηνο ιφγνο είλαη «δηθσληθφο» αλάκεζα ζηνλ ιφγν ηνπ 

αθεγεηή θαη ζηνλ ιφγν ηνπ ήξσα, θαζψο ν ιφγνο ηνπ αθεγεηή, άιινηε ηαηξηάδεη κε ηνλ ιφγν 

ηνπ ήξσα, θαη άιινηε δηαθνξνπνηείηαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ιφγνο ηνπ αθεγεηή θαλε-

ξψλεη απνζηαζηνπνίεζε ή εηξσλεία, αθφκε θαη παξσδία ηνπ ιφγνπ ηνπ ήξσα (Καςσκέλνο, 

2003: 142). 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο ξχζκηζεο ηεο αθεγεκαηηθήο πιεξνθνξίαο είλαη ε πξννπηηθή ηνπ θεη-

κέλνπ πνπ απαληά ζην εξψηεκα «πνηνο βιέπεη ηελ ηζηνξία». Ο Genette αληηθαζηζηά ηνλ φξν 

νπηηθή γσλία κε ηνλ φξν εζηίαζε θαη δηαθξίλεη ηξεηο ηχπνπο ζέαζεο ηνπ αθεγεκαηηθνχ πιη-

θνχ: α) κεδεληθή εζηίαζε ή αθήγεζε ρσξίο εζηίαζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνλ παληνγλψζηε 

αθεγεηή, β) αθήγεζε κε εζσηεξηθή εζηίαζε, ε νπνία είλαη είηε ζηαζεξή θαη ε παξνπζίαζε ησλ 

γεγνλφησλ αθνξά ζηελ νπηηθή ελφο πξνζψπνπ, είηε κεηαβιεηή, φπνπ ε εζηίαζε παξνπζηάδε-

ηαη κέζα απφ ηελ νπηηθή πνιιψλ πξνζψπσλ, είηε πνιιαπιή εζσηεξηθή εζηίαζε, φηαλ ηo ίδην 

γεγνλφο παξνπζηάδεηαη απφ ηελ νπηηθή γσλία πνιιψλ πξνζψπσλ (Καξαθίηζηνο, 2016: 50-

51). Γεληθφηεξα, ε εζηίαζε κπνξεί λα απνθαιχςεη αθφκε θαη ηελ ηδενινγηθή ζέζε ηνπ ζπγ-

γξαθέα. χκθσλα κε ηνλ Σδηφβα, «ν ηξόπνο πνπ ν εζηηάδσλ παξνπζηάδεη ην αληηθείκελό ηνπ 
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θαη ζε ηη αθξηβώο εζηηάδεη, κπνξεί λα καο πεη αξθεηά γηα ηνλ ίδην ηνλ εζηηάδνληα αιιά θαη γελη-

θόηεξα γηα ηελ ηδενινγία θαη ην λόεκα ηνπ θεηκέλνπ» (Σδηφβαο, 2002: 42). 

Σέινο, ε θσλή (voix), απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή αθεγεκαηηθή θαηεγνξία, θαζψο εμε-

ηάδεηαη «πνηνο κηιάεη» (Καξαθίηζηνο, 2016: 53). ηελ θαηεγνξία ηεο θσλήο ζχκθσλα κε ηνλ 

Genette, αλήθνπλ ηα ηξία αθεγεκαηηθά επίπεδα ζηα νπνία θηλείηαη θάζε θνξά ε αθήγεζε. 

Πξφθεηηαη γηα ην  εμσδηεγεκαηηθό επίπεδν, πνπ αθνξά γεγνλφηα ή πξάμεηο πνπ δελ αλήθνπλ 

ζην θείκελν ηεο αθήγεζεο, αιιά αλαθέξνληαη ζηηο ζπλζήθεο δηήγεζεο ή ζε πξνινγηθά θαη 

ελεκεξσηηθά ζηνηρεία, ην δηεγεηηθό ή ελδνδηεγεηηθό επίπεδν, ην νπνίν αθνξά ζηελ θχξηα α-

θήγεζε, θαη ηέινο ην κεηαδηεγεηηθό ή ππνδηεγεηηθό, πνπ πεξηιακβάλεη κηα δεπηεξεχνπζα α-

θήγεζε κέζα ζηελ θπξίσο αθήγεζε (Παξίζεο & Παξίζεο, 2003: 27- 28). Χο πξνο ηε ζπκκε-

ηνρή ηνπ αθεγεηή ζηελ ηζηνξία ν Genette δηαθξίλεη δχν ηχπνπο αθεγεηή: α) ηνλ νκνδηεγεηη-

θφ αθεγεηή, φπνπ ν αθεγεηήο είλαη έλα απφ ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο θαη ε αθήγεζε είλαη 

πξσηνπξφζσπε θαη ν ελδνδηεγεηηθφο αθεγεηήο, ν νπνίνο θηλείηαη εθηφο ηεο ηζηνξίαο θαη ε 

αθήγεζε είλαη ηξηηνπξφζσπε (Καξαθίηζηνο, 2016: 54). πλεπψο, κε βάζε ην αθεγεκαηηθφ 

επίπεδν θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ αθεγεηή ζηελ ηζηνξία δεκηνπξγνχληαη ηέζζεξηο βαζηθνί ηχπνη 

αθεγεηή α) εμσδηεγεηηθόο-εηεξνδηεγεηηθόο ηύπνο (αθεγεηήο πξψηνπ βαζκνχ, πνπ αθεγείηαη 

κηα ηζηνξία ζηελ νπνία είλαη απψλ), β) εμσδηεγεηηθόο- νκνδηεγεηηθόο ηύπνο (αθεγεηήο πξψ-

ηνπ βαζκνχ πνπ αθεγείηαη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία), γ) ελδνδηεγεηηθόο-εηεξνδηεγεηηθόο ηύπνο (α-

θεγεηήο δεπηέξνπ βαζκνχ πνπ είλαη απψλ απφ ηελ ηζηνξία πνπ αθεγείηαη), δ) ελδνδηεγεηηθόο- 

νκνδηεγεηηθόο ηύπνο (αθεγεηήο δεπηέξνπ βαζκνχ νπνίνο αθεγείηαη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία) (Πα-

ξίζεο & Παξίζεο, 2003: 31-32).  

Δμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο αθήγεζεο απνηειεί ε πινθή. χκθσλα κε ηελ Καλαηζνχ-

ιε (2014: 239), ε πινθή αθνξά ζηελ εμέιημε θαη αθνινπζία ησλ γεγνλφησλ απφ ηα νπνία ζπ-

ληίζεηαη κηα ηζηνξία. ε πνιιά θείκελα ηεο παηδηθήο κηθξναθήγεζεο νη ζπγγξαθείο αθνινπ-

ζνχλ ην ζρήκα πνπ δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα ζηάδηα: α) Αξρή (πξφινγνο ή ηζνξξνπία), β) Δ-

κπινθή (αλαηξνπή), γ) Κνξχθσζε- Δπίινγνο (ηζνξξνπία) (Καξαθίηζηνο, 2013: 187). Γεληθφ-

ηεξα, ε πινθή κέζα απφ ηελ έληαζε, ηελ θίλεζε θαη ηελ πεξηέξγεηα γηα απηφ πνπ απνθαιχ-

πηεη, θαηαθέξλεη λα δηαηεξήζεη ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε θαζ' φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ηζηνξίαο (ηβξνπνχινπ, 2004: 44). 

 

1.5.2 Παξαθεηκεληθά ζηνηρεία, αθήγεζε θαη εηθνλνγξάθεζε  

χκθσλα κε ηηο λέεο ζεσξήζεηο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηθνζαεηίαο θαη 

αθνξνχλ ην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν ζε παγθφζκην επίπεδν, ηα δεηήκαηα κε ηα νπνία αζρν-
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ινχληαη νη κειεηεηέο, είλαη «ε ζρέζε ηεο εηθόλαο κε ην θείκελν, ε ηερλνηξνπία, ε αθεγεκαηηθή 

απηνλνκία ηεο εηθνλνγξάθεζεο, ν ξόινο ηεο ζε ζρέζε κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο νξαηήο πξαγ-

καηηθόηεηαο, ε λενηεξηθόηεηα ζε κνξθή θαη πεξηερόκελν θ.ά» (Σζηιηκέλε, 2007: 22). Ζ ηβξν-

πνχινπ (2004: 10) ππνζηεξίδεη φηη ην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν ζρεδηάδεηαη πιένλ κε 

ηελ πξνζδνθία φηη ν αλαγλψζηεο ζα ζπγθεληξψλεη ή φρη ζηνηρεία ησλ ραξαθηήξσλ θαη ηεο 

πινθήο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο εηθφλεο, ζα «κεηαβηβάδεη» ηνλ ζχγρξνλν 

πνιηηηζκφ ζε νπηηθέο κνξθέο, βιέπνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε ιέμεσλ θαη εηθφλσλ λα μεπε-

δνχλ ζηελ ίδηα ζειίδα. 

Χζηφζν, νη ζρέζεηο ησλ δχν ηξνπηθνηήησλ είλαη πεξίπινθεο θαη απνηεινχλ ζεκείν δηεξεχ-

λεζεο, ηνπνζεηήζεσλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ απφ πνιινχο κειεηεηέο. Οη Nikolajeva & Scott, 

(2001: 11-26) αλαθέξνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο 

αιιειεπίδξαζεο εηθφλαο θαη ιφγνπ. πγθεθξηκέλα, άιινηε ε εηθφλα θαη ν ιφγνο κεηαδίδνπλ 

ηελ ίδηα αθξηβψο πιεξνθνξία θαη ε ζρέζε ηνπο είλαη ζπκκεηξηθή, άιινηε ε εηθφλα ή ν ιφγνο 

ππεξηζρχεη έλαληη ηνπ άιινπ θαη ε ζρέζε ηνπο είλαη εληζρπηηθή, άιινηε ε εηθφλα θαη ην θεί-

κελν κεηαδίδνπλ δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ε ζρέζε ηνπο είλαη αληηζηαζκηζηηθή, θαη ηέ-

ινο, εηθφλα θαη ιφγνο κνηάδνπλ λα ιέλε εληειψο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα θαη έξρνληαη ζε αληη-

παξάζεζε. 

Δπηπιένλ, ν Αζσλίηεο (2001: 39-41) αλαθέξεη φηη νη εηθφλεο απνηεινχλ πξντφλ είηε κηαο 

«εξκελεπηηθήο εηθνλνγξάθεζεο», φηαλ δηεπξχλνπλ ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ, 

είηε κηαο «ελζαξθσκέλεο εηθνλνγξάθεζεο», φηαλ ε εηθφλα επελδχεηαη απφ ζπλαίζζεκα, είηε 

«ζρεκαηηθήο εηθνλνγξάθεζεο», φηαλ ε εηθφλα απνηειεί απιά κηα απεηθφληζε. 

Αθφκε, ζπρλά ζην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν, φηαλ ε ιέμε θαη ε εηθφλα νξίδνπλ ε κηα ηελ 

άιιε θαη αιιειεπηδξνχλ, αθεγνχληαη ηζηνξίεο κε έλαλ κνλαδηθφ ηξφπν (Nodelman, 2009: 16-

17). Ο ίδηνο επηζεκαίλεη φηη νη εηθφλεο θαη νη ιέμεηο έρνπλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν επηθνηλσ-

λίαο αθνχ «νη ιέμεηο κπνξνύλ λα κεηαηξέςνπλ ηηο εηθόλεο ζε πινύζηεο αθεγεκαηηθέο δνκέο ώ-

ζηε λα αιιάδνπλ ηα λνήκαηα ησλ εηθόλσλ θαη νη εηθόλεο αληίζηνηρα κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηελ 

αθεγεκαηηθή δνκή ησλ ιέμεσλ» (Nodelman, 2009: 293).  

χκθσλα κε ηνλ Nodelman (2009: 297,300,311), ε δηάζηαζε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζπ-

ρλά αλάκεζα ζηνπο δχν θψδηθεο, θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ιέμεηο δελ κπνξνχλ λα κεηα-

δψζνπλ πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο νη εηθφλεο. Αθφκε, ε θαηαλφεζε ησλ ιέμεσλ μεθηλά 

κε ηελ παξαηήξεζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ θαη θηλείηαη κέζα ζην ζχλνιν, ελψ ε εηθφλα μεθηλά 

απφ ην φιν θαη δηαζπάηαη ζε ιεπηνκέξεηεο. Ζ εηθφλα πνιιέο θνξέο, κάο δίλεη πιεξνθνξίεο 

πνπ ε πην αθξηβήο ιέμε δελ κπνξεί, φρη κφλν απνθαιχπηεη πεξηζζφηεξα απφ ηηο ιέμεηο, αιιά 
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δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε/ζεαηή λα αλαθαιχπηεη πξάγκαηα θαη λα ληψζεη κεγαιχ-

ηεξε επραξίζηεζε βιέπνληάο ηα θαη φρη αθνχγνληάο ηα. 

Χζηφζν, ε ζρέζε εηθφλαο θαη θεηκέλνπ δελ δηαρσξίδεηαη πάληα. Έηζη, νη δχν αθεγεηέο, 

ιεθηηθφο θαη νπηηθφο ζα πξέπεη λα βξνπλ έλα ζεκείν ζχγθιηζεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ θεηκε-

ληθνχ λνήκαηνο θαη ηελ νκαιή ξνή ηεο ηζηνξίαο (Καξαθίηζηνο & Αξηδαλίδνπ 2018: 26). Ό-

πσο ν Nodelman ππνζηεξίδεη, ζπρλά πεξηνξίδνληαο ε κηα ηα λνήκαηα ηεο άιιεο, αιιά θαη 

ζπκπιεξψλνληαο ε κία ηελ άιιε, πξαγκαηνπνηνχλ απηφ πνπ ν Barthes νλνκάδεη «επηθνηλσλί-

α» θαη «ε αιιεινζπκπιήξσζή ηνπο είλαη έλα δήηεκα αληηζέησλ πνπ ζπκπιεξώλνπλ ην έλα ην 

άιιν ζηνλ βσκό ησλ δηαθνξώλ ηνπο» (Nodelman, 2009: 325). Χο απνηέιεζκα, ν ηξφπνο απν-

ηχπσζεο ηεο εηθφλαο επεξεάδεη ηελ εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ θαη ην αληίζεην. πρλά, θεηκελη-

θφο θαη εηθνληζηηθφο θψδηθαο, εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα απ' φζα είραλ πξφζεζε ζπγ-

γξαθέαο θαη εηθνλνγξάθνο (Σζηιηκέλε, 2007: 22). Ο Αζσλίηεο ππνζηεξίδεη φηη ζηε ζχγρξνλε 

επνρή ζεσξείηαη αλαγθαία ε δηαζθάιηζε ηεο νξγαληθήο ζρέζεο κεηαμχ εηθφλαο θαη θεηκέλνπ 

ζην εηθνλνγξαθεκέλν ινγνηερληθφ βηβιίν απφ ηνπο κειεηεηέο, εθφζνλ θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν 

θαηνρπξψλεηαη ν ξφινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο βηβιίνπ ζηνλ ρψξν ηεο παηδηθήο ινγνηε-

ρλίαο (Αζσλίηεο, 2001: 44). 

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ, ζηνλ ρψξν ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ παηδη-

θνχ βηβιίνπ, ηα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία επζχλνληαη γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ θεηκέλνπ ζε βηβιίν. 

Ζ ίδηα ππνζηεξίδεη φηη ν φξνο παξαθείκελν, ε παηξφηεηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ζηνλ Genette 

(1997), απνηειεί «έλα εηεξνγελέο ζύλνιν ζπλνδεπηηθώλ ηνπ θεηκέλνπ ζηνηρείσλ, ππεύζπλσλ γηα 

ηελ παξνπζίαζή ηνπ ζην θνηλό, ην νπνίν απνηειεί ζεκείν ζπλάληεζεο ησλ δεκηνπξγώλ, εθδνηώλ 

θαη ησλ αλαγλσζηώλ ηνπ βηβιίνπ» (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 263). ην παξαθείκελν ζπγθαηα-

ιέγνληαη ην εμψθπιιν, ν ηίηινο, νη ηαπεηζαξίεο, ην νπηζζφθπιιν, ε αξίζκεζε ησλ θεθαιαίσλ 

θαη ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ, νη αθηεξψζεηο, νη ππφηηηινη, ηα απνζπάζκαηα ζρνιηαζκψλ θαη 

θξηηηθήο, ε πιηθφηεηα ηνπ βηβιίνπ, θαη θπξίσο ην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν κπνξεί λα πεξηέρεη 

cd κε ηξαγνχδηα ή κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε. Έηζη, ζηνλ ρψξν ηνπ παξαθεηκέλνπ θηινμελνχ-

ληαη δηαθνξεηηθά ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο, ζπληζηψληαο έλα πνιπηξνπηθφ παξαθείκελν, πνπ επη-

βάιιεη κηα «πνιπγξακκαηηζηηθή πξνζέγγηζε» (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 263-264 -265). 

Χζηφζν, ζην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν, θαζψο ην θείκελν θαη ε εηθφλα έρνπλ εμίζνπ ζεκα-

ληηθφ ξφιν ζηελ αθεγεκαηηθή ελφηεηα ηεο ηζηνξίαο, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην πεξηθείκε-

λν, πνπ αθνξά ζηε κνξθή ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ. Σα πεξηθεηκεληθά ζηνηρεία ππνζηεξίδνπλ 

ηελ ηζηνξία θαη πξνζθέξνπλ αηζζεηηθή ζπλνρή ζην βηβιίν, ζπκβάιινληαο ζηε λνεκαηνδφηε-

ζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ (δξνχιηα & Σζηιηκέλε, 2017: 2). πγθεθξηκέλα, φπσο ε Γηαλληθν-

πνχινπ αλαθέξεη ζπκπεξηιακβάλνληαη «ε δηάηαμε ηνπ θεηκέλνπ ζηε ζειίδα, ην είδνο, ην ρξώ-
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κα, θαη νη απμνκεηώζεηο ζην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο, θαζώο θαη ε γεληθόηεξε εηθόλα ηνπ 

γξαπηνύ θεηκέλνπ» (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 266). χκθσλα κε ηνλ Nodelman (2009: 91), ε 

ζπλνιηθή ζχλζεζε ηεο εηθφλαο, νιφθιεξνο ν ζρεδηαζκφο ηνπ βηβιίνπ, κε ηηο πνηθίιεο ιεη-

ηνπξγίεο ησλ ρξσκάησλ, ησλ ζρεκάησλ θαη ησλ γξακκψλ, επεξεάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε 

ζηάζε ηνπ αλαγλψζηε απφ ην εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ, δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. 

Παξάιιεια, ε Γαβξηειίδνπ (2013: 18-19), αλαθέξεη φηη ηα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία θαη εηδη-

θφηεξα ηα πεξηθεηκεληθά, εμνηθεηψλνπλ ηνλ αλαγλψζηε κε ην ηδενινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ βη-

βιίνπ θαη ηνλ πξντδεάδνπλ γηα ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ. 

Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο αθήγεζεο θαη ηεο εηθνλνγξάθεζεο ηεο ηζηνξίαο ελφο θεηκέλνπ, 

αλήθεη θαη ε έλλνηα ηνπ ραξαθηήξα. Ο ραξαθηήξαο απνηειεί κηα θεηκεληθή θαηαζθεπή, πνπ 

ζην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν είλαη κηα εηθνλνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε πνπ εληζρχεη ηελ εμέιη-

με ηεο ηζηνξίαο (Καξαθίηζηνο, 2013: 244). 

χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 91), ζε κηα πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ιν-

γνηερληθψλ ραξαθηήξσλ έρνπλ πξνηαζεί απφ κειεηεηέο δηαθνξεηηθέο θαηαηάμεηο, αλάινγα κε 

ηα θξηηήξηα πνπ πηνζεηνχληαη θάζε θνξά. Δηδηθφηεξα, νη θαηεγνξηνπνηήζεηο κπνξνχλ λα γί-

λνπλ κε γλψκνλα ηελ νληνινγηθή ηνπο ππφζηαζε (εάλ ν ήξσαο είλαη δψν, ζεφο, ή άςπρν α-

ληηθείκελν), ην βαζκφ παγίσζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ζηεξενηππηθνί ήξσεο), ηνλ αξηζκφ 

ησλ ηδηνηήησλ πνπ ηνπο πιαηζηψλνπλ (επίπεδνη, ζθαηξηθνί ήξσεο), θαη ηέινο, ηνλ ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο (πξσηαγσληζηέο ή θνκπάξζνπο). Όζνλ αθνξά ζηνλ 

ηξφπν παξνπζίαζεο ελφο ραξαθηήξα ε Lukens (1995, φπ.αλαθ. ζηε Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 

111) αλαθέξεη φηη νη ραξαθηήξεο απνθαιχπηνληαη κέζσ ησλ πξάμεψλ ηνπο, ησλ ιφγσλ  ηνπο, 

ηεο  εμσηεξηθήο ηνπο εκθάληζεο, ηα ζρφιηα ησλ άιισλ, θαη ηα ζρφιηα ηνπ ζπγγξαθέα. 

πγθεθξηκέλα, ζην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν νη ραξαθηήξεο δελ απνθαιχπηνληαη κφλν κε 

ηηο ιέμεηο, αιιά θαη κέζα απφ ηελ εηθφλα ηνπο. Ζ εηθφλα ρξεζηκνπνηεί αξθεηά κέζα γηα λα 

αλαπαξαζηήζεη ηνπο ήξσεο κηαο ηζηνξίαο. Σν ζθεληθφ, ε γξακκή, ην ρξψκα, ε ζηάζε ηνπ 

ζψκαηνο, ε ζέζε ηνπο ζηελ εηθφλα, ην κέγεζνο, ην βιέκκα θαη ε γσλία ιήςεο, πνπ άιινηε 

θέξλεη θνληά θαη άιινηε απνκαθξχλεη ηνλ ήξσα απφ ηνλ αλαγλψζηε, απνηεινχλ ζηνηρεία 

ζθηαγξάθεζεο ελφο ραξαθηήξα δηαδξακαηίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αθεγεκαηηθή δηαδη-

θαζία (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 135-137). 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ Καλαηζνχιε (2014: 243), έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ αμίδεη λα 

ζρνιηαζηεί είλαη ην ζθεληθό. Χο ζθεληθφ νξίδεηαη ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο εμέιημεο ηεο ηζηνξίαο. 

H ρσξηθή θαη ρξνληθή πιαηζίσζε ηεο ηζηνξίαο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ εξκελεία ηνπ θεηκέ-

λνπ θαη ηελ εμέιημε ηεο πινθήο, πιαηζηψλνληαο ηηο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο πνπ πεξηγξάθν-

ληαη (παλάθε, 2011: 197). Σν εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν πνπ απνηειείηαη απφ ιέμεηο θαη εηθφ-
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λεο ζπλδπάδεη θαη ηα δχν είδε ζρέζεσλ ρψξνπ θαη ρξφλνπ. χκθσλα κε ηνλ Nodelman (2009: 

348), ε νπζία ηεο δηήγεζεο ζηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία είλαη ε εηξσληθή ζρέζε αλάκεζα 

ζηε δηαδνρηθή δηήγεζε κε ιέμεηο θαη ζηηο ζεηξέο ησλ ζηακαηεκέλσλ ζηηγκψλ πνπ παξαηε-

ξνχκε ζε κηα αθνινπζία εηθφλσλ. Δπηπιένλ, ε Lukens (1995, φπ.αλαθ. ζηε Γηαλληθνπνχινπ, 

2008: 219-220) αλαθέξεη φηη ην ζθεληθφ πιαίζην, είηε αλαδεηθλχεη ηνλ ξφιν ηνπ ραξαθηήξα, 

είηε ιεηηνπξγεί αληαγσληζηηθά πξνο ηνλ θεληξηθφ ήξσα. Δπίζεο, άιινηε εκθαλίδεηαη σο α-

ηκφζθαηξα θαη άιινηε ιεηηνπξγεί ζπκβνιηθά σο αληαλάθιαζε ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο 

ελφο ήξσα. 

 

1.5.3 Ιδενινγηθή πξνζέγγηζε ησλ αθεγεκάησλ 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο ηδενινγίαο πνπ εγγξάθεηαη ζηα παηδηθά αθεγήκαηα πνπ εμεηάδνπκε, απν-

ηειεί ζπλάξηεζε ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο επνρήο θαηά ηελ νπνία γξάθηεθαλ. 

Ζ εκθάληζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ ζπλέπεζε κε ηηο θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο πνπ θπ-

ξηάξρεζαλ ζηελ Δπξψπε ηε δεθαεηία ηνπ „60 θαη επεξέαζαλ θαη ηελ εμέιημε ησλ ινγνηερλη-

θψλ ζπνπδψλ (σηεξνπνχινπ & Υαζάπεο, 2013: 1). χκθσλα κε ηνλ Καξαθίηζην (2016: 

555,558), ε ζρέζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο ινγνηερλίαο είλαη ακθίδξνκε, κε 

απνηέιεζκα νη ζπγγξαθείο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο λα επηιέγνπλ ηα ζέκαηά ηνπο επεξεαδφ-

κελνη απφ ηηο ηδέεο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο  πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηξξέ-

νπζα θνηλσληθή αηκφζθαηξα. Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη (φ.π.), φηη ηα κεγάια θνηλσληθά πξνβιήκα-

ηα πνπ εκθαλίδνληαη πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „70, φπσο ην νηθνινγηθφ πξφβιεκα, ν 

θαηαλαισηηζκφο, ε θνηλσληθή αληζφηεηα, ν πφιεκνο, πξνζεγγίδνληαη απφ ηελ πιεηνςεθία 

ησλ ζπγγξαθέσλ κε λέεο κνξθέο ινγνηερληθήο έθθξαζεο. Χζηφζν, φπσο ε Σζηιηκέλε ζε-

κεηψλεη (2003: 70-71), ηζηνξίεο κε ενξηαζηηθφ-ζξεζθεπηηθφ πεξηερφκελν απνπζηάδνπλ απφ 

ηνπο εθδνηηθνχο θαηαιφγνπο. Λίγεο είλαη νη εθδφζεηο κε ζεκαηηθνχο άμνλεο ηε Γέλλεζε ηνπ 

Υξηζηνχ, ηνλ εξρνκφ ηνπ Ατ-Βαζίιε θαη άιια ενξηαζηηθά έζηκα ηνπ Γσδεθαεκέξνπ, ζηνρεχ-

νληαο ζηελ ηφλσζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ αηζζήκαηνο ησλ λεπίσλ. Ζ Καλαηζνχιε (2002: 130) 

επηζεκαίλεη φηη νη αλαθνξέο ζην ζέκα ηεο ζξεζθείαο είλαη πνιχ ιηγφηεξεο ζηνλ ρψξν ηεο 

ζχγρξνλεο παηδηθήο ινγνηερλίαο, θαζψο ε ζξεζθεία δελ απνηειεί δεηνχκελν θαη πξφζεζε 

ησλ ζχγρξνλσλ ζπγγξαθέσλ.  

Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, θαζψο παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη 

ηεο δεκηνπξγίαο πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ, ην αθήγεκα αλαλεψλεηαη ζπλερψο θαη παξα-

ηεξείηαη εθδνηηθή έθξεμε ζε φια ηα είδε. Σα βηβιία πνπ πξννξίδνληαη γηα παηδηά, αθνινπ-

ζνχλ ηελ ηάζε ηεο επνρήο πξνβάιινληαο ην πλεχκα ηεο αλαλέσζεο, ηεο αλαηξνπήο θαη ησλ 
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λενηεξηζκψλ, ηφζν ζηε ζεκαηνινγία ηνπο, φζν θαη ζηελ ίδηα ηε θχζε ηεο γξαθήο (Καξαθί-

ηζηνο, 2016: 19 · Καηζίθε-Γθίβαινπ, 2016: 20). Φαλεξή είλαη ε πξφζεζε ησλ ζπγγξαθέσλ 

ησλ ππφ κειέηε αθεγεκάησλ λα εθδίδνπλ ρξηζηνπγελληάηηθα βηβιία θαη λα αληινχλ ηα ζέκα-

ηά ηνπο απφ ην ηζηνξηθφ παξειζφλ, ρξεζηκνπνηψληαο λενηεξηθά ζηνηρεία θαη αλαηξεπηηθέο 

ηερληθέο, αλαδεηψληαο κηα νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε. Όπσο ζεκεηψ-

λεη ε Καινγήξνπ, κέζα ζην πιαίζην ησλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη, αιιάδεη θαη ε ζέζε ηνπ 

κηθξνχ αλαγλψζηε, θαζψο βξίζθεηαη πιένλ ζην επίθεληξν ηεο ινγνηερληθήο επηθνηλσλίαο. 

«Δίλαη δειαδή απηόο πνπ λνεκαηνδνηεί ην θείκελν κέζα από ηηο αληηδξάζεηο πνπ ηνπ πξνθαιεί, 

ηηο εηθόλεο, ηηο κλήκεο, ηηο αλακλήζεηο, ηνπο ζπλεηξκνύο, ηα ζπλαηζζήκαηα, γεκίδεη δειαδή κε ηε 

δηθή ηνπ κνλαδηθόηεηα ηα θελά ηνπ θεηκέλνπ» (Καινγήξνπ, 2005: 147-148). 

Καηά ζπλέπεηα, φπσο αλαθέξεη θαη ε Καλαηζνχιε (2004: 27-28), ε ζπγγξαθή θεηκέλσλ 

γηα παηδηά εμππεξεηεί θάπνηνπο ζθνπνχο πνπ ζπγθιίλνπλ ζην λα απνδερηεί ν κηθξφο αλαγλψ-

ζηεο νξηζκέλεο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο αμίεο πνπ κνηξάδεηαη ν ζπγγξαθέαο κε ην αλαγλσ-

ζηηθφ ηνπ θνηλφ. Ζ ινγνηερλία σο έλα θνηλσληθφ πξντφλ, ζπλδξάκεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε 

ησλ παηδηψλ, κεηαθέξεη αληηιήςεηο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο πξαθηηθέο, κνληέια δσήο, θαη 

ζπκπεξηθνξέο κε ζθνπφ λα κάζνπλ ηα παηδηά λα αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξν-

λεο επνρήο. 

Ο Καιιέξγεο νξίδνληαο ηελ ηδενινγία ζε ζρέζε κε ηελ παηδηθή ινγνηερλία ππνζηεξίδεη, 

φηη «ε ηδενινγία – πνπ κε απιά ιόγηα είλαη έλα ζύζηεκα ηδεώλ πνπ εθθξάδεη κηαλ αληίιεςε γηα 

ηνλ θόζκν θαη ηελ ηζηνξία κέζα από ηελ νπηηθή κηαο νκάδαο, κηαο ηάμεο ή κηαο πνιηηηθήο παξά-

ηαμεο - έρεη δύν ραξαθηεξηζηηθά: α) ηεξίδεηαη ζε θάπνηεο εζσηεξηθέο αξρέο, β) Γηαθξίλεηαη γηα 

ηελ έληνλε ηάζε κεηαβνιήο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο» (Καιιέξγεο, 1995: 138, 

φπ.αλαθ. ζηελ Καλαηζνχιε, 2004: 17). 

Ζ ηδενινγία δηαπεξλά ηα ινγνηερληθά θείκελα θαλεξά ή φρη, ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο. ηελ 

πξψηε πεξίπησζε, θαλεξψλνληαη νη θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη εζηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ ζπγ-

γξαθέα, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη σο ζσζηέο. Ζ ηδενινγία απηνχ ηνπ είδνπο είλαη εζθεκκέλε 

θαη ζπλεηδεηή κε ζθνπφ λα πξνσζήζεη ζηνλ κηθξφ αλαγλψζηε ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο (Καλαηζνχ-

ιε, 2004: 21). 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, φπσο ε ίδηα επηζεκαίλεη νη πεπνηζήζεηο ηνπ ζπγγξαθέα δηαπεξ-

λνχλ ηα ινγνηερληθά θείκελα, παξά ηε ζέιεζή ηνπ. Ζ ηδενινγία απηνχ ηνπ είδνπο εκθαλίδεηαη 

σο «παζεηηθή ηδενινγία», θαζψο ηα κελχκαηα πνπ πξνσζεί ζηνλ αλαγλψζηε παηδί μεθεχγνπλ 

ησλ πξαγκαηηθψλ ηνπ πξνζέζεσλ. ηελ ηξίηε πεξίπησζε, ε ηδενινγία ηνπ ζπγγξαθέα δελ α-

πνηειεί αηνκηθφ πξντφλ, αιιά είλαη κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζπλφινπ. Ο Hallindale ππνζηεξί-
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δεη, φηη «έλα κεγάιν κέξνο ηνπ θάζε βηβιίνπ είλαη γξακκέλν όρη από ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ, αιιά 

από ηνλ θόζκν κέζα από ηνλ νπνίν έρεη δήζεη θαη δεη» (Καλαηζνχιε, 2004: 23,25). 

Καηά ζπλέπεηα, ζχκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 146), ε ηδενινγία θαλεξή ή φρη, 

απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο θαη είλαη παξνχζα θάζε θνξά πνπ 

έλα παηδί αλνίγεη έλα βηβιίν. ηνλ ρψξν ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ παηδηθνχ βηβιίνπ νη ιέμεηο 

κέζσ ηεο αθήγεζεο θαη νη εηθφλεο δηα ηεο εηθνλνγξάθεζεο, ππνλννχλ κελχκαηα πξνο ηνλ 

κηθξφ αλαγλψζηε γηα ην ηη είλαη ζσζηφ θαη πξέπνλ. Κπξίσο ηα πξφζσπα ζην εηθνλνγξαθεκέ-

λν βηβιίν απνηεινχλ πξφηππα γηα ηα παηδηά εθθξάδνληαο ηηο ηδενινγηθέο ζέζεηο ηεο επνρήο 

ηνπο θαη είλαη θνξείο δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ. 

χκθσλα κε ηνλ Nodelman, «ην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθό βηβιίν απνηειεί ζεκαληηθό κέζν 

έληαμεο ησλ παηδηώλ ζην ηδενινγηθό καο γίγλεζζαη» (Nodelman, 1999: 73).  Όπσο γεληθφηεξα 

ε Οηθνλνκίδνπ επηζεκαίλεη (2016: 53,56), ν ζπγγξαθέαο κέζσ ησλ γισζζηθψλ επηινγψλ, ηεο 

αθήγεζεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο, ηεο νπηηθήο γσλίαο ηεο αθήγεζεο, ηεο πινθήο, 

θαη ηεο παξνπζίαο ησλ ραξαθηήξσλ, θαηνξζψλεη λα θαηαζθεπάζεη έλαλ ελλννχκελν αλαγλψ-

ζηε ν νπνίνο απνηειεί ηνλ ηδαληθφ εξκελεπηή ηνπ θεηκέλνπ. O ελλννχκελνο αλαγλψζηεο είλαη 

δεκηνχξγεκα ηνπ ζπγγξαθέα, έρεη ηδενινγηθή ππφζηαζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηαθέ-

ξεη ηηο ηδενινγηθέο ζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα ζηνπο πξαγκαηηθνχο αλαγλψζηεο. Πνιιέο θνξέο, 

φκσο, ν πξαγκαηηθφο θαη ν ελλννχκελνο αλαγλψζηεο βξίζθνληαη ζε δηάζηαζε. Γηαθέξνπλ σο 

πξνο ηηο αληηιεπηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ δηαζέηεη ν θαζέλαο μερσξηζηά, 

θαζψο θαη σο πξνο ηελ ηδενινγία πνπ εθθξάδνπλ. 

Γεληθφηεξα,  ε ίδηα ππνζηεξίδεη φηη ν ελλννχκελνο αλαγλψζηεο απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο ηδενινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ αθεγήκαηνο, θαζψο ν ζπγγξαθέαο 

κέζσ απηνχ επηδεηά λα παξέκβεη ζηε δσή ηνπ αλαγλψζηε παηδηνχ, παξέρνληάο ηνπ απεηθνλί-

ζεηο ηνπ θφζκνπ, πνπ ην πεξηβάιιεη θαη βνεζψληαο ην, εκκέζσο, λα εηζέιζεη ζε απηφλ, ζπ-

ληειψληαο, κε άιια ιφγηα, ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ (Οηθνλνκίδνπ, 2016: 54). 

Παξάιιεια, ζην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ αθήγεκα ε νπηηθή ηξνπηθφηεηα απνηειεί εμί-

ζνπ ζεκαληηθφ ηδενινγηθφ θνξέα κε ην ιεθηηθφ θείκελν (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 153). Ζ Οη-

θνλνκίδνπ (2016: 221,225) ππνζηεξίδεη φηη ζην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν, δελ αλαδεηνχκε ηα 

θξπκκέλα λνήκαηα κφλν πίζσ απφ ηηο ιέμεηο, αιιά θαη πίζσ απφ ηηο εηθφλεο, νη νπνίεο είλαη 

ηδηαίηεξα θνξηηζκέλεο θαη απεπζχλνληαη ζε παηδηά ζεαηέο. Καζψο νη εηθφλεο ζην εηθνλνγξα-

θεκέλν παηδηθφ βηβιίν δελ έρνπλ ζηφρν ηελ αηζζεηηθή κφλν απφιαπζε, αιιά, καδί κε ην θεί-

κελν ζπκβάιινπλ ζηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο, ν ζεαηήο αλαγλψζηεο ζα πξέπεη λα δηαβάζεη 

φζα απηέο δειψλνπλ θαη ππνδειψλνπλ. Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εηθνλνγξάθνο γηα λα 

κεηαβηβάζεη ηηο ηδενινγηθέο ηνπ απφςεηο κέζσ ησλ εηθφλσλ είλαη νη επηινγέο ηεο εζηίαζεο 
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θαη ηεο νπηηθήο γσλίαο κηαο εηθφλαο, ν ζπκβνιηζκφο ησλ ρξσκάησλ, ε πξννπηηθή απεηθφληζε, 

ε δηακφξθσζε ηνπ ζθεληθνχ θαη ε ζέζε ησλ κνξθψλ κέζα ζε απηφ (Οηθνλνκίδνπ, 2016: 288 

· Καλαηζνχιε, 2004: 163-164).  

πλεπψο, θαηά ηελ αλάγλσζε ελφο εηθνλνγξαθεκέλνπ παηδηθνχ βηβιίνπ νη ηδενινγηθέο ην-

πνζεηήζεηο ρξσκαηίδνπλ θείκελα θαη εηθφλεο, δεκηνπξγψληαο πξνθιήζεηο ζηνπο αλαγλψζηεο, 

πνπ ζπλερψο θαζίζηαληαη σξηκφηεξνη θαη επαξθέζηεξνη (Γηαλληθνπνχινπ, 2005: 102). Ο εη-

θνλνγξάθνο Sedak πηζηεχεη φηη ην παηδηθφ αθήγεκα κέζσ ησλ δχν ηξνπηθνηήησλ κπνξεί λα 

κεηαβηβάζεη ζηα παηδηά φρη κφλν έλα πξάγκα, αιιά δηπιά θαη βαζχηεξα λνήκαηα. Σα παηδηά, 

ζχκθσλα κε ηνλ Sedak, πξνζθαινχληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φρη κφλν λα βιέπνπλ ην λφεκα 

πνπ ππάξρεη ζην θείκελν, αιιά θαη ην λφεκα πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ εηθφλα, πξνζθαιψληαο 

ηνπο ζε κηα δεχηεξε θαη ηξίηε αλάγλσζε (Καλαηζνχιε, 2004: 176). Άιισζηε, φπσο ππνζηε-

ξίδεη θαη ε Καινγήξνπ, ε «εηθνλνγξάθεζε ελόο θεηκέλνπ είλαη κηα πςεινύ επηπέδνπ θαιιηηε-

ρληθή δηαδηθαζία πνπ επηδηώθεη ηελ πνιπζεκία θαη ηηο πνιπεπίπεδεο αλαγλώζεηο, ηελ έθθξαζε 

αμηώλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, θαζώο θαη ηε δεκηνπξγία αηζζεηηθώλ αμηώλ κέζσ ηεο εηθαζηηθήο 

γιώζζαο» (Καινγήξνπ 2010: 59). 

 

1.6. Η κειέηε ησλ παηδηθώλ ινγνηερληθώλ βηβιίσλ 

Γηα ηελ κειέηε ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ παηδηθψλ βηβιίσλ θξίλακε απαξαίηεηε ηελ θαηεγνξη-

νπνίεζε ηνπο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο ζεκαηνινγίαο κε απνηέιεζκα λα  ζρεκαηηζηνχλ δχν 

θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία αθεγεκάησλ αζρνιείηαη κε «αλαηξεπηηθά παξακχζηα θαη 

ζηεξεφηππα – νηθνπκεληθέο αμίεο» (ε αγάπε, ε πξνζθνξά, ε ζπλεξγαζία, ε αιιειεγγχε, ε 

εηξήλε, ε δχλακε ηεο πίζηεο θαη ε επηκνλή ζηνπο ζηφρνπο, ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα), ελψ ε δεχ-

ηεξε θαηεγνξία εμεηάδεη θείκελα πνπ αζρνινχληαη κε «ζχγρξνλα θνηλσληθά ζέκαηα» ηεο ε-

πνρήο (θαηαλαισηηζκφο, νηθνινγία, δηαθνξεηηθφηεηα, πφιεκνο θ.ά.). 

Δπίζεο, γηα ηελ εμέηαζε ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ κηθξναθεγήζεσλ επηθεληξσζήθακε θπ-

ξίσο ζηελ απνθάιπςε ησλ ινγνηερληθψλ ραξαθηήξσλ, φπσο απηνί παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηίη-

ιν ή ζην εμψθπιιν ησλ ππφ κειέηε βηβιίσλ, κέζα απφ ηε δξάζε ηνπο, ηα ιφγηα ησλ άιισλ, 

θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ην ζθεληθφ φπνπ απηνί εκθαλίδνληαη. Δπηπιένλ, εμεηάδνπκε ηελ αθε-

γεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ, ηελ νπηηθή γσλία θαη ηνλ ιφγν ηνπ αθεγεηή, ηελ πινθή θαη 

ηα ζηνηρεία λενηεξηθήο γξαθήο, φπσο κεηακπζνπιαζία, δηαθεηκεληθφηεηα, κείμε εηδψλ θαη 

θσδίθσλ, ζρήκαηα ιφγνπ, ρηνχκνξ, κείμε θαληαζηηθψλ θαη ξεαιηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Δπηπξφ-

ζζεηα, ζηελ εηθνλνγξάθεζε εμεηάδνληαη ηα πεξηθεηκεληθά ζηνηρεία ησλ βηβιίσλ, ε απεηθφλη-

ζε ησλ ραξαθηήξσλ (ε εκθάληζε, ην βιέκκα, ε ζέζε ηνπο ζηελ εηθφλα) θαη γεληθφηεξα ε 
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ζρέζε ιφγνπ θαη εηθφλαο γηα ηε κεηάδνζε ηνπ λνήκαηνο ηεο εθάζηνηε ηζηνξίαο. Σέινο, εμεηά-

δνπκε ηηο ηδενινγίεο ζηάζεηο θαη απφςεηο, φπσο απηέο εγγξάθνληαη κέζα απφ ην θείκελν θαη 

ηελ εηθνλνγξάθεζε. 

 

1.7. πκπέξαζκα  

Ζ παξνπζία ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ ηελ πεξίνδν ηνπ Γσδεθαεκέξνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν απ-

μάλεηαη. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα Υξηζηνχγελλα είλαη κηα γηνξηή αθηεξσκέλε ζηα 

παηδηά, πνπ δνπλ έληνλα ην δξψκελν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, θαζψο επίζεο θαη ζηε ζεκαληηθή 

ζέζε πνπ θαηέρεη ην ζχγρξνλν εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν ζηνλ ρψξν ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο, 

αθνχ πξφθεηηαη, φπσο επηζεκαίλεη θαη ε Σζηιηκέλε γηα κηα θαηεγνξία κε ηε δηθή ηεο απηνηέ-

ιεηα θαη δπλακηθή (Σζηιηκέλε 2007: 17). Οη γηνξηέο ηνπ Γσδεθαεκέξνπ κε ηηο παξαδφζεηο 

θαη ηα έζηκα, απνηεινχλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο ζχγρξνλνπο ζπγγξαθείο, νη νπνίνη κέζα 

απφ ην ζχγρξνλν εηθνλνγξαθεκέλν κηθξναθήγεκα θέξλνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζε επαθή κε ηελ 

παξάδνζε θαη ηελ πλεπκαηηθφηεηα, ελψ ηαπηφρξνλα ηνλ πξνβιεκαηίδνπλ γηα θνηλσληθά ζέ-

καηα. 

ην πιαίζην ηεο λενηεξηθφηεηαο, ην ζχγρξνλν εηθνλνγξαθεκέλν κηθξναθήγεκα παξαδίδε-

ηαη ζε ηερληθέο θαη πεηξακαηηζκνχο, πνπ απαηηνχλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ κηθξνχ α-

λαγλψζηε (Καξαθίηζηνο, 2013: 314). Πνιινί ζπγγξαθείο εθδίδνπλ παηδηθά βηβιία κεγάιεο 

αλαγλσζηηθήο αμίαο, πξνβάιινληαο ην δηαρξνληθφ ζέκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ κέζα απφ ην 

ρηνχκνξ, ηε ζάηηξα, ηελ αλαηξνπή, ηε δηαθεηκεληθφηεηα θαη ηελ πνιπηξνπηθφηεηα, πνπ επη-

βάιιεη ν κεηακνληεξληζκφο θαη ε λενηεξηθφηεηα. χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 24), 

ζε κηα θνηλσλία, πνπ ε πνιηηηζκηθή ηεο ηαπηφηεηα δελ πςψλεη ζηεγαλά αλάκεζα ζηηο δηάθν-

ξεο κνξθέο ηέρλεο, ην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν έρεη θαηαθέξεη λα δηακνξθψζεη έλαλ 

ραξαθηήξα πνιπζπιιεθηηθφ, αθνκνηψλνληαο ινγνηερληθά είδε, αθεγεκαηηθέο δνκέο θαη πνη-

θίινπο ηξφπνπο έθθξαζεο. 

ηηο κέξεο καο, ην ζχγρξνλν παηδηθφ βηβιίν δηαηεξεί πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

παξαδνζηαθήο αθήγεζεο, σζηφζν, ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ηδενινγηθή αλαλέσζε, θαζψο νη 

ζπγγξαθείο επηδηψθνπλ λα απνθνπνχλ απφ ην εζλνθεληξηθφ παηδηθφ αλάγλσζκα, παίδνπλ κε 

ηηο ιέμεηο θαη εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπο (Καηζίθε-

Γθίβαινπ, 2016: 8). Σα παηδηθά ινγνηερληθά βηβιία πνπ επηιέμακε γηα ηελ αθεγεκαηηθή θαη 

εηθνλνγξαθηθή αλάιπζε ζηελ παξνχζα εξγαζία, αλαδεηθλχνπλ κνληέξλνπο πξνβιεκαηηζκνχο 

κέζα απφ κηα ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε παξαδνζηαθψλ θαη λενηεξηθψλ ζηνηρείσλ.  
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ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ 

θαη ηεο εηθνλνγξάθεζεο ησλ παηδηθψλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ, πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

«αλαηξεπηηθά παξακχζηα θαη ζηεξεφηππα – Οηθνπκεληθέο αμίεο», ηα νπνία  πξαγκαηεχνληαη 

ην ζέκα ηεο αλαηξνπήο ησλ ζηεξενηχπσλ κε ζηφρν ηελ αλάδεημε παλαλζξψπηλσλ αμηψλ κέζα 

απφ ηα ρξηζηνπγελληάηηθα έζηκα. πγθεθξηκέλα, αλαιχνληαη ηα αθεγήκαηα, Φξηθαληέια, ε 

κάγηζζα πνπ κηζνύζε ηα θάιαληα (2003), θείκελν ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά θαη εηθνλνγξάθεζε 

ηνπ Μηράιε Κνπληνχξε, Ζ κπνπγάδα ηνπ Ατ-Βαζίιε, (2004/2015), θείκελν ηεο Ησάλλαο Κπξί-

ηζε-Σδηψηε θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο Διίδαο Βαβνχξε, Ζ λύρηα πνπ γελλήζεθε ε αγάπε (2015), 

θείκελν ηεο νθίαο Μαληνχβαινπ θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο Θέληα Μηκειάθε, Σα αιεζηλά δώ-

ξα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2016), θείκελν ηεο ηέιιαο Μηραειίδνπ θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο Μπξηψο 

Γειεβνξηά, Μα πόηε ζα θηάζεη απηόο ν Μάγνο; (2017), θείκελν ηεο Ηνπιίηαο Ζιηνπνχινπ θαη 

εηθνλνγξάθεζε ηνπ Γηάλλε Κφηηε, θαη Ση ηξέρεη κε ηνλ Ατ-Βαζίιε; (2018), θείκελν θαη εηθν-

λνγξάθεζε ηεο Μαξίλαο Γηψηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. Αλαηξεπηηθά παξακύζηα θαη ζηεξεόηππα – Οηθνπκεληθέο 

αμίεο 

2.1 Δηζαγσγή 

ην παξφλ θεθάιαην εμεηάδνπκε έμη ζχγρξνλα εηθνλνγξαθεκέλα αθεγήκαηα νη ζπγγξαθείο 

ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή ηεο αλαηξνπήο, ηφζν ζηε κνξθή, φζν θαη ζην πεξηε-

ρφκελν, κε ζθνπφ λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπ κηθξνχ αλαγλψζηε, αλαδεηθλχν-

ληαο νηθνπκεληθέο αμίεο, άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ην πξαγκαηηθφ λφεκα ησλ Υξηζηνπγέλ-

λσλ. πγθεθξηκέλα, ε αγάπε, ε ζπλεξγαζία, ε πξνζθνξά, ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα, ε πίζηε ζηνλ 

άλζξσπν θαη ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, ε αιιειεγγχε θαη ν ζεβαζκφο/απνδνρή ηνπ δηαθνξεηη-

θνχ, απνηεινχλ παλαλζξψπηλεο αμίεο πνπ ζπλαληψληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ππφ κειέηε βη-

βιίσλ καο.  

Οη ζπγγξαθείο ησλ ππφ κειέηε βηβιίσλ ηεο θαηεγνξίαο πνπ εμεηάδνπκε, δείρλνπλ ηελ 

πξφζεζή ηνπο λα απνδνκήζνπλ ηα ηδενινγηθά θαη θνηλσληθά ζηεξεφηππα, θαζψο αληηζηξέ-

θνπλ ηνπο ξφινπο ησλ πξσηαγσληζηψλ, κεηψλνπλ ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζην θαιφ θαη ζην 

θαθφ θαη απνκπζνπνηνχλ ηνπο ήξσέο ηνπο. πλεπψο, φπσο ππνζηεξίδεη θαη ε (Καηζίθε-

Γθίβαινπ, 2016: 14), κέζα απφ ηε κείμε θαληαζηηθψλ θαη ξεαιηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηηο δηαθεη-

κεληθέο ζρέζεηο θαη ηηο παξσδίεο, ην ζχγρξνλν παξακχζη ζηνρεχεη ζην λα θαηαλνήζνπλ ηα 

παηδηά ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ γηα φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπο, αιιά θαη ζην 

λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο, λα σξηκάζνπλ θαη δψζνπλ ιχζε ζηα πξνζσπηθά αδηέμνδά ηνπο. 

Χζηφζν, ηα αθεγήκαηα πνπ εμεηάδνπκε θαηαθέξλνπλ κε έλαλ πξσηφηππν ηξφπν λα απν-

κνλψζνπλ ηα Υξηζηνχγελλα απφ ηνλ ενξηαζηηθφ θαη ελ κέξεη θαηαλαισηηθφ ραξαθηήξα ηνπο, 

θαιψληαο ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε λα μαλαζθεθηεί παλαλζξψπηλεο αμίεο εηζάγνληάο ηεο ζηνλ 

ηξφπν δσήο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ζην αθήγεκα Φξηθαληέια, ε κάγηζζα πνπ κηζνύζε ηα θάιαληα 

(1998/2003), θείκελν ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά θαη εηθνλνγξάθεζε ηνπ Μηράιε Κνπληνχξε, ην 

ηδενινγηθφ ζηεξεφηππν ηεο θαθηάο κάγηζζαο αλαηξέπεηαη, εμαηηίαο ηεο αγλφηεηαο ησλ παη-

δηψλ θαη ηεο πίζηεο ηνπο ζε νηθνπκεληθέο αμίεο, φπσο ε αγάπε κέζα απφ ηελ άξζε ηνπ δίπν-

ινπ, θαθνχ θαη θαινχ θαη ηε ζπλεξγαζία. Δπίζεο πξφθεηηαη γηα έλα αθήγεκα πνπ αλαθέξεηαη 

ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζηελ απνδνρή ηνπ «Άιινπ». Σν αθήγεκα, εθδφζεθε γηα πξψηε θν-

ξά ην (1998) απφ ηηο εθδφζεηο «Άκκνο». Ζ έθδνζε πνπ κειεηάκε είλαη ηνπ έηνπο (2003). Σν 

ζπκπεξηιάβακε ζηε ζπιινγή ησλ ππφ κειέηε βηβιίσλ καο, γηαηί πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνξία 

πνπ έρεη κεγάιε απήρεζε ζε κηθξνχο θαη κεγάινπο αλαγλψζηεο, θαζψο αμηνπνηείηαη επξέσο 

θαη ζηε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή δηδαζθαιία ησλ λεπηαγσγείσλ. 
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Δπίζεο, ζην αθήγεκα Ζ κπνπγάδα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2004/2015), θείκελν ηεο Ησάλλαο Κπξί-

ηζε-Σδηψηε θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο Διίδαο Βαβνχξε, ε κνξθή ηνπ Ατ-Βαζίιε αλαηξέπεηαη, 

θαζψο ν αγαπεκέλνο Άγηνο ησλ παηδηψλ παξνπζηάδεηαη απφ ηελ νπηηθή ελφο παηδηνχ πνπ πε-

ξηκέλεη ην δψξν ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα πεξλά ην κήλπκα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, ηεο πξν-

ζθνξάο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν αθήγεκα ππάξρεη σο αλάγλσζκα ζην Β Σεχ-

ρνο ηεο Γιψζζαο ηεο Σεηάξηεο Γεκνηηθνχ θαη έρεη κεηαθξαζηεί θαη ζηα θνξεάηηθα. Χζηφζν, 

ην επηιέμακε ζηελ παξνχζα θαηεγνξία, θαζψο αμηνπνηείηαη απφ ηα ζχγρξνλα λεπηαγσγεία 

ζηε γηνξηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, σο ζεαηξηθή παξάζηαζε. Αθφκε, ζην αθήγεκα Ζ λύρηα πνπ 

γελλήζεθε ε αγάπε» (2015), θείκελν ηεο νθίαο Μαληνχβαινπ θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο Θέληα 

Μηκειάθε, ε ζπγγξαθέαο θαη ε εηθνλνγξάθνο, κε αλαηξεπηηθφ ηξφπν παξνπζηάδνπλ ηα Υξη-

ζηνχγελλα φρη κε ην ζξεζθεπηηθφ θαη εζηκηθφ ηνπο ραξαθηήξα, αιιά σο αθνξκή κηαο δηαπν-

ιηηηζκηθήο ζπλάληεζεο ησλ αλζξψπσλ. Όζνλ αθνξά ζηηο νηθνπκεληθέο αμίεο πξνβάιιεηαη ε 

ηδέα ηεο αγάπεο, ηεο εηξήλεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ζηνπο άιινπο ιανχο. 

Δπηπιένλ, ζην αθήγεκα Σα αιεζηλά δώξα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2016), θείκελν ηεο ηέιιαο Μη-

ραειίδνπ θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο Μπξηψο Γειεβνξηά, αλαηξέπεηαη ην θαηαλαισηηθφ πξφηπ-

πν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη πξνβάιινληαη αμίεο φπσο ε αγάπε, ε πξνζθνξά, ε αιιειεγγχε 

θαη ε αλζξσπηά. Αθφκε, ζην αθήγεκα Μα πόηε ζα θηάζεη απηόο ν Μάγνο; (2017), θείκελν ηεο 

Ηνπιίηαο Ζιηνπνχινπ θαη εηθνλνγξάθεζε ηνπ Γηάλλε Κφηηε, ε ζπγγξαθέαο κε ηελ ηερληθή 

ηεο αλαηξνπήο πξνβάιιεη ηε δχλακε ηεο πίζηεο ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ, ηελ πξνζή-

ισζε ζηνλ ζηφρν, θαζψο θαη ηελ αμία ηεο αγάπεο.  

Σέινο, ζην αθήγεκα Ση ηξέρεη κε ηνλ Ατ-Βαζίιε; (2018), θείκελν θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο 

Μαξίλαο Γηψηε, αλαηξέπεηαη ν κχζνο ηνπ Ατ-Βαζίιε θαη πξνβάιιεηαη ην κήλπκα ηεο αγάπεο, 

ηεο πξνζθνξάο, ηεο ακθηζβήηεζεο θαη ηεο πίζηεο ζε ηδαληθά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην κή-

λπκα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο απαληάηαη ζρεδφλ ζε φια ηα αθεγήκαηα ηεο θαηεγνξίαο. Όπσο 

ζεκεηψλεη ε Γηαλληθνπνχινπ, ην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν εμειίρζεθε ζε πνιππνιηηηζκηθέο 

θνηλσλίεο θαη θαηαξηίζηεθαλ θαηάινγνη κε εηθνλνγξαθεκέλα παηδηθά βηβιία επηηειψληαο 

δηηηή ζθνπηκφηεηα: «από ηε κία άλνημαλ έλα παξάζπξν ζε αλήιηθνπο αλαγλώζηεο θαη ελήιη-

θνπο ζπλαλαγλώζηεο γηα λα παξαηεξήζνπλ ηηο ηδηαίηεξεο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

Άιινη, ελώ από ηελ άιιε έζηεζαλ έλαλ θαζξέθηε γηα λα αλαγλσξίζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηνπο όζνη από ηνπο αλαγλώζηεο ηνπο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο (Γηαλληθν-

πνχινπ, 2009: 2). Παξάιιεια, ν Παπαδάηνο (2016: 152) θάλεη ιφγν γηα πνιππνιηηηζκηθή ιν-

γνηερλία. Σα παηδηά κέζα απφ ηα βηβιία κε πνιππνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν ζπλεηδεηνπνηνχλ 

φηη έρνπλ κηα θιεξνλνκηά ηελ νπνία κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ γλσξίδνληαο άιινπο πνιηηη-
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ζκνχο. Μαζαίλνπλ φηη, ελψ φινη νη άλζξσπνη δελ είλαη ίδηνη, σζηφζν πξέπεη λα έξζνπλ ζε ε-

παθή θαη κε άιιεο πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο, ψζηε λα δνπλ εηξεληθά θαη αξκνληθά. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηελ αλάιπζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ θαη ηεο εηθνλν-

γξάθεζεο ησλ ππφ κειέηε ρξηζηνπγελληάηηθσλ παηδηθψλ βηβιίσλ, Φξηθαληέια, ε κάγηζζα πνπ 

κηζνύζε ηα θάιαληα (1998/2003), θείκελν ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά θαη εηθνλνγξάθεζε ηνπ Μη-

ράιε Κνπληνχξε, Ζ κπνπγάδα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2004/2015), θείκελν ηεο Ησάλλαο Κπξίηζε-

Σδηψηε θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο Διίδαο Βαβνχξε, Ζ λύρηα πνπ γελλήζεθε ε αγάπε (2015), θεί-

κελν ηεο νθίαο Μαληνχβαινπ θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο Θέληα Μηκειάθε, Σα αιεζηλά δώξα 

ηνπ Ατ-Βαζίιε (2016), θείκελν ηεο ηέιιαο Μηραειίδνπ θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο Μπξηψο Γε-

ιεβνξηά, Μα πόηε ζα θηάζεη απηόο ν Μάγνο; (2017), θείκελν ηεο Ηνπιίηαο Ζιηνπνχινπ θαη 

εηθνλνγξάθεζε ηνπ Γηάλλε Κφηηε, Ση ηξέρεη κε ηνλ Ατ-Βαζίιε; (2018), θείκελν θαη εηθνλν-

γξάθεζε ηεο Μαξίλαο Γηψηε, εμεηάδνληαο παξάιιεια θαη ηα ηδενινγηθά ζπκθξαδφκελά 

ηνπο.  

Παξαθάησ, ζα αλαθεξφκαζηε κφλν ζε ηίηινπο αθεγεκάησλ, ψζηε λα κπνξεί ν αλαγλψ-

ζηεο λα παξαθνινπζήζεη πην άλεηα ηελ αλάιπζε ηεο αθήγεζεο θαη ηεο εηθνλνγξάθεζεο ησλ 

αθεγεκάησλ πνπ ππάγνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία. 

 

2.2 Σξηβηδάο, Δ., Φξηθαληέια, ε κάγηζζα πνπ κηζνύζε ηα θάιαληα, Δηθ. Κνπληνύξεο, Μ. 

(1998/2003) 

2.2.1 ύληνκε παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο 

Σν αθήγεκα Φξηθαληέια, ε κάγηζζα πνπ κηζνύζε ηα θάιαληα (1998/2003), είλαη κηα ρηνπκνξη-

ζηηθή ρξηζηνπγελληάηηθε ηζηνξία γεκάηε αλαηξνπέο θαη απξφνπηα. Ο ζπγγξαθέαο ρξεζηκν-

πνηψληαο ην παξαδνζηαθφ έζηκν ησλ θαιάλησλ θαηαθέξλεη λα αλαηξέςεη ην ζηεξεφηππν ηεο 

θαθηάο κάγηζζαο κε βνεζνχο ηνπ ηα παηδηά. Σα αγλά αηζζήκαηα ησλ παηδηψλ, ε πίζηε ζηνλ 

αγψλα γηα ηελ επηθξάηεζε ηνπ θαινχ θαη ε δχλακε ηεο ζπλεξγαζίαο, απνηειεί έλδεημε φηη νη 

νηθνπκεληθέο αμίεο ππάξρνπλ θαη κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ. πγθεθξηκέλα, ήηαλ παξακνλή 

Πξσηνρξνληάο ζε κηα ρηνληζκέλε πνιηηεία θαη ηα παηδηά είραλ βγεη ζηνπο δξφκνπο λα πνπλ ηα 

θάιαληα, φπσο ην έζηκν νξίδεη. Ζ κάγηζζα Φξηθαληέια ήηαλ πνιχ θαθηά, ηφζν θαθηά πνπ κη-

ζνχζε φια ηα θαιά. Γελ ρφξεπε πνηέ θαιακαηηαλφ, αιιά «θαθακαηηαλφ», δελ έπηλε πνηέ πνξ-

ηνθαιάδα αιιά «πνξηνθαθάδα», κηζνχζε αθάληαζηα θαη ηα θάιαληα. Έηζη, φηαλ άθνπζε ηα 

παηδηά λα ρηππνχλ ηα ηξηγσλάθηα θαη λα ηξαγνπδνχλ, απνθάζηζε λα ηα κεηακνξθψζεη ζε δψ-

α. Δθείλα φκσο, αθφκα θαη κε ηε κνξθή ηνπ βαηξάρνπ ή ηεο γάηαο ή ηνπ γατδάξνπ, ζπλέρηδαλ 

λα ηξαγνπδνχλ. Απνθάζηζε, ινηπφλ, λα θιέςεη ηηο θσλέο ηνπο θαη λα ηηο θπιαθίζεη κέζα ζε 
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κπαιφληα. Ζ πεξηπέηεηα μεθηλά, θαζψο ηα παηδηά απνθαζίδνπλ λα πάξνπλ πίζσ ηηο θσλέο 

ηνπο. Πεγαίλνπλ ζην θάζηξν θαη θαηαθέξλνπλ λα ζπάζνπλ ηα κπαιφληα. Όκσο, ε ηζηνξία δελ 

ηειεηψλεη εδψ, ηα παηδηά αλαγθάδνπλ ηε κάγηζζα λα αθνχζεη ηα θάιαληα απφ φιε ηελ Διιά-

δα, κέρξη πνπ ζην ηέινο θαηαιαβαίλεη πφζν φκνξθα ληψζεη φηαλ ηα αθνχεη θαη πξνηξέπεη ηα 

παηδηά θάζε ρξφλν λα ηεο ηα ηξαγνπδνχλ. 

Σν αθήγεκα Φξηθαληέια, ε κάγηζζα πνπ κηζνύζε ηα θάιαληα (2003), δελ έρεη ζειηδαξίζκε-

ζε. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε αξηζκνχκε ηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ κεηά ην δεχηεξν 

δηζέιηδν. 

 

2.2.2 Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο 

Σν αθήγεκα κε ηίηιν, Φξηθαληέια, ε κάγηζζα πνπ κηζνύζε ηα θάιαληα (1998/2003), απνηειεί 

έλα ζχγρξνλν εηθνλνγξαθεκέλν κηθξναθήγεκα, ζην νπνίν ν αθεγεηήο αθνινπζεί ηε γξακκη-

θή αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ, αλαλεψλνληαο ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν κε λενηεξηθά ζηνη-

ρεία, θάλνληαο ηελ αθήγεζε πην ειθπζηηθή γηα ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ θα-

ληαζηηθνχ, ηνπ νλεηξηθνχ θαη ηνπ καγηθνχ θφζκνπ κε ην ξεαιηζηηθφ ζηνηρείν, απνηειεί ραξα-

θηεξηζηηθφ ηεο αθήγεζεο ηνπ παξακπζηνχ. Με ηελ ηερληθή ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο ν αθεγε-

ηήο θαηαζθεπάδεη κηα κπζνπιαζηηθή ηζηνξία ρξεζηκνπνηψληαο ην ζηεξεφηππν ηεο θαθηάο κά-

γηζζαο ηεο ιατθήο παξάδνζεο. Ζ Καλαηζνχιε, αλαθέξεη γηα ηνλ Δπγέλην Σξηβηδά: «Γνεηεπ-

κέλνο από ηα ιατθά παξακύζηα, αιιά θαη ζθόπηκνο ππνλνκεπηήο ηνπο, παίδεη κε γλσζηά παξα-

κπζηαθά κνηίβα, γειά κε ηηο απξνζδόθεηεο εμειίμεηο, γηα λα θαηαιήμεη ζηελ αλαηξνπή ηνπ πα-

ξακπζηνύ αιιά θαη ζηελ απνθαηάζηαζή ηνπ, ηνπνζεηώληαο ην πιένλ ζε κνληέξλνπο θαηξνύο» 

(Καλαηζνχιε, 1993: 77). 

Σν αθήγεκα μεθηλά κε ηελ παξνπζίαζε ηεο κάγηζζαο απφ ηνλ παληνγλψζηε αθεγεηή ν 

νπνίνο είλαη εμσδηεγεηηθφο-εηεξνδηεγεηηθφο. Υξεζηκνπνηεί ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε πξνζδί-

δνληαο ζηελ ηζηνξία θαη ζηελ ηδενινγηθή ηεο ηαπηφηεηα πεηζηηθφηεηα, απζεληηθφηεηα θαη α-

ληηθεηκεληθφηεηα (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 205). πγθεθξηκέλα, «Ήηαλ θάπνηε κηα κάγηζζα 

πνπ ηε ιέγαλε Φξηθαληέια Εαξδνπέια αικνλέια ηξπθλίλε» (Σξηβηδάο, 2003: 2). Χζηφζν, 

ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο απεπζχλεηαη ζηνλ αλαγλψζηε ζε δεχηεξν εληθφ πξφζσ-

πν, δειψλνληαο ηελ πξφζεζή ηνπ λα αλνίμεη έλαλ δηάινγν καδί ηνπ, «γηα λα ζαο δώζσ λα θα-

ηαιάβεηε, ε κάγηζζα Φξηθαληέια θαη δελ έηξσγε πόηε θαιακαξάθηα, έηξσγε θαθακαξάθηα..» 

(Σξηβηδάο, 2003: 4). Όπσο ζεκεηψλεη θαη ν Αθξηηφπνπινο γηα ην έξγν γεληθφηεξα ηνπ Σξηβη-

δά, ε παξαδνζηαθή αθήγεζε δηαθφπηεηαη θαη ελεξγνπνηείηαη έλαο άιινο ρξφλνο, ν ελεζηψηαο 

θαη ε πξνβνιή ζην παξφλ, «πξνβάιινληαο ηε ζεηξά εγώ-εδώ-ηώξα». Ο λεσηεξηζκόο έγθεηηαη 
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ζηελ παξέκβαζε ηνπ αθεγεκαηηθνύ εγώ» (Αθξηηφπνπινο, 2007: 3). Ο αθεγεηήο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ελεξγνπνηεί ηνλ αλαγλψζηε, εηζάγνληάο ηνλ ζηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο θαηά ηελ ψξα ηεο 

αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

ηε ζπλέρεα, ε εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ επαλέξρεηαη ζην παξειζφλ θαη ζηνλ γξακκηθφ 

ρξφλν ηεο αθήγεζεο «αιιά πην πνιύ απ’όια ε κάγηζζα Φξηθαληέια κηζνύζε ηα θάιαληα[…] 

ήζειε λα αθνύεη κόλν θάθαληα» (Σξηβηδάο, 2003: 6). «Μηα κέξα ινηπόλ, παξακνλή Πξσηνρξν-

ληάο ήηαλ» (Σξηβηδάο, 2003: 6). Σν θείκελν πιεξνθνξεί ηνλ αλαγλψζηε φηη ηα παηδηά ηεο γεη-

ηνληάο είραλ βγεη λα ςάινπλ ηα θάιαληα. Απφ ην ζεκείν απηφ ν αθεγεηήο αμηνπνηεί ην έζηκν 

ησλ θαιάλησλ, κέζσ ηεο κνλαδηθήο αθήγεζεο, γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο θαθηάο κάγηζζαο ζε 

θαιή. Όπσο ζεκεηψλνπλ νη Κακειάθε θαη Καξακαλέο, ηα θάιαληα, ζχκθσλα κε ηελ πνιηηη-

ζκηθή καο παξάδνζε «είλαη ηξαγνύδηα πνπ ιέγνληαη από νκάδεο παηδηώλ ή ελειίθσλ ζηνπο 

δξόκνπο ή ζηα ζπίηηα κε θηινδώξεκα θαη πήξαλ ην όλνκά ηνπο από ην ξσκατθό εκεξνιόγην» 

(Κακειάθε & Καξακαλέο, 2008: 114). 

ηελ αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ βηβιίνπ, ζπκβάιινπλ ε ηερληθή ηεο παξσδίαο, ην 

ρηνχκνξ, ε ππεξβνιή θαη ε ιεθηηθή θαληαζία ηνπ δεκηνπξγνχ. Ο αθεγεηήο αξρηθά ρξεζηκν-

πνηεί ηε δηαθεηκεληθή παξσδία, πξνζπαζψληαο λα αλαηξέςεη ην ηδενινγηθφ ζηεξεφηππν, κέζσ 

ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ηνπ αλαγλψζηε. πγθεθξηκέλα, ε Φξηθαληέια, ε κά-

γηζζα, ζέινληαο λα ηηκσξήζεη ηα παηδηά πνπ ηξαγνπδνχλ ηα θάιαληα, ηα κεηακφξθσζε ζε 

δψα, φπσο βαηξαράθηα, παπάθηα, γάηεο, γατδνπξάθηα θαη θαηζηθάθηα. Ζ κάγηζζα ζε απηφ ην 

ζεκείν γεινηνπνηείηαη, θαζψο ηα παηδηά ζπλερίδνπλ λα ηξαγνπδνχλ ηα θάιαληα κε ηνπο ήρνπο 

ησλ δψσλ. Δπηπιένλ, γίλεηαη ρξήζε ηεο «κηληκαιηζηηθήο παξσδίαο ή παξσδίαο ησλ ήρσλ θαη 

ησλ ιέμεσλ», παξσδψληαο ηνπο ζηίρνπο ησλ θαιάλησλ ηεο Πξσηνρξνληάο. χκθσλα κε ηε 

Εεξβνχ, ε κηληκαιηζηηθή παξσδία «βαζίδεηαη ζ’έλα ερεηηθό παηρλίδη ησλ ιέμεσλ ζηελ εηξσλη-

θή ηνπ ρξήζε». (Εεξβνχ, 2007: 7,9). Σν θείκελν αλαθέξεη: «Αξρηκηληάμ θη αξρηρξνληάμ ςηιή 

κνπ δέληξν θνπάμ θνπάμ θνπάμ ή Αξρηκπεκπέ θη Αξρηκπεκπέ ςηιή κνπ δέληξν κπε κπε κπε» 

(Σξηβηδάο, 2003: 8,10).  

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, πεξηγξάθεηαη ην ζρέδην δξάζεο ησλ παηδηψλ, ηα νπνία πεξη-

δηαβαίλνληαο ην θάζηξν ηεο κάγηζζαο, αλαδεηνχλ ηα κπαιφληα κε ηηο θσλέο ηνπο. πρλή είλαη 

ε ρξήζε ηνπ ιεθηηθνχ ρηνχκνξ ηνπ αθεγεηή κέζα απφ ηηο νλνκαηνπνηίεο, ηα ινγνπαίγληα, 

ηνπο λενινγηζκνχο θαη ηελ ππεξβνιή. Υαξαθηεξηζηηθά, θαηά ηελ είζνδν ησλ παηδηψλ ζην 

θάζηξν ηεο κάγηζζαο πεξηγξάθνληαη κε ρηνπκνξηζηηθφ ηξφπν ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη 

ζηα δσκάηηα «Δθεί είδαλε κηα κπαληέξα γεκάηε βνύξθν κε λεξόθηδα πνπ ηε ρξεζηκνπνηνύζε λα 

θάλεη κπάλην θαη λα βξσκίδεηαη. ε έλα ξάθη ήηαλ αξαδηαζκέλα ηα κπνπθάθηα κε ηα θαθπληηθά 

ηεο κάγηζζαο θαη έλα πνηήξη κε βαιηόλεξν πνπ ην ρξεζηκνπνηνύζε γηα λα θάλεη γαξγάξεο» 
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(Σξηβηδάο, 2003: 25). Δκθαλήο είλαη ε ηερληθή ηεο ππεξβνιήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αθεγεηήο, 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεηακνληέξλαο γξαθήο. χκθσλα κε ηνλ Lewis, «ε ππεξβνιή δεκηνπξγεί-

ηαη όηαλ έρνπκε ηε ζπζζώξεπζε ππεξβνιηθώλ ιεπηνκεξεηώλ πνπ θέξλνπλ ηνλ αλαγλώζηε κπξν-

ζηά ζε έλα ρείκαξξν πιεξνθνξηώλ νη νπνίεο ζπρλά θαζηζηνύλ ην απόζπαζκα δπζλόεην θαη πα-

ξάινγν» (Lewis,1996: 261). 

Δπηπξνζζέησο, ζπρλή είλαη ε ρξήζε ηεο νλνκαηνπνηίαο, φπσο ζηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ «ν 

εβαζηηαλόο ν Μπηζπηθνύθεο, ε Πίηζα ε νππίηζα, ν Ρίθν Καζθαξίθν, Ο Σέιεο Παζηέιεο» θ.ά 

(Σξηβηδάο, 2003: 35-36). Δπίζεο, ην ιεθηηθφ ρηνχκνξ επηζθξαγίδεηαη κέζα απφ ην ινγνπαίγλην 

«ζέινπκε λα ζνπ ηα ςάινπκε, ηη λα κνπ ςάιεηε, δειαδή; ηα θάιαληα» (Σξηβηδάο, 2003: 32). 

Παξαηεξείηαη ε δηπιή ζεκαζία ηεο θξάζεο, ε θπξηνιεθηηθή, ε νπνία αθνξά ζηα θάιαληα θαη 

ε κεηαθνξηθή, πνπ αθνξά ζηελ επίπιεμε. Σα παηδηά, ινηπφλ, θαηαθέξλνπλ λα πάξνπλ ηηο θσ-

λέο ηνπο, αιιά κε ηελ επηκνλή ηνπο αλαγθάδνπλ ηε κάγηζζα λα αθνχζεη ηα θάιαληα απφ φιε 

ηελ Διιάδα. Ζ κεηαζηξνθή ηεο κάγηζζαο ράξε ζηα παηδηά, ηα νπνία πηζηεχνπλ ζηε δχλακε 

ηνπ θαινχ θαη ιφγσ ηεο αζσφηεηάο ηνπο πηζηεχνπλ ζηηο νηθνπκεληθέο αμίεο, δειψλεη ηελ ηθα-

λφηεηα ησλ παηδηψλ λα αλαηξέπνπλ παγησκέλεο αληηιήςεηο, λα πξνβάιινπλ ην θαιφ κέζα 

απφ ην θαθφ θαη λα αιιάδνπλ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. Όπσο ζεκεηψλεη θαη ε Γηαλληθνπνχινπ, 

ζην άξζξν ηεο «Πνηνο θνβάηαη ηνλ κεγάιν ιύθν; Σα κηθξά παηδηά απέλαληη ζην ινγνηερληθό 

ηνπ ζηεξεόηππν», «ε κνλαμηά, ε έιιεηςε αγάπεο, ε θνηλσληθή απνκόλσζε θαη ν απνθιεηζκόο 

από ηελ θνπιηνύξα ηεο θνηλόηεηαο, δεκηνπξγεί ηνπο θαθνύο ηεο δσήο θαη ηεο ινγνηερλίαο» (Γη-

αλληθνπνχινπ, 2002: 14). Έηζη, ε Φξηθαληέια, ε κάγηζζα κεηαηξάπεθε ζε θαιή, φηαλ άθνπζε 

ηα θάιαληα θαη ήξζε ζε επαθή γηα πξψηε θνξά κε ηελ πνιηηηζκηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ καο 

θαη ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο κεισδίεο. Έκκεζα πξνβάιιεηαη ην κήλπκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

θαη ηεο απνδνρήο ηνπ άιινπ, σο ζηνηρείν ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ. χκθσλα κε ηελ 

Καλαηζνχιε (2000: 92), ζηφρνο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο είλαη λα ζπλδξάκεη ζηελ πξνζσπη-

θή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ κηθξνχ αλαγλψζηε, θαηαξξίπηνληαο ζηεξενηππηθέο αληηιή-

ςεηο γηα ηνπο πνιηηηζκηθά δηαθέξνληεο θαη ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε δηακφξθσ-

ζε κηαο νηθνπκεληθήο αληίιεςεο  

Γηεξεπλψληαο, ζηε ζπλέρεηα, ηε ζέζε ησλ ραξαθηήξσλ ζηελ αθήγεζε, ζα ιέγακε φηη ε 

κάγηζζα απνηειεί έλαλ δπλακηθφ ραξαθηήξα, θαζψο κέζα ζην παξακχζη εμειίζζεηαη θαη ζην 

ηέινο απνθαζίζηαηαη ζηα κάηηα ηνπ ελλννχκελνπ αλαγλψζηε. Ζ πξνζσπηθφηεηά ηεο γίλεηαη 

εκθαλήο απφ ην μεθίλεκα ηεο ηζηνξίαο κέζα απφ ηνπο άκεζνπο ραξαθηεξηζκνχο ηνπ αθεγεηή 

«ήηαλ θάπνηε κηα κάγηζζα πνπ ηε ιέγαλε Εαξδνπέια αικνλέια ηξπθλίλη. Ζ Φξηθαληέια ήηαλ 

θαθηά πάξα πνιύ θαθηά» (Σξηβηδάο, 2003: 2). Μέζα απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλεη ν αθε-

γεηήο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηεο, εθθξάδνληαη θαη νη ηδενινγηθέο ηνπ ζέζεηο θαη θαλείο δελ 
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κπνξεί λα ακθηβάιιεη γηα ηνλ θαθφ ραξαθηήξα ηεο (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 205). Δπηπιένλ, ε 

πξνζσπηθφηεηα ηεο κάγηζζαο ζθηαγξαθείηαη θαη κέζα απφ ηα ιφγηα ηεο κε ηε ρξήζε ηνπ επ-

ζένο ιφγνπ, αιιά θαη κέζα απφ ηηο πξάμεηο ηεο. χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ, πνιιέο θν-

ξέο «ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν κηιά θάπνηνο ραξαθηήξαο αλαδεηθλύεηαη απνθαιππηηθόο ηεο πξν-

ζσπηθόηεηάο ηνπ, αθόκα θαη αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε ή ην εζηθό ηνπ αλάζηεκα» 

(Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 118). Δπίζεο, ν θαθφο ηεο ραξαθηήξαο θαίλεηαη θαη φηαλ κεηακνξ-

θψλεη ηα παηδηά ζε δψα ή θιέβεη ηηο θσλέο ηνπο.  

Δπηπιένλ, ηα παηδηά απνηεινχλ θεληξηθνχο ήξσεο ηνπ αθεγήκαηνο, αλαηξέπνληαο ηδενιν-

γηθά πξφηππα κε ηε δχλακε ηεο παξάδνζεο. Οη ραξαθηήξεο ζην αθήγεκά καο ζπκβάιινπλ 

ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο ηεο ηζηνξίαο. Αλ θαη ε δξάζε είλαη πεξηνξηζκέλε, ππάξρεη ην ζηνη-

ρείν ηεο ζχγθξνπζεο, θαζψο ηα παηδηά έξρνληαη αληηκέησπα κε ην θαθφ θαη ε κάγηζζα κε ην 

θαιφ. ην ηέινο, ην θαιφ ληθά κέζα ζε έλα ενξηαζηηθφ ρηνπκνξηζηηθφ θιίκα. 

Ηδηαίηεξεο ηδενινγηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη ην θιείζηκν ηεο ηζηνξίαο κε ηελ ηερληθή ηεο 

κεηακπζνπιαζίαο, σο ζηνηρείν ηεο λενηεξηθήο γξαθήο. Ο αθεγεηήο, θαηαξγψληαο ηα φξηα 

αλάκεζα ζηε θαληαζία θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε πξνηξεπηηθφ χθνο απεπζχλεηαη ζηνλ αλα-

γλψζηε λα κάζεη λα ηξαγνπδά ηα θάιαληα, «Ση πεξηκέλεηο; Ξεθίλα ηώξα ακέζσο!» (Σξηβηδάο, 

2003:42). Ο αθεγεηήο αλαθέξεηαη ζηελ αμία ηεο δηαηήξεζεο ηεο παξάδνζεο ησλ θαιάλησλ 

κε ηα ηδηφηππα ιφγηα θαη ηηο μερσξηζηέο κεισδίεο θάζε ηφπνπ. Όπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Λνπ-

θάηνο (1984: 46,48), ε παξάδνζε δελ αθαλίδεηαη, ηα παηδηά θξαηνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη 

κε ηα ηξηγσλάθηα ηνπο κπνξνχλ θαη θξαηνχλ δσληαλή ηελ παξάδνζε δίλνληαο κηα εζληθή λφ-

ηα ζηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ Υξηζηνπγέλλσλ καο.  

 

2.2.3 Παξαθεηκεληθά ζηνηρεία, αθήγεζε θαη εηθνλνγξάθεζε 

Δμεηάδνληαο ην παξαθείκελν ηνπ βηβιίνπ γίλνληαη αληηιεπηά ηα ηδενινγηθά κελχκαηα ηνπ 

θεηκέλνπ. Ζ ιεθηηθή δηαηχπσζε ηνπ ηίηινπ, φζν θαη ε εηθνληθή παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνλ 

κηθξφ αλαγλψζηε εμάπηνληαο ηελ πεξηέξγεηά ηνπ γηα ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο ηνπ βηβιί-

νπ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ νλνκαηηθφ ηίηιν, θαζψο ε κάγηζζα παξνπζηάδεηαη κε ην φλνκά ηεο 

«Φξηθαληέια», φπνπ ζεκαζηνινγηθά ην πξψην ζπλζεηηθφ θαλεξψλεη ηε θξίθε θαη ηνλ θφβν. 

Ζ κνξθή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ δηεπξχλεη ην ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ ηίηινπ, θαζψο επη-

ιέγεηαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ βηβιίνπ ε γξακκαηνζεηξά ζξίιεξ (Γηαλληθνπνχινπ, 2016: 

253). ην θέληξν ηνπ εμψθπιινπ απεηθνλίδεηαη ε εξσίδα ηνπ βηβιίνπ θαζηζκέλε ζε κηα πν-

ιπζξφλα. Σν θαπέιν, ην ζθνππφμπιν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ηεο, φπσο ε γακ-

ςή κχηε πξνζδηνξίδνπλ ην ζηεξεφηππν ηεο θαθηάο κάγηζζαο ηνπ ιατθνχ παξακπζηνχ, ιεη-
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ηνπξγψληαο σο δηεηθνληθνί ππαηληγκνί. Ζ ζρέζε ιεθηηθήο θαη νπηηθήο ηξνπηθφηεηαο είλαη εη-

ξσληθή, θαζψο ε κάγηζζα δελ θξαηά ξαβδί, αιιά έλα ρξηζηνπγελληάηηθν ηξίγσλν θαη δίπια 

ηεο ππάξρνπλ δίζθνη κε ηα θάιαληα απφ φιε ηελ Διιάδα, ελψ εθείλε θαίλεηαη λα αξέζθεηαη 

ζην άθνπζκά ηνπο. χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 149), ε αληηζπκβαηηθφηεηα αλά-

κεζα ζηε δηαηχπσζε ηνπ ηίηινπ θαη ζηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμψθπιινπ παξαπέκπεη ηνλ 

κηθξφ αλαγλψζηε ζε κηα αλαηξεπηηθή ηζηνξία. 

Παξακέλνληαο ζηνλ ρψξν ηνπ εμψθπιινπ αλαθέξεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπγγξαθέα 

Δπγέληνπ Σξηβηδά θαη ηνπ εηθνλνγξάθνπ Μηράιε Κνπληνχξε ζην επάλσ κέξνο ηνπ βηβιίνπ, 

ελψ θάησ αλαγξάθνληαη νη εθδφζεηο «Καιέληεο». Σν παηδηθφ κηθξναθήγεκα έρεη ζθιεξφ ε-

μψθπιιν πξνζδίδνληαο πνηφηεηα ζην βηβιίν, ελψ ην ραξηί ηνπ είλαη ηξαρχ. χκθσλα κε ηνλ 

Nodelman, ην ηξαρχ ραξηί δειψλεη «κηα αηκόζθαηξα ζπκκεηνρήο θαη νηθεηόηεηαο» 

(Nodelman, 2009: 89). Ζ πξσηνηππία ησλ παξαθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ έγθεηηαη ζην νπηζζφ-

θπιιν. Γηα λα κπνξέζεη ν αλαγλψζηεο λα επεμεξγαζηεί ην νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ ζα πξέ-

πεη λα γπξίζεη αλάπνδα ην βηβιίν πνπ θξαηά ζηα ρέξηα ηνπ. Με έθπιεμε αληηιακβάλεηαη φηη 

πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα εηθνλνγξάθεζε κε ην εμψθπιιν κε θάπνηα, φκσο, δηαθξηηά ραξαθηε-

ξηζηηθά. Ο ηίηινο πνπ αλαγξάθεηαη ζην νπηζζφθπιιν ζπκπιεξψλεηαη ιεθηηθά απφ ηε θξάζε 

«θάιαληα από όιε ηελ Διιάδα». χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ, ηα βηβιία «δηπιήο φςεσο» 

«ζηνρεύνπλ ζηελ αλάδεημε αθεγεκαηηθώλ ηερληθώλ κε αλαγλσξίζηκεο ηδενινγηθέο θαηαγξαθέο» 

(Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 324). Σν θίηξηλν ρξψκα ηεο γξακκαηνζεηξάο ππνδειψλεη κηα ηζηνξία 

κε εχζπκν ηέινο, ελψ ην πξάζηλν ρξψκα δειψλεη ηε γαιήλε θαη ηελ αθζνλία (Nodelman, 

2009: 106). Ο Λνπθάηνο (1984: 45) ζεκεηψλεη φηη ηα θάιαληα απνηεινχλ κηα πξάμε ηειεζηη-

θή θαη θέξλνπλ αθζνλία θαη πινχην ζε θάζε ζπίηη. Φαλεξή είλαη ε ηδενινγηθή κεηαθίλεζε 

πνπ ζπληειείηαη κε ζθνπφ ηελ αλαηξνπή ηνπ θαθνχ ζηεξενηχπνπ ηεο κάγηζζαο, απφ θαθηά 

ηνπ ιατθνχ παξακπζηνχ ζε θαιή ηνπ ζχγρξνλνπ θεηκέλνπ. χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ, 

νη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο παξαθηλνχλ ηνλ κηθξφ 

αλαγλψζηε λα ζηαζεί θξηηηθά απέλαληη «ζε δύν ηδενινγηθέο ζπληεηαγκέλεο, ηνπ αξρηθνύ θεηκέ-

λνπ θαη ηνπ κεηέπεηηα θεηκέλνπ» (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 152). 

Αλνίγνληαο ην βηβιίν, νη ηαπεηζαξίεο θνζκνχληαη απφ ηε θηγνχξα ηεο κάγηζζαο ε νπνία 

εηθνλνγξαθείηαη ζε δηαθνξεηηθέο πφδεο θαδξαξηζκέλε κέζα ζε ρξηζηνπγελληάηηθν ηξίγσλν 

(Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 288). Ζ θσκηθή απεηθφληζε ηεο κάγηζζαο λα έρεη σηναζπίδεο ζηα 

απηηά ηεο, δείρλνπλ ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα απνκνλψζεη ηνπο ήρνπο ησλ θαιάλησλ. Οιφθιεξν 

ην βηβιίν δηαπλέεηαη απφ κηα ρηνπκνξηζηηθή δηάζεζε. Ζ επηινγή ησλ αληηθεηκέλσλ, ηα ρξψκα-

ηα, ε απεηθφληζε ηεο κνξθήο ηεο κάγηζζαο πξνζδίδνπλ θσκηθφηεηα ζηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ. 

Όπσο ζεκεηψλεη θαη ε Γηαλληθνπνχινπ (2004: 2) γηα ην ρηνχκνξ ηεο εηθφλαο, ε ζνπξεαιηζηη-
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θή ζχλδεζε εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ, πξνζψπσλ θαη αληηθεηκέλσλ ρσξνρξνληθψλ αλαθαηαηά-

μεσλ θαη αλαηξνπψλ δηεπξχλνπλ ηελ έλλνηα ηνπ θσκηθνχ θαη πξντδεάδνπλ ηνλ αλαγλψζηε γηα 

ηελ παηγληψδε δηάζηαζε ηνπ βηβιίνπ. Αθφκε, ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ ππάξρεη ην παξάξηεκα 

κε ηα ρξηζηνπγελληάηηθα θαη πξσηνρξνληάηηθα θάιαληα απφ πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Δίλαη εκ-

θαλήο ε πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα λα θέξεη ζε επαθή ηνλ κηθξφ θαη ελήιηθα αλαγλψζηε κε ηελ 

παξάδνζε ηνπ ηφπνπ. 

ην πξψην δηζέιηδν ηνπ βηβιίνπ (βι. παξ.Η εηθ.1, ζ.137, Σξηβηδάο & Κνπληνχξεο, 2003: 2-

3) απεηθνλίδεηαη ε κάγηζζα Φξηθαληέια ζηελ δεμηά πιεπξά, ζε φξζηα ζηάζε κε ηα ρέξηα ζηε 

κέζε, δειψλνληαο επηζεηηθή πξφζεζε, ελψ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά κέζσ ηεο νπηηθήο δηάζηα-

ζεο ησλ γξακκάησλ (ζρήκα θεξηνχ), ν αθεγεηήο πεξηγξάθεη ηνλ θαθφ ηεο ραξαθηήξα. Όπσο 

ζεκεηψλεη ν Καξαθίηζηνο (2013: 149) γηα ηελ πεξίπησζε ηεο νπηηθήο πνίεζεο, φηαλ ην θείκε-

λν είλαη γξακκέλν κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ζπλππάξρεη  νπηηθφο θαη γισζζηθφο θψδηθαο κε 

ηελ επηινγή ελφο ζρήκαηνο, παξέρεηαη ζηνλ αλαγλψζηε ε δπλαηφηεηα κηαο εηθνληζηηθήο θαη 

γισζζηθήο αλάγλσζεο. 

ην επφκελν δηζέιηδν (βι. παξ.Η εηθ.2, ζ.137, Σξηβηδάο & Κνπληνχξεο, 2003: 4-5), θείκελν 

θαη εηθφλα ζπλεξγάδνληαη μαλά γηα λα αλαδείμνπλ κέζα απφ ηηο πξάμεηο θαη ηηο ζπλήζεηεο ηεο 

κάγηζζαο ηνλ θαθφ ηεο ραξαθηήξα. Ζ θσκηθφηεηα ηεο ζθελήο εληζρχεηαη, θαζψο ε εηθφλα 

ππεξθπξηνιεθηεί ηε ζηηγκή πνπ ην θείκελν επηιέγεη κηα κεηαθνξηθή έθθξαζε «Πνξηνθαθάδα, 

θαθάζηα, θαθακάθη». Όπσο ππνζηεξίδεη θαη ε Γηαλληθνπνχινπ, πξφθεηηαη γηα κηα πεξίπησζε 

«νπηηθνιεθηηθνύ παηγλίνπ αλάκεζα ζε όηη ιέγεηαη θαη εηθνλνγξαθείηαη θαη ην απνηέιεζκα θαζί-

ζηαηαη ηδηαίηεξα θσκηθό» (Γηαλληθνπνχινπ, 2004: 9). Σα αληηθείκελα αλαπαξηζηψληαη κε 

γξακκέο, ην πεξίγξακκά ηνπο δειψλεη ζηαζεξφηεηα, εληζρχνληαο ηηο πεξηθιεηφκελεο επηθά-

λεηεο κε εζσηεξηθά ζρέδηα, ζε αληίζεζε κε ηελ εηθφλα ηεο κάγηζζαο ε νπνία απεηθνλίδεηαη κε 

αλαζεθσκέλν ην έλα πφδη ρνξεχνληαο θαθακαηηαλό, δειψλνληαο θίλεζε. Όπσο ππνζηεξίδεη ν 

Shulevitz, (1985: 144, φπ.αλαθ. ζηε ηβξνπνχινπ, 2004: 115), ε θίλεζε δειψλεηαη εμαηηίαο 

ηεο αζπκκεηξίαο θαη ηεο άληζεο θαηαλνκήο βάξνπο. 

ην επφκελν δηζέιηδν, (δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εηθφλα ζην παξ.Η, βι. ζην Σξηβηδάο & 

Κνπληνχξεο, 2003: 6-7), νπηηθφ θαη ιεθηηθφ θείκελν δειψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ραξα-

θηήξσλ. Απφ ηε κηα πιεπξά απεηθνλίδεηαη ε κάγηζζα εκθαλψο ελνριεκέλε απφ ην άθνπζκα 

ησλ θαιάλησλ, θαη απφ ηελ άιιε ηα παηδηά εκθαλίδνληαη λα ηξαγνπδνχλ ηα θάιαληα θξαηψ-

ληαο ζηα ρέξηα ηνπο ρξηζηνπγελληάηηθα ηξηγσλάθηα. «Αξρηκεληά θαη Αξρηρξνληά ςηιή κνπ δε-

ληξνιηβαληά…» (Σξηβηδάο & Κνπληνχξεο, 2003: 7). Ζ πνιχρξσκε γξακκαηνζεηξά ππνδειψ-

λεη ηε ραξνχκελε δηάζεζε ησλ παηδηψλ. Χζηφζν, ε πηνζέηεζε ηεο ρξσκαηηζηήο γξακκαηνζεη-

ξάο ελέρεη θαη ηδενινγηθή ζεκαληηθφηεηα. Όπσο ζεκεηψλεη θαη ε Γηαλληθνπνχινπ (2016: 
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224), ζπρλά ηα νπηηθά ζηνηρεία ζπληζηνχλ ηνλ θαζξέθηε ηεο ηδενινγίαο ηνπ θεηκέλνπ, παξα-

πέκπνληαο ζπλήζσο ζην ηδενινγηθφ κήλπκα ηνπ βηβιίνπ πνπ είλαη ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηη-

θφηεηαο. Δπίζεο, ηα ιφγηα ηεο κάγηζζαο «θαζκόο, ζθαζκέλα ζθνππηδνζθνππηδέληα ζθνππη-

δόπαηδα! Αλ δε ζηακαηήζεηε λα ιέηε ηα θάιαληα, ζα ην κεηαληώζεηε πηθξά!» θαλεξψλνπλ απεη-

ιεηηθφ χθνο (Σξηβηδάο & Κνπληνχξεο, 2003: 7). χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 133), 

ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ζπλδπαζηηθά κε ην ζρήκα κηαο θηγνχξαο ζπληζηά ζηνηρείν ηεο πξνζσ-

πηθφηεηαο ελφο ραξαθηήξα θαη ζπρλά απνηειεί θαη ζηνηρείν πξνηθνλνκίαο γηα ηελ εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο. 

Παξάιιεια, ζην επφκελν δηζέιηδν ζηελ εηθφλα 3 (βι. παξ.Η εηθ.3, ζ.137, Σξηβηδάο & Κνπ-

ληνχξεο, 2003: 8-9), παξνπζηάδεηαη ε κεηακφξθσζε ησλ παηδηψλ ζε βαηξάρηα θαη γάηεο. Ζ 

ρηνπκνξηζηηθή εηθφλα ιεηηνπξγεί σο νπηηθή κεηαθνξά. χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ 

(2004: 12), ε νπηηθή κεηαθνξά ζπρλά δειψλεηαη κε ηελ πξνζσπνπνίεζε θαη ηνλ αλζξσπν-

κνξθηζκφ. Σα δψα εκθαλίδνληαη λα έρνπλ αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά, ζηέθν-

ληαη φξζηα θαη είλαη ληπκέλα κε ξνχρα. Ζ επηκνλή ησλ παηδηψλ, αθφκε θαη κε ηε κνξθή ησλ 

δψσλ, λα ηξαγνπδνχλ ηα θάιαληα ππνδειψλεη ηε ζχλδεζε ηνπ εζίκνπ κε ηα παηδηά. Σα παηδηά 

αλαγγέιινπλ πξψηα ηνλ εξρνκφ ηνπ Άγηνπ Βαζίιε, ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε. Αθφκε, πη-

ζηεχνπλ ζηε δχλακε ηνπ θαινχ θαη έρνπλ ηε δχλακε θαη ηε ζέιεζε λα αιιάμνπλ ηνλ θφζκν 

πνπ ηνπο πεξηβάιιεη. 

Δπηπιένλ, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε εηθνλνγξάθεζε ηεο εηθφλαο 4 (βι. παξ.Η εηθ.4, ζ.137, 

Σξηβηδάο & Κνπληνχξεο, 2003: 37) ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζηεξενηχπνπ. Ο εηθνλνγξάθνο, 

Μηράιεο Κνπληνχξεο απεηθνλίδεη ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ηε κάγηζζα κε ηα παηδηά, 

πιαηζησκέλνπο απφ έλα ηξίγσλν πξνηθνλνκψληαο ην αίζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. Δπίζεο, ε κνπ-

ζηθή δειψλεηαη κε νπηηθφ ηξφπν, θαζψο ζηελ εηθφλα πξνζηίζεηαη κηα ζεηξά απφ λφηεο (Γηαλ-

ληθνπνχινπ, 2008: 310). Έκκεζα, ινηπφλ, κέζσ ηεο νπηηθήο ηξνπηθφηεηαο πξνβάιιεηαη ην 

κήλπκα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ησλ ιαψλ. χκθσλα κε ηνλ Καξαθίηζην (2014: 3-4), ζηα 

βηβιία κε δηαπνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν ε παξνπζία εξψσλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαηαδεηθλχεη ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθέο θαηαβνιέο. 

Σέινο, ζηελ εηθφλα 5 (βι. παξ.Η εηθ.5, ζ.137, Σξηβηδάο & Κνπληνχξεο, 2003: 39), ε αλα-

ηξνπή ηνπ θνηλσληθνχ ζηεξενηχπνπ γίλεηαη εκθαλήο κέζσ ηνπ εηθνληζηηθνχ θψδηθα, αλαπα-

ξηζηψληαο ηελ κάγηζζα ζηε δεμηά πιεπξά ηεο ζειίδαο πιαηζησκέλε απφ ην ρξηζηνπγελληάηηθν 

ηξίγσλν. Ζ κνξθή ηεο κάγηζζαο απεηθνλίδεηαη ζε θνληηλφ πιάλν επηζθξαγίδνληαο ηελ άξζε 

ηεο δηάθξηζεο αλάκεζα ζην θαιφ θαη ζην θαθφ. Κείκελν θαη εηθφλα θαίλεηαη λα ζπκπνξεχν-

ληαη γηα ηε κεηάδνζε πνηθίισλ κελπκάησλ ζε φιε ηελ ηζηνξία. Σα παηδηά, αθνχ θαηαθέξλνπλ 
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λα θιέςνπλ ηηο θσλέο ηνπο, ιεηηνπξγνχλ σο θνξείο ηεο κεηακφξθσζεο ηεο θαθηάο κάγηζζαο 

ζε θαιή, αλαγθάδνληάο ηελ λα αθνχζεη ηα θάιαληα απφ φιε ηελ Διιάδα. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ εηθνλνγξάθεζε δηαδξακαηίδεη ε απφδνζε ηνπ ζθεληθνχ. Δλψ ν ρξφ-

λνο ηεο αθήγεζεο δειψλεηαη κε ην επίξξεκα «θάπνηε» ππαθνχνληαο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πα-

ξακπζηνχ λα αλάγεη ηνλ αλαγλψζηε ζην καθξηλφ παξειζφλ, ν ζπγγξαθέαο κεηαθέξεη ηνλ α-

λαγλψζηε ζην θάζηξν φπνπ δεη ε κάγηζζα. Ζ πεξηγξαθή ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ ρψ-

ξνπ, θαζψο θαη ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάζηξνπ δεκηνπξγεί κηα 

κπζηεξηψδε αηκφζθαηξα, ελψ παξάιιεια ελέρεη θαη ζπκβνιηθή ζεκαζία. Παξφκνηα είλαη ε 

άπνςε ηνπ Παπαλησλάθε (2007: 10) γηα ην ζθεληθφ, ζην έξγν ηνπ Σξηβηδά «Παξακύζηα από 

ηε ρώξα ησλ ρακέλσλ ραξηαεηώλ» θαζψο ην θάζηξν απνηειεί αξρηθά ρψξν εγθιεηζκνχ γηα λα 

κεηαηξαπεί ζην ηέινο ζε ζθεληθφ ραξάο. 

 

2.3 Κπξίηζε-Σδηώηε, Ι., Η κπνπγάδα ηνπ Ατ-Βαζίιε, Δηθ. Βαβνύξε, Δ. (2004/2015) 

2.3.1 ύληνκε παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο 

Σν κηθξναθήγεκα Ζ κπνπγάδα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2015), είλαη κηα ρηνπκνξηζηηθή πξσηνρξνληά-

ηηθε ηζηνξία κε πξσηαγσληζηή ηνλ αγαπεκέλν Άγην ησλ παηδηψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνξία 

πνπ ραξίδεη γέιην ζε κηθξνχο θαη κεγάινπο αλαγλψζηεο πξνβάιινληαο, σζηφζν θαη βαζχηεξα 

κελχκαηα γηα ηηο εκέξεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. πγθεθξηκέλα, ν Ατ-Βαζίιεο εηνηκάδεηαη γηα 

λα κνηξάζεη δψξα ζηα παηδηά, φπσο παξαδνζηαθά ζπλεζίδεηαη, φκσο, κηα αλαπάληερε έθπιε-

με ηνλ πεξηκέλεη. Αληηιακβάλεηαη φηη ε θφθθηλε ζηνιή ηνπ είλαη ιεξσκέλε. Αθνχ, ινηπφλ, ηε 

βάδεη ζην πιπληήξην, εθείλε κηθξαίλεη θαη δελ κπνξεί λα ηε θνξέζεη. Φαλεξά απνγνεηεπκέ-

λνο, θαζψο ζθέθηεηαη φηη ηα παηδηά ηνλ πεξηκέλνπλ, δεηά ηε βνήζεηά ηνπο. ηέιλεη γξάκκαηα 

ζε φια ηα παηδηά ηνπ θφζκνπ θαη εθείλα αληαπνθξίλνληαη ζην θάιεζκά ηνπ. Δθείλνο θαλεξά 

ζπγθηλεκέλνο απφ ηελ πξάμε ηνπο, θαηαιαβαίλεη πφζν σξαίν ζπλαίζζεκα είλαη λα πξνζθέ-

ξεηο, αιιά θαη λα δέρεζαη δψξα. Ζ αμία ηεο πξνζθνξάο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο δηαπνιηηηζκη-

θφηεηαο, θαζψο θαη ηεο νηθνπκεληθφηεηαο ηεο κνξθήο ηνπ Ατ-Βαζίιε είλαη ηα βαζχηεξα λνή-

καηα ηνπ ζχγρξνλνπ κηθξναθεγήκαηνο.  

Σν αθήγεκα δελ έρεη ζειηδαξίζκεζε. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε αξηζκνχκε ηηο ζε-

ιίδεο απφ ηε δεχηεξε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ. 
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2.3.2 Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο 

Σν βηβιίν κε ηίηιν Ζ κπνπγάδα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2015), απνηειεί έλα ζχγρξνλν κηθξναθήγεκα 

κε θεληξηθφ ήξσα θαη πξσηαγσληζηή ηεο ηζηνξίαο, ηνλ Ατ-Βαζίιε. Ο αθεγεηήο είλαη ελδνδη-

εγεηηθφο-εηεξνδηεγεηηθφο, ν νπνίνο δελ ζπκκεηέρεη ζηελ ηζηνξία πνπ αθεγείηαη θαη ε αθήγε-

ζε είλαη κνλαδηθή Χζηφζν, ε εζηίαζε είλαη εζσηεξηθή, γηαηί γλσξίδεη φζα θαη ν ήξσαο ηεο 

ηζηνξίαο. Ο ρξφλνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αθεγεηήο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ είλαη ν 

ελεζηψηαο. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο αθήγεζεο παξνπ-

ζηάδεηαη κε αλαρξνλίεο, πνπ έρνπλ ηε κνξθή πξνιήςεσλ. πγθεθξηκέλα: «Έμη κόλν κέξεο κέ-

λνπλ σο ηελ παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο θη έλα ζσξό δνπιεηέο ηνλ πεξηκέλνπλ: λα ηπιίμεη ηα 

ηειεπηαία ηνπ παθέηα […] λα εηνηκάζεη ηελ επίζεκε ζηνιή ηνπ […]». ρεηηθά κε ηνλ ξπζκφ ηεο 

αθήγεζεο ησλ γεγνλφησλ ζην αθήγεκα, ζπλαληάκε ηελ ηερληθή ηεο πεξίιεςεο «Πεξλά κηα 

κέξα…δπν..ηξεηο.. ηίπνηα αθόκα» (Κπξίηζε-Σδηψηε, 2015: 1,17). 

Δπίζεο, παξνπζηάδεη ηα ιφγηα ηνπ ήξσα ζε επζχ ιφγν κέζσ ηνπ κνλνιφγνπ, ελψ o ίδηνο 

ζρνιηάδεη ηηο αληηδξάζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, επηζεκαίλνληαο ηελ αιήζεηα ησλ ιφγσλ 

ηνπ, εηζβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε ζπλείδεζή ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, πξνζδίδεηαη ζην 

αθήγεκα δσληάληα, ακεζφηεηα θαη παξαζηαηηθφηεηα, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνλ κηθξφ αλα-

γλψζηε λα ζρεκαηίζεη απφ ηα ιφγηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ ήξσα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ (Καξαθί-

ηζηνο, 2013: 220,225). πγθεθξηκέλα, ην θείκελν αλαθέξεη: «Πνπό δεκηά! Αδύλαηνλ! θσλάδεη 

απειπηζκέλνο» (Κπξίηζε-Σδηψηε, 2015: 7). Σν θείκελν δηαθξίλεηαη απφ ζπληνκία, απιφ ιεμη-

ιφγην θαη νηθνλνκία ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ, ζπληζηψληαο κηα αθήγεζε βξαρείαο θφξκαο. 

χκθσλα κε ηνλ Καξαθίηζην (2016: 178), ε παηδηθή κηθξναθήγεζε απνηειεί κηα αθήγεζε 

βξαρείαο θφξκαο, ρσξίο πνιινχο ζπλεηξκνχο, κε ιηηφηεηα θαη απηνηέιεηα, πάληα ζε ζρέζε κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κηθξνχ αλαγλψζηε. 

Παξάιιεια, ε πινθή ηεο ηζηνξίαο απνθαιχπηεηαη κέζα απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ Ατ-Βαζίιε 

θαη αθνινπζείηαη ην ζρήκα ηζνξξνπία-αλαηξνπή-επαλαθνξά, πξνθαιψληαο ζπλερψο ηελ α-

γσλία ηνπ αλαγλψζηε γηα ηελ έθβαζε ηεο ηζηνξίαο. Ο ήξσαο ηνπ αθεγήκαηνο είλαη έλαο, ν 

Ατ-Βαζίιεο. χκθσλα κε ηνλ Καξαθίηζην (2013: 245), ζηα ζχγρξνλα αθεγήκαηα βξαρείαο 

θφξκαο ν ήξσαο ηεο ηζηνξίαο είλαη έλαο ή δχν γεγνλφο πνπ εμππεξεηεί ηελ θαιχηεξε πξφζ-

ιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε. 

Ο Ατ-Βαζίιεο ηεο ελ ιφγσ ηζηνξίαο, ζπληζηά έλαλ ζηεξενηππηθφ ραξαθηήξα, ζχκβνιν ηεο 

πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο ηνπ ηφπνπ. Ζ κνξθή ηνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην κνίξα-

ζκα ησλ δψξσλ ηελ παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα ηνλ κχζν ηνπ Santa 

Claus, ελφο παρνπινχ θπξίνπ κε άζπξε γελεηάδα, θφθθηλε ζηνιή, ζηξνγγπιά γπαιηά θαη καχ-
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ξεο κπφηεο, ν νπνίνο, κέζσ ηεο ηζηνξίαο ηνπ, γίλεηαη θνξέαο ηδενινγηθψλ κελπκάησλ. Ο Ατ-

Βαζίιεο εκθαλίδεηαη ζην αθήγεκα σο έλαο θαζεκεξηλφο ηχπνο αλζξψπνπ πνπ πιέλεη, ζηδε-

ξψλεη, απιψλεη κπνπγάδα, ζηελαρσξηέηαη θαη ραίξεηαη, σζηφζν δελ απνπνηείηαη ηελ ηδηφηεηά 

ηνπ, απηή ηεο πξνζθνξάο ησλ δψξσλ ζε φια ηα παηδηά ηνπ θφζκνπ. 

Σν αθήγεκα μεθηλά κε ηε ιέμε «ήκεξα» δειψλνληαο ην παξφλ ηφζν ηεο ηζηνξίαο, φζν 

θαη ηεο αθήγεζεο. Ο Ατ-Βαζίιεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ γηα ην κνίξαζκα 

ησλ δψξσλ δηαπηζηψλεη φηη ε θφθθηλε ζηνιή ηνπ είλαη ιεξσκέλε. Ο αθεγεηήο θαηαθέξλεη κε 

ρηνπκνξηζηηθφ ηξφπν λα ζπλδπάζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ηε θαληαζία, θαζψο έλαο Άγηνο 

άλζξσπνο εκθαλίδεηαη λα ιεηηνπξγεί κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ελφο ζλεηνχ. Ζ 

αγσλία εληείλεηαη, φηαλ ν Ατ-Βαζίιεο αληηθξίδεη ηα ξνχρα ηνπ ζε κηθξφ κέγεζνο, ελψ ηαπηφ-

ρξνλα απνηειεί θαη κηα ζθελή ρηνπκνξηζηηθή γηα ην κηθξφ παηδί.  

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, έληνλνο είλαη ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ ήξσα ζηελ αλαδήηεζε 

κηαο ιχζεο ζην πξφβιεκά ηνπ. Ζ ζθέςε ηνπ λα δεηήζεη βνήζεηα απφ ηα παηδηά δειψλεη απφ 

ηε κία, ηε ζχλδεζε ηεο κνξθήο ηνπ Ατ-Βαζίιε κε ηνλ θφζκν ησλ παηδηψλ θαη απφ ηελ άιιε, 

ηνλίδεη ηελ πίζηε ζηελ αμία ηνπο, θάλνληαο ζαθέο φηη παξά ην κηθξφ ηεο ειηθίαο ηνπο κπν-

ξνχλ λα πξνζθέξνπλ. «Γηνύπη! Σν βξήθα ζα δεηήζσ από ηα παηδηά λα κε βνεζήζνπλ» (Κπξί-

ηζε-Σδηψηε, 2015: 10). Ο αθεγεηήο εθηφο απφ ην απιφ θαη νηθείν χθνο πνπ ρξεζηκνπνηεί, 

ζπρλά ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο πνπ αλήθνπλ ζην ιεμηιφγην ηνπ παηδηνχ, φπσο «Γηνύπη» θαη «Εή-

ησ», πξνζθαιψληαο ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε λα ηαπηηζηεί κε ηνλ ήξσα ηεο ηζηνξίαο.  

Ο αθεγεηήο αλαηξέπεη ην παξαδνζηαθφ κνηίβν πνπ ζέιεη ηα παηδηά λα ζηέιλνπλ γξάκκαηα 

ζηνλ Ατ-Βαζίιε θαη λα δεηνχλ δψξα, βάδνληαο ζηε ζέζε ησλ παηδηψλ ηνλ Ατ-Βαζίιε. Οη ξφ-

ινη αληηζηξέθνληαη, ππνδειψλνληαο ηελ αλαηξεπηηθφηεηα ηνπ παξακπζηνχ. Έηζη, απφ ηα παη-

δηά φισλ ησλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ δεηά θνκκάηηα ηεο ζηνιήο ηνπ. «Από ηα παηδηά ηεο Αθξηθήο 

δεηά λα ηνπ ζηείινπλ έλα πνπθάκηζν, από ηα παηδηά ηεο Αζίαο κάιιηλεο θάιηζεο, από ηα παηδηά 

ηεο Απζηξαιίαο έλα καθξύ παληειόλη θη από ηα παηδηά ηεο Δπξώπεο έλαλ ζθνύθν» (Κπξίηζε-

Σδηψηε, 2015: 11). Μέζα απφ ηα γξάκκαηα πνπ ζηέιλεη ν αγαπεκέλνο Άγηνο ησλ παηδηψλ, 

πξνβάιιεηαη ην κήλπκα ηεο νηθνπκεληθφηεηαο ηεο κνξθήο ηνπ Ατ-Βαζίιε. Δπίζεο, πξνβάι-

ιεηαη ε αμία ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, θαζψο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ιαψλ κε νδεγνχο ηα 

κηθξά παηδηά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. χκθσλα κε ηνλ Καξαθίηζην (2014: 2-

3), ε ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ησλ εξψσλ, πνπ επηηξέπεη ηαπηίζεηο θαη πξνβνιέο, πξνβάι-

ιεη ζην κηθξφ παηδί πξφηππα ζπκπεξηθνξψλ θαη ζθέςεο. 

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο ν Ατ-Βαζίιεο παξνπζηάδεηαη απφ ηελ νπηηθή ελφο παηδηνχ πνπ 

πεξηκέλεη κε αδεκνλία ην δψξν ηνπ. «Κάζε θνξά πνπ αθνύεη ζόξπβν, ηξέρεη ζηελ πόξηα» (Κπ-

ξίηζε- Σδηψηε 2015: 17). Ξαθληθά ην ζθεληθφ αιιάδεη, θαζψο πνιχρξσκα παθέηα ηνλ πεξη-
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κέλνπλ κπξνζηά ζηελ πφξηα ηνπ. «Δίλαη ππέξνρν λα αλνίγεηο παθεηάθηα πνπ κέζα ηνπο ππάξ-

ρνπλ παλέκνξθα δσξάθηα.[…] Μκκ! Άξγεζα, κα επηηέινπο ην θαηάιαβα! Σώξα μέξσ γηαηί κε 

πεξηκέλνπλ κε ιαρηάξα θαη κ' αγαπνύλ ηόζν πνιύ κηθξνί κεγάινη» […] Ο Ατ-Βαζίιεο πξώηε 

θνξά ζηε δσή ηνπ παίξλεη δώξα, βάδεη ηα θιάκαηα απ' ηε ραξά ηνπ» (Κπξίηζε-Σδηψηε, 2015: 

23). Με ηελ ηερληθή ηνπ κνλνιφγνπ ν αθεγεηήο απνθαιχπηεη ην ραξνχκελν θαη ηαπηφρξνλα 

ζπγθηλεηηθφ ηέινο ηεο ηζηνξίαο. Ο Ατ-Βαζίιεο αλνίγνληαο ηα δψξα κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ κη-

θξνχ παηδηνχ ηνπ νπνίνπ ε ραξά είλαη απεξίγξαπηε, φηαλ αλνίγεη έλα δψξν. χκθσλα κε ηνλ 

Κξαληδηψηε (1991: 42-43), ην δψξν εκθαλίδεηαη σο ηεθκήξην αγάπεο, πνπ, θπξίσο ζηηο γηνξ-

ηέο ελέρεη ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε, ε νπνία θηάλεη ζηελ θνξχθσζή ηεο, ηελ ψξα πνπ πξν-

ζθέξεηαη. Ζ επραξίζηεζε πνπ αληινχλ ελήιηθεο θαη κηθξά παηδηά απφ ηελ απνδνρή ελφο δψ-

ξνπ, δείρλεη ηνλ βαζκφ ζπλαηζζεκαηηθήο επέλδπζεο. 

 

2.3.3 Παξαθεηκεληθά ζηνηρεία, αθήγεζε θαη εηθνλνγξάθεζε 

Σν κηθξναθήγεκα κε ηίηιν Ζ κπνπγάδα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2015), απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνλ κη-

θξφ αλαγλψζηε, ιφγσ ηεο πινχζηαο εηθνλνγξάθεζήο ηνπ. Απφ ηα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία 

ηνπ θεηκέλνπ θαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ρηνπκνξηζηηθή αθήγεζε. Ο ηίηινο θαη ε εηθνλνγξά-

θεζε ηνπ εμψθπιινπ ζπληζηνχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ λνεκαηνδφηεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ βηβιίνπ. Ζ ιεθηηθή δηαηχπσζή ηνπ, θαζψο θαη ε εηθνλνγξάθεζε ηνπ 

Ατ-Βαζίιε ζε ραξνχκελε ζηάζε, ειθχνπλ ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε/ζεαηή. χκθσλα κε ηηο 

δξνχιηα, Σζηιηκέλε (2017: 4), ην εμψθπιιν κέζα απφ ηα ζηνηρεία ηεο εηθνλνγξάθεζεο θαη 

ηνπ ηίηινπ ειθχεη ηνλ αλαγλψζηε/ζεαηή θαη ηνλ πξνδηαζέηεη λα αλνίμεη ην βηβιίν.  

Δπηπιένλ, ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ είλαη ρηνπκνξηζηηθφο. χκθσλα κε ηε Γαβξηειίδνπ, «ρηνπ-

κνξηζηηθέο ζεσξνύληαη νη ηηηιηθέο θξάζεηο πνπ πξνθαινύλ αζηείνπο ζπλεηξκνύο θαη εύζπκε 

δηάζεζε» (Γαβξηειίδνπ, 2010: 39). Ο ηίηινο Ζ κπνπγάδα ηνπ Ατ-Βαζίιε, (2015) ζπληζηά έλαλ 

ζχληνκν ηίηιν. Όπσο ζεκεηψλεη ν Παζραιίδεο (1999: 80), ε επηγξακκαηηθφηεηα ηεο ζχληα-

μήο ηνπ ηίηινπ, απνζθνπεί ζην λα γίλεη επκλεκφλεπηνο θαη αλαθαιέζηκνο απφ ηνλ κηθξφ αλα-

γλψζηε. Πξφθεηηαη γηα έλαλ νλνκαηηθφ ηίηιν, θαζψο αλαθέξεηαη ζηνλ Ατ-Βαζίιε, πνπ απνηε-

ιεί ηνλ θεληξηθφ ήξσα ηεο ηζηνξίαο. εκαληηθή είλαη ε εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμψθπιινπ, ζηελ 

νπνία απεηθνλίδεηαη ν Ατ-Βαζίιεο ζην θέληξν λα θνηηάδεη ηνλ αλαγλψζηε θαη λα ηνλ πξν-

ζθαιεί λα ηαπηηζηεί καδί ηνπ (Nodelman, 2009: 232). Σν κπιε ρξψκα ηνπ ζθεληθνχ, ην νπνίν 

θηινμελεί ηελ κνξθή ηνπ Ατ-Βαζίιε, είλαη ην ρξψκα ηνπ νπξαλνχ θαη ππνδειψλεη ηελ νηθνπ-

κεληθφηεηα ηεο κνξθήο ηνπ Αγίνπ. Δπίζεο, ην θφθθηλν ρξψκα ηεο γξακκαηνζεηξάο ηνπ ηίηινπ 

απνηειεί ζηνηρείν ραξαθηεξνινγίαο ηνπ ήξσα θαη βαζηθφ ρξψκα ηεο γηνξηήο ησλ Υξηζηνπ-
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γέλλσλ Σέινο, ζηα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία ηνπ εμψθπιινπ ζπγθαηαιέγνληαη ηα νλφκαηα ησλ 

δεκηνπξγψλ ηνπ βηβιίνπ, ηεο ζπγγξαθέσο Ησάλλαο Κπξίηζε-Σδηψηε θαη ηεο εηθνλνγξάθνπ 

Διίδαο Βαβνχξε, θαζψο θαη νη εθδφζεηο «Παπαδφπνπινο».  

Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δείρλεη φηη ην κηθξναθήγεκα πξννξίδεηαη γηα ηνλ κηθξφ 

αλαγλψζηε είλαη ε πιηθφηεηά ηνπ. Σν βηβιίν είλαη κηθξφ ζε κέγεζνο, εηδηθφ γηα ηα ρέξηα ελφο 

κηθξνχ παηδηνχ. Σν αθήγεκα κε ηίηιν Ζ κπνπγάδα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2015), απνηειεί επαλέθδν-

ζε ηνπ έηνπο (2004). Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην εμψθπιιν ηεο λέαο έθδνζεο είλαη 

καιαθφ, ζε αληίζεζε κε ην ζθιεξφ εμψθπιιν ηεο πξψηεο έθδνζεο, πνπ παξαπέκπεη ζπλήζσο 

ζε πνηνηηθφ ραξαθηεξηζκφ. χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ, «ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζθιεξνύ 

εμώθπιινπ από ην καιαθό ιεηηνπξγεί πιένλ σο ζαθήο έλδεημε δεκνηηθόηεηαο θαη έκκεζν ζηνη-

ρείν αμηνινγηθήο δηάθξηζεο» (Γηαλληθνπνχινπ 2008: 328). 

ην πξψην δηζέιηδν (βι. παξ.Η εηθ.1, ζ.138, Κπξίηζε-Σδηψηε & Βαβνχξε, 2015: 1-2), θεί-

κελν θαη εηθφλα πιεξνθνξνχλ ηνλ αλαγλψζηε γηα ην ρξνληθφ ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη ε 

ηζηνξία « ήκεξα ν Ατ-Βαζίιεο μππλά από ηα ραξάκαηα. Έμη κόλν κέξεο κέλνπλ σο ηελ παξα-

κνλή ηεο Πξσηνρξνληάο θη έλα ζσξό δνπιεηέο ηνλ πεξηκέλνπλ» (Κπξίηζε-Σδηψηε & Βαβνχξε, 

2015: 1). ηελ αξηζηεξή πιεπξά νπηηθά ζχκβνια, φπσο έλα εκεξνιφγην ζε ζρήκα δεληξάθη 

θαλεξψλνπλ ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο ηζηνξίαο, ελψ ζηε δεμηά ζειίδα απεηθνλίδεηαη ν Ατ-

Βαζίιεο μαπισκέλνο ζην θξεβάηη θαη ν ρξφλνο θαηαγξάθεηαη ζην ξνιφη πνπ θξαηά ζην ρέξη 

ηνπ. Σν καχξν θφλην δείρλεη φηη αθφκε δελ έρεη μεκεξψζεη. Χζηφζν, πάλσ ζην θξεβάηη ηνπ 

ππάξρεη έλα θνπηί ζνθνιαηάθηα πνπ γξάθεη: «ζνθνιαηάθηα πνιπηειείαο», ππνδειψλνληαο φηη 

ν Ατ-Βαζίιεο είλαη πινχζηνο. 

ην επφκελν ζαιφλη (βι. παξ.Η εηθ.2, ζ.138, Κπξίηζε-Σδηψηε & Βαβνχξε, 2015: 5-6), ε εη-

θνλνγξάθεζε θαηαιακβάλεη θαη ηηο δχν πιεπξέο ηνπ δηζέιηδνπ, ελψ ην θείκελν ζε κηθξή έ-

θηαζε ελζσκαηψλεηαη ζηελ εηθνλνγξάθεζε. Αξηζηεξά απεηθνλίδεηαη ν Ατ-Βαζίιεο λα ζηδε-

ξψλεη ηελ θφθθηλε ζηνιή ηνπ, φηαλ αληηιακβάλεηαη πσο ζην καλίθη ηνπ ππάξρεη έλαο ιεθέο. 

Ζ γσλία ιήςεο ηεο εηθφλαο απφ θάησ (the worm's eye) εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηνλ ιεθέ πνπ 

εληνπίδεη ν ήξσαο ζην καλίθη ηνπ θαη θαιεί ηνλ αλαγλψζηε/ζεαηή λα ηνλ παξαηεξήζεη. χκ-

θσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 191), πηνζεηείηαη ε «νπηηθή ηνπ ζθνπιεθηνύ» θαη ηα κεγέ-

ζε ησλ αληηθεηκέλσλ παξνπζηάδνληαη δηνγθσκέλα θαη δηαζηξεβισκέλα. ηελ αξηζηεξή πιεπ-

ξά απεηθνλίδεηαη ζε ζπλέρεηα ηνπ δσκαηίνπ έλα πιπληήξην, ελψ ην απνξξππαληηθφ πνπ βξί-

ζθεηαη πάλσ ηνπ αλαγξάθεη: «Αιηέι», παξαπέκπνληαο ζπλεηξκηθά ζε γλσζηή κάξθα απνξξπ-

παληηθνχ, πξνθεξφκελε ζηε γιψζζα ηεο λεπηαθήο ειηθίαο. 

ηε ζπλέρεηα ηεο εηθνλνγξάθεζεο θσκηθή είλαη ε ζθελή ζην επφκελν δηζέιηδν (βι. παξ.Η 

εηθ.3, ζ.138, Κπξίηζε-Σδηψηε & Βαβνχξε, 2015: 7-8), φπνπ ε ιεηηνπξγία ηεο εηθφλαο ζπκ-
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βάιιεη ζηε δεκηνπξγία ρηνπκνξηζηηθήο αηκφζθαηξαο. Σα ξνχρα ηνπ Ατ-Βαζίιε κνηάδνπλ κε 

ξνχρα κηθξνχ παηδηνχ. Σα ππεξβνιηθά κηθξά ξνχρα ζε αληίζεζε κε ην νγθψδεο αλάζηεκα ηνπ 

Ατ-Βαζίιε, εληζρχνπλ ην θσκηθφ απνηέιεζκα ηεο ζθελήο. ηελ αξηζηεξή πιεπξά, ε εηθνλν-

γξαθηθή απφδνζε ηνπ ήξσα ζε θνληηλφ, πιάλν θαιχπηεη κε ηε κνξθή ηνπ νιφθιεξε ηε ζειί-

δα. Όπσο ππνζηεξίδεη θαη ε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 133), ε κνξθή ελφο ραξαθηήξα πνπ θα-

ηαιακβάλεη νιφθιεξε ηε ζειίδα δειψλεη ηελ ςπρνινγηθή ηνπ δηάζεζε θαη δηαδξακαηίδεη ζε-

καληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. 

ην επφκελν δηζέιηδν (βι. παξ.Η εηθ.4, ζ.138, Κπξίηζε-Σδηψηε & Βαβνχξε, 2015: 9-10), ε 

εηθνλνγξάθεζε θαηαιακβάλεη ηνλ κεγαιχηεξν ρψξν ηνπ ζαινληνχ, ελψ ην θείκελν βξίζθεηαη 

ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζηελ εηθφλα, ιεηηνπξγψληαο σο ζηνηρείν ηεο. Σν θείκελν ζπλνδεχεη ηελ 

εηθνλνγξάθεζε θαη δίλεη πιεξνθνξίεο ζηνλ αλαγλψζηε γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ ήξσα. Χζηφζν, 

ε εηθνλνγξάθνο απνηππψλεη ηε ζθελή πεξηγξάθνληαο κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα, γξακκέο θαη 

ρξψκαηα απηά πνπ ην θείκελν δελ κπνξεί λα πεη κε ιέμεηο. πγθεθξηκέλα, ζηελ αξηζηεξή 

πιεπξά ηνπ ζαινληνχ απεηθνλίδεηαη ν Ατ-Βαζίιεο πάλσ απφ έλαλ παγθφζκην ράξηε ςάρλν-

ληαο παηδηά απφ φιν ηνλ θφζκν γηα λα ηνπο δεηήζεη λα ηνλ βνεζήζνπλ, ελψ παξάιιεια ζε-

κεηψλεη ηα ξνχρα πνπ ζέιεη απφ ην θαζέλα. Ζ εηθνλνγξάθεζε σο θνξέαο ηδενινγηθψλ κελπ-

κάησλ, ππνδειψλεη ηελ αμία ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο αιιεινβνήζεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο κε-

ηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Σα κηθξά παηδηά αλαιακβάλνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ επίιπζε ησλ πξν-

βιεκάησλ, θαζψο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο ελήιηθεο, αξθεί λα ηνπο ην δεηήζνπλ. Ο εηθν-

λνγξάθνο πηνζεηεί ηε γσλία ιήςεο «αθ’πςεινύ». χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 

125-126), ε ζπγθεθξηκέλε γσλία δειψλεη κηα αίζζεζε ππεξνρήο ηνπ αλαγλψζηε/ζεαηή πάλσ 

ζην πξφζσπν θαη ζηα αληηθείκελα πνπ εηθνλίδνληαη. Δπηπιένλ, ηα επίπεδα ζρήκαηα ηεο εηθφ-

λαο πξνζδίδνπλ ζηελ εηθφλα ζαθήλεηα θαη ζηαζεξφηεηα. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ρξσκάησλ ειθχ-

εη ην κάηη ηνπ αλαγλψζηε/ζεαηή θαη ηνλ πξνδηαζέηεη λα παξαηεξήζεη ηελ εηθφλα. 

ηε ζπλέρεηα ηεο εηθνλνγξάθεζεο, ε ζθελή θνξπθψλεηαη ζηελ εηθφλα 5 (βι. παξ.Η εηθ.5, 

ζ.138, Κπξίηζε-Σδηψηε & Βαβνχξε, 2015: 19-20). Ζ εηθαζηηθή απεηθφληζε ηνπ Ατ-Βαζίιε λα 

θνηηά έθπιεθηνο ηα παθέηα ησλ δψξσλ πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά ζηελ πφξηα ηνπ, δειψλεη 

ηελ έληαζε ηεο ζθελήο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ήξσα. Ο Ατ-Βαζίιεο απεηθνλίδεηαη ζην 

πάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο θαη ζηελ εηθνλνγξάθεζε απνηππψλνληαη δσεξά ρξψκαηα. χκθσλα 

κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 124,134), ε ηνπνζέηεζε ηνπ ήξσα ςειά ζηελ εηθφλα, δειψλεη 

ζξίακβν θαη επηπρία. Σα έληνλα ρξψκαηα ησλ παθέησλ δειψλνπλ ραξά θαη αηζηνδνμία, πξντ-

δεάδνληαο ηνλ αλαγλψζηε γηα ην εχζπκν ηέινο ηεο ηζηνξίαο. Ζ εηθνλνγξάθνο θαη ζε απηή ηελ 

εηθφλα επηιέγεη ηε γσλία ιήςεο απφ θάησ, επηδηψθνληαο λα εζηηάζεη ν αλαγλψζηεο ην βιέκ-

κα ηνπ ζηα παθέηα ησλ δψξσλ. ηελ απέλαληη εηθφλα ηνπνζεηείηαη ην θείκελν αλάκεζα ζε 
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ζεκαίεο ρσξψλ. Ο αλαγλψζηεο παξαηεξεί φηη νη ζεκαίεο θπκαηίδνπλ, φπσο θπκάηηδαλ θαη ηα 

ξνχρα ηνπ Ατ-Βαζίιε ζε πξνεγνχκελε εηθφλα. Ζ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο γίλεηαη α-

ληηιεπηή κέζα απφ ηελ εηθαζηηθή απεηθφληζε ησλ ζεκαηψλ. πλεπψο, ε ζπλχπαξμε ησλ αλ-

ζξψπσλ κέζα απφ ηα θείκελα ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο ζπληζηά ζέκα επίθαηξν γηα ηνπο ζχγ-

ρξνλνπο ζπγγξαθείο. χκθσλα κε ηνλ Καξαθίηζην (2014: 2), ε αλάγλσζε πνπ επηρεηξείηαη ζε 

ηέηνηα θείκελα, θέξλεη ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε ζε επαθή κε κνληέια ζθέςεσλ θαη ζπκπεξηθν-

ξάο ησλ εξψσλ, πνπ πξνβάιινπλ ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ απνδνρή ηνπ άιινπ.  

Δλ θαηαθιείδη, ζην ηειεπηαίν δηζέιηδν (δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εηθφλα ζην παξ.I., βι. 

ζην Κπξίηζε-Σδηψηε & Βαβνχξε, 2015: 23) θεηκεληθή θαη νπηηθή ηξνπηθφηεηα, ζπκβάιινπλ 

ζην ραξνχκελν θαη ζπγθηλεηηθφ θιείζηκν ηεο ηζηνξίαο. Ο Ατ-Βαζίιεο ζηέθεηαη κπξνζηά ζηνλ 

θαζξέθηε κνπξκνπξίδνληαο πφζν σξαίν ζπλαίζζεκα είλαη λα δίλεηο, αιιά θαη λα παίξλεηο 

δψξα. Ζ φξζηα ζηάζε ηνπ κε άληζε θαηαλνκή βάξνπο ππνδειψλεη κηα θηγνχξα κε δσληάληα, 

ελέξγεηα θαη θίλεζε (Shulevitz, 1985: 144, φπ.αλαθ. ζηε ηβξνπνχινπ, 2004: 114). Σν ζθε-

ληθφ ιεηηνπξγεί ζε φιν ην αθήγεκα σο θφλην θαη σο αλαγθαίνο ρσξνρξνληθφο ππαηληγκφο. 

Αλαδεηθλχεη ηε δξάζε ηνπ ήξσα, ελψ πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγεί θαη σο αηκφζθαηξα ηνλίδν-

ληαο ηελ αχξα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ήξσα (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 219-220).  

 

2.4 Μαληνύβαινπ, ., Η λύρηα πνπ γελλήζεθε ε αγάπε, Δηθ. Μηκειάθε, Θ. (2015) 

2.4.1 ύληνκε παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο 

Σν αθήγεκα Ζ λύρηα πνπ γελλήζεθε ε αγάπε (2015), απνηειεί κηα «ρξηζηνπγελληάηηθε» ηζην-

ξία κε δηαζξεζθεπηηθφ πεξηερφκελν. Πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνξία γεκάηε βαζχηεξα λνήκαηα, 

φπσο ην κήλπκα ηεο αγάπεο, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο πνπ απαληψ-

ληαη ζην παξακχζη ηνπ Κφθνξα Μίδα Νηει Γθάιν. πγθεθξηκέλα, ν δηάζεκνο αιέθηνξαο ή 

πεηεηλφο ή θφθνξαο Μίδα Νηει Γθάιν, ηζπαληθήο θαηαγσγήο, αθνινπζψληαο ηελ νηθνγελεηα-

θή παξάδνζε πάππνπ πξνο πάππν, θάζε ρξφλν ζηηο 24 Γεθεκβξίνπ ην βξάδπ, ηελ ψξα πνπ ηα 

παηδηά βιέπνπλ φλεηξα, αλεβαίλεη ζην πην ςειφ θακπαλαξηφ, θξάδεη δψδεθα θνξέο γηα λα ηα 

μππλήζεη θαη ηνπο αθεγείηαη ην αγαπεκέλν ηνπ παξακχζη γηα ηελ Άγηα Νχρηα, ηε λχρηα ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ. Δθείλε ηε λχρηα γελλήζεθε ε αγάπε. Σα παηδηά, (ζην αθήγεκα ηα παηδηά α-

πεηθνλίδνληαη κε ηε κνξθή θνηνπνπιηψλ) κε πνιιή πεξηέξγεηα ζέινπλ λα κάζνπλ θαη εθείλνο 

κε πεξεθάληα ηνχο δηεγείηαη ηελ αμία θαη ην βαζχηεξν κήλπκα ηεο αγάπεο. Σέζζεξηο θφθν-

ξεο, ν έλαο ζηελ Αλαηνιή, ν άιινο ζηε Γχζε, ν έλαο ζην Νφην θαη ν άιινο ζην Βνξξά, δηα-

ιαινχλ ην ραξκφζπλν κήλπκα ηεο αγάπεο. Όκσο, νη άλζξσπνη έβιεπαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

ηελ αγάπε θαη άξρηζαλ λα δηαπιεθηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Όπσο ιέεη θαη ν ζνθφο θφθνξαο Μί-
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δα Νηει Γθάιν, ε αγάπε είλαη κία θαη δελ ρξεηάδεηαη λα είκαζηε ίδηνη γηα λα ηε δείρλνπκε ν 

έλαο ζηνλ άιινλ. Ο Μίδα Νηει Γθάιν δηεγείηαη ην παξακχζη ηνπ κηα θνξά ην ρξφλν, σζηφζν, 

κεηά απφ παξάθιεζε ησλ παηδηψλ απνθαζίδεη φηη: «Όπνηνο αγαπάεη ρξσζηάεη παξακύζηα. 

Κάζε κέξα Υξηζηνύγελλα!» Κάζε κέξα ινηπφλ, κέξα αγάπεο (Μαληνχβαινπ, 2015: 26). Σν 

αθήγεκα δελ έρεη ζειηδαξίζκεζε. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε αξηζκνχκε ηηο ζειίδεο 

ηνπ βηβιίνπ κεηά ην δεχηεξν δηζέιηδν. 

2.4.2 Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο 

Καηά ηελ παξαδνρή ηεο ίδηαο ηεο ζπγγξαθέσο, αθνξκή γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ αθεγήκαηνο Ζ 

λύρηα πνπ γελλήζεθε ε αγάπε (2015), ήηαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ άληιεζε αλαδεηψληαο ρξη-

ζηνπγελληάηηθα έζηκα. πγθεθξηκέλα, ε ίδηα αλαθέξεη φηη: «ζηελ Ηζπαλία ηελ παξακνλή ηεο 

Πξσηνρξνληάο όηαλ ιαιήζεη δώδεθα θνξέο ν θνύθνο νη άλζξσπνη ηξώλε δώδεθα ξόγεο ζηαθύιη 

γηα λα πάεη θαιά ε ρξνληά, ελώ ηελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ κε ην πξώην ιάιεκα ηνπ θό-

θνξα αξρίδεη ε ιεηηνπξγία» (πλέληεπμε ηεο Μαληνχβαινπ ζηε Μπηξκπίιε, 2015). Έηζη, ηελ 

ηζηνξία αθεγείηαη έλαο παληνγλψζηεο αθεγεηήο κε κεδεληθή εζηίαζε πνπ γλσξίδεη πεξηζζφ-

ηεξα απφ ηνπο ήξσεο ηεο ηζηνξίαο (Genette, 2007: 260). Ο αθεγεηήο αλήθεη ζηνλ ελδνδηεγε-

ηηθφ-εηεξνδηεγεηηθφ ηχπν, θαζψο δελ κεηέρεη ζηελ ηζηνξία πνπ αθεγείηαη, σζηφζν, θηλείηαη 

θαη ζε κεηαδηεγεηηθφ επίπεδν, αθνχ αθεγείηαη γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ δεπηεξεχνπζα αθή-

γεζε (Παξίζεο & Παξίζεο, 2003: 28). Με έλαλ αλαηξεπηηθφ θαη πξσηφηππν ηξφπν, ε ζπγ-

γξαθέαο ζπκππθλψλεη ζε έλα παξακχζη ην πξαγκαηηθφ κήλπκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, πξνβάι-

ινληαο ηελ αμία ηεο αγάπεο, σο κηα ηδέα πνπ δελ γλσξίδεη ζχλνξα θαη ελψλεη φινπο ηνπο αλ-

ζξψπνπο.  

χκθσλα κε ηε Βαζηινχδε (2007: 10-11), ε δηεξεχλεζε ησλ νξίσλ κεηαμχ ηεο πξαγκαηη-

θφηεηαο θαη ηεο θαληαζίαο, ε εγθηβσηηζκέλε αθήγεζε θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε ιεη-

ηνπξγία ηεο γιψζζαο ζηελ θαηαζθεπή κηαο ηζηνξίαο, απνηεινχλ ζηνηρεία κηαο κεηακπζνπια-

ζηηθήο ζηξαηεγηθήο. Δίλαη θαλεξφ φηη ν αθεγεηήο δεκηνχξγεζε κηα εγθηβσηηζκέλε αθήγεζε 

θαλεξψλνληαο ηελ αιήζεηα πνπ θξχβεη κέζα ηνπ έλα παξακχζη, θαιψληαο ηνλ αλαγλψζηε λα 

πξνβιεκαηηζηεί ζρεηηθά κε ηνπο εξκελεπηηθνχο ηξφπνπο ηεο κπζνπιαζίαο θαη ηεο αλαπαξά-

ζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Πνιίηεο, 2004: 114). Ζ εμηζηφξεζε ηεο ηζηνξίαο γίλεηαη κέζα 

απφ ηα ιφγηα θπξίσο ησλ ραξαθηήξσλ ζε επζχ/αλαθεξφκελν ιφγν, ελψ ν αθεγεηήο παξεκ-

βαίλεη ζπρλά πξνβάιινληαο ηηο ζθέςεηο ηνπο. Απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο, αλα-

δεηθλχεηαη ε έλλνηα ηεο αγάπεο σο βαζχηεξεο ηδέαο πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηνπο ραξα-

θηήξεο, ην ζθεληθφ θαη ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο. 
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Όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ρξνληθή δηαδνρή ησλ γεγνλφησλ θαη ηε δηάηαμή ηνπο 

κέζα ζην θείκελν, παξαηεξνχληαη αλαρξνλίεο. πγθεθξηκέλα, ε ηζηνξία αξρίδεη  in medias res 

«όια έγηλαλ ζαλ όλεηξν», πξνδηαζέηνληαο ηνλ αλαγλψζηε γηα κηα καγεπηηθή ηζηνξία. Μέζα ζε 

απηφλ ηνλ καγεπηηθφ ηζηφ πνπ πιέθεηαη ε αθήγεζε, ν δηεγεηηθφο ρξφλνο ηνπνζεηείηαη, άιινηε 

ζην παξειζφλ «Σόηε γηα πξώηε θνξά ζηνλ θόζκν, ιάιεζε ν πεηεηλόο βξάδπ», κε ηε ρξήζε πα-

ξειζνληηθνχ ρξφλνπ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ, θαη άιινηε ζην παξφλ, γηα ηελ πξν-

βνιή ηεο δηαρξνληθφηεηαο ηεο αμίαο ηεο αγάπεο «Δίλαη όκνξθε όηαλ ηελ θνηηάο, δεζηή θαη 

ηξπθεξή όηαλ ηελ πιεζηάδεηο θαη ζαλ θσο όηαλ ηελ αγγίδεηο» (Μαληνχβαινπ, 2015: 4,14). 

χκθσλα κε ηελ Σζηιηκέλε (2003: 48), ε ρξήζε ηνπ ελεζηψηα θαη ηνπ παξαηαηηθνχ πξνζδίδεη 

πεηζηηθφηεηα θαη ακεζφηεηα ζηελ αθήγεζε. 

Ο αθεγεηήο κέζσ ηνπ κεηαθνξηθνχ ιφγνπ αλαθέξεηαη ζηε Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ, φρη σο 

ζξεζθεπηηθφ γεγνλφο, αιιά σο ζχκβνιν ηεο αγάπεο. Ζ αλαγγειία ηνπ ραξκφζπλνπ κελχκα-

ηνο αλαθέξεηαη κε ηα εμήο ιφγηα: […] άζηξαςαλ από ραξά νη θαξδηέο ησλ αζηεξηώλ, άπισζαλ 

ηα ρέξηα, θαη κε ην ζεξκό ηνπο θσο ζρεκάηηζαλ έλα ππέξιακπξν αζηέξη. Φσηνινύζηεθε ε πιά-

ζε θαη έθεμε... […] Απόςε γελλήζεθε ε αγάπε» (Μαληνχβαινπ, 2015: 3-4). Σν κήλπκα ηεο 

αγάπεο απιψζεθε ζε θάζε γσληά ηεο γεο κε ηε θσλή ηνπ θφθνξα Μίδα Νηει Κάζηξν, πνπ 

ζχκθσλα κε ηελ ηζπαληθή παξάδνζε ήηαλ ν πξψηνο πνπ κε ηo ιάιεκά ηνπ, αλαθνίλσζε ην 

ραξκφζπλν κήλπκα ηεο Γέλλεζεο ηνπ Υξηζηνχ. 

ε απηφ ην ζεκείν, ζαθήο είλαη ε δηαθεηκεληθή αλαθνξά ηνπ αθεγεηή ζην άζκα ηεο Άγηαο 

Νχρηαο πνπ ηξαγνπδήζεθε απφ φιν ηνλ θφζκν. Πξφθεηηαη γηα έλα ρξηζηνπγελληάηηθν άζκα 

φπνπ ε κεισδία ηνπ ηαμηδεχνληαο απφ ηελ Απζηξία, άγγημε ηηο θαξδηέο φισλ. Με ηελ ηερληθή 

ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο ν αθεγεηήο πξνβάιιεη ην κήλπκα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη γεληθφ-

ηεξα ηεο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Έλα ηξαγνχδη ζχκβνιν πνπ ζπληέζεθε ζε κηα επν-

ρή κεγάιεο αλαζηάησζεο ην νπνίν βξίζθεη απήρεζε ζε φιν ηνλ θφζκν. ην ζεκείν απηφ γί-

λεηαη εκθαλήο ε ηδενινγηθή ζηάζε ηεο ζπγγξαθέσο θαηά ηελ επνρή ηεο ζπγγξαθήο ηνπ αθε-

γήκαηνο. Μέζα απφ ηελ νπηηθή απηή, ην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη βξίζθεη απήρεζε ζηηο ςπρέο 

ησλ κηθξψλ παηδηψλ θαη ζηε ζχγρξνλε δηαπνιηηηζκηθή επνρή, ζηελ νπνία ν ζεβαζκφο ζηηο 

παλαλζξψπηλεο αμίεο θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ φρη κε θνβηθφηεηα, αιιά κε απν-

δνρή, πξνβάιινληαη σο αλαγθαίνη.  

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, ν αθεγεηήο ζε ρξφλν ελεζηψηα πξνζδηνξίδεη ηελ έλλνηα ηεο 

αγάπεο. ε εξψηεζε ησλ παηδηψλ: «Καη πώο ζα θαηαιάβνπλ όηη ηε ζπλάληεζαλ;» Δθείλνο α-

παληά: «Ζ θαξδηά, θάζε θνξά πνπ αλαπλέεη, ρηππάεη πην δπλαηά. Κάπνηνο ηε βιέπεη ζην ηξπθε-

ξό ρέξη πνπ πηάλεη ην δηθό ηνπ. Ο πεηλαζκέλνο ηε κπξίδεη ζε έλα δεζηό θαξβέιη ςσκί» (Μα-

ληνχβαινπ, 2015: 12). Ο αθεγεηήο θάλεη ρξήζε ηεο πνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο, θα-
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ζψο ν ιφγνο απνθηά αιιεγνξηθή ζεκαζία, θαζηζηψληαο ηελ έλλνηα ηεο αγάπεο ζχκβνιν με-

ρσξηζηφ γηα ηνλ θαζέλα. χκθσλα κε ηνπο Παξίζε Η. θαη Παξίζε Ν., ν Ρψζνο Roman 

Jakoson, αλαθέξεη «όηη ε πνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο αληηζηνηρεί ζην ίδην ην κήλπκα θαη 

ξίρλεη ην κεγαιύηεξν βάξνο ζε απηό» (Παξίζεο & Παξίζεο, 2003: 98). 

Ζ δηαθεηκεληθή πξνζέγγηζε ηεο αθήγεζεο ζπλερίδεηαη, φηαλ ν αθεγεηήο αλαθέξεηαη ζηελ 

πξψηε θνθνξνκαρία πνπ μέζπαζε ζηε Γε δηεθδηθψληαο ηελ αγάπε, κε ζαθή ππαηληγκφ ζηνλ 

Ά Παγθφζκην πφιεκν, ν νπνίνο ζηάζεθε αθνξκή γηα λα ραζεί ε αγάπε απφ ηηο θαξδηέο ησλ 

αλζξψπσλ. Υαξαθηεξηζηηθά: «Ζ δηθή καο αγάπε είλαη πην θαιή» βξόληεμε ν θόθνξαο ηεο Α-

λαηνιήο, […] ρηππώληαο κε πείζκα ην πόδη ηνπ ζην ρώκα. « Ζ δηθή κνπ! Όρη ε δηθή κνπ! Άξρη-

ζαλ λα καιώλνπλ ζαλ θνθόξηα νη άλζξσπνη θαη βνύημε όιε ε Γε από ηνπο θαβγάδεο» (Μα-

ληνχβαινπ, 2015: 15-16). Σε ιχζε δίλνπλ ηα ζνθά θνθφξηα, νη πλεπκαηηθνί άλζξσπνη πνπ 

έρνπλ ρξένο λα αθππλίδνπλ θαη λα ζπλεηίδνπλ ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία. Δθείλνη ππνζηεξί-

δνπλ φηη ε αγάπε είλαη κία θαη δελ ρξεηάδεηαη λα είκαζηε φινη ίδηνη γηα λα αγαπηφκαζηε. χκ-

θσλα κε ηελ άπνςε ηεο ζπγγξαθέσο ζε ζπλέληεπμή ηεο ζηε Μπηξκπίιε  αλαθέξεη πσο: «Γηα 

λα αγαπηόκαζηε, δελ ρξεηάδεηαη λα είκαζηε ίδηνη. Αξθεί λα θνηηάκε πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε» 

(Μπηξκπίιε, 2015). 

πγθηλεηηθφ θαη ηαπηφρξνλα αλαηξεπηηθφ είλαη ην θιείζηκν ηεο ηζηνξίαο. ηελ εξψηεζε 

ελφο παηδηνχ αλ ε αγάπε έρεη ηέινο, ε απάληεζε δίλεηαη απφ έλα παηδί πνπ είρε αθνχζεη πνι-

ιέο θνξέο ηελ ηζηνξία. Υαξαθηεξηζηηθά: «Ζ αγάπε δελ ηειεηώλεη πνηέ, γηαηί έξρεηαη κέζα από 

ηε δσή» (Μαληνχβαινπ, 2015: 25). «Κάζε κέξα Υξηζηνύγελλα θώλαμαλ ηα παηδηά» θαη ν Μίδα 

Νηει Γθάιν ππνζρέζεθε λα αθεγείηαη ηελ ηζηνξία φιν ηνλ ρξφλν, γηαηί ε αγάπε δελ ηειεηψ-

λεη πφηε, θάζε κέξα γελληέηαη φπσο θαη ηα παξακχζηα. (Μαληνχβαινπ, 2015: 28). Φαλεξή εί-

λαη ε ηδενινγία πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ην θιείζηκν ηεο ηζηνξίαο. Ζ αγάπε πξνζεγγίδεηαη σο 

κηα θαζεκεξηλή αμία, έμσ απφ ηελ ππνρξέσζε λα ηελ εθθξάδνπκε θπξίσο ζηηο γηνξηέο. Δίλαη 

ζηάζε δσήο, γη‟απηφ θαη δελ ηειεηψλεη κε ηελ εθπιήξσζε ελφο ζθνπνχ ή κηαο επηζπκίαο. ην 

ζεκείν απηφ είλαη ζαλ λα επηβεβαηψλεηαη εθ λένπ ε θξάζε «φπνηνο αγαπάεη ρξσζηάεη παξα-

κχζηα», γη‟απηφ θαη φπνηνο αγαπάεη επίζεο πεξηκέλεη λα ηα αθνχζεη κέζα απφ ηε καγεία ηνπ 

ιφγνπ θαη λα βηψζεη ηελ αγάπε καδί κε ηνπο παξακπζηθνχο ήξσεο. 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο ν θεληξηθφο ήξσαο είλαη ν Μίδα Νηει Γθάιν, 

έλαο κεηακπζνπιαζηηθφο ήξσαο πνπ θηλείηαη ζπγρξφλσο ζε δχν επίπεδα, ζην δηεγεηηθφ σο 

αθεγεηήο, αιιά θαη ζην ππνδηεγεηηθφ σο ελεξγφο ήξσαο (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 101). Χ-

ζηφζν, ζηελ ηζηνξία, ε παξνπζία ηνπ ππαγνξεχεηαη απφ δχν ηδηφηεηεο: απφ ηε κία είλαη ν θπ-

ζηθφο ηνπ ξφινο, απηφο ηνπ θφθνξα, θαη απφ ηελ άιιε εκθαλίδεηαη θαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

παππνχ παξακπζά, πξνζδίδνληαο κηα ζρέζε νηθεηφηεηαο κε ηα εγγνλάθηα ηνπ. Σα θνηνπνπ-
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ιάθηα ζπκβνιίδνπλ ηα κηθξά παηδηά πνπ αξέζθνληαη ζηηο ηζηνξίεο ησλ κεγάισλ θαη αγαπνχλ 

ηα παξακχζηα ησλ παππνχδσλ ηνπο. Ζ έλλνηα ηεο αγάπεο παξαζχξεη ηνλ αλαγλψζηε πέξα 

απφ ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ, πξνβάιινληαο φρη κφλν ην λφεκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, αιιά 

θαη ηεο δσήο γεληθφηεξα. χκθσλα κε ηε ζπγγξαθέα, ε λχρηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ «είλαη κηα 

αθνξκή γηα αλαγέλλεζε, αιιά θαη ελδνζθόπεζε. Δίλαη κηα αθνξκή γηα αηνκηθέο αιιά θαη ζπι-

ινγηθέο επηινγέο, γηα εηξεληθή ζπλύπαξμε θαη αιιειναπνδνρή» (Μπηξκπίιε, 2015). 

 

2.4.3 Παξαθεηκεληθά ζηνηρεία, αθήγεζε θαη εηθνλνγξάθεζε 

Σα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία ηνπ βηβιίνπ κε ηίηιν Ζ λύρηα πνπ γελλήζεθε ε αγάπε (2015), πξν-

δηαζέηνπλ ηνλ αλαγλψζηε γηα κηα ηζηνξία γεκάηε λνήκαηα θαη πινχζηα ζπλαηζζήκαηα. Ζ ιε-

θηηθή δηαηχπσζε ηνπ ηίηινπ δειψλεη ηελ πνηεηηθή ηνπ ιεηηνπξγία, εζηηάδνληαο ζην κήλπκα 

ηεο αγάπεο. Με ηελ αλαγξαθή ηνπ ζην θέληξν ηνπ εμψθπιινπ θαηαθέξλεη λα εληαρζεί πιή-

ξσο ζηελ εηθνλνγξάθεζε, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπ βηβιίνπ ππνζηε-

ξίδνληαο ην πεξηερφκελφ ηνπ. Ζ απεηθφληζε ηνπ αζηεξηνχ ζε ζρήκα θαξδηάο κε έληνλε ιάκ-

ςε, πξνδηαζέηεη ηνλ αλαγλψζηε γηα κηα πινπξαιηζηηθή αλάγλσζε.  

Δπηπιένλ, ζηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμψθπιινπ απεηθνλίδνληαη δηάθνξνη ραξαθηήξεο ζε 

πξψην πιάλν, άλζξσπνη θαη δψα, λα ηξαγνπδνχλ θξαηψληαο ζην ρέξη ηνπο έλα θεξί, κε θφλην 

έλα ρηνληζκέλν ρσξηφ, απνθαιχπηνληαο ζηνλ αλαγλψζηε ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο πνπ ζα 

αλαδεηρζνχλ ζην θείκελν. Όπσο ζεκεηψλεη θαη ε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 283), κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ε ηερληθή ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο παίξλεη ηε κνξθή ηεο δηεηθνληθφηεηαο, ππαηληζζφκε-

λε απφ ην ρψξν ηνπ παξαθεηκέλνπ ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ.  

Αλνίγνληαο ην ζθιεξφ εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ ζηελ εηθφλα 1 (βι. παξ.Η εηθ.1, ζ.139, Μα-

ληνχβαινπ & Μηκειάθε, 2015: 1), ν αλαγλψζηεο μαθληάδεηαη αληηθξίδνληαο ζην πξψην ζα-

ιφλη έλαλ θφθνξα πάλσ ζην θακπαλαξηφ κπξνζηά απφ έλα ζθεληθφ πνπ απνθαιχπηεη ηζηνξη-

θά θηήξηα θαη ζπίηηα κηαο άιιεο επνρήο. Ηδηαίηεξα εκβιεκαηηθή είλαη ε απεηθφληζε ηνπ θε-

ληξηθνχ ήξσα ηεο ηζηνξίαο ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ δηζέιηδνπ κε ζηξακκέλν ην ζψκα πξνο 

ηα δεμηά, πξνηθνλνκψληαο κηα ηζηνξία πνπ είλαη έηνηκε λα αξρίζεη. Σν θείκελν ηνπνζεηείηαη 

ζηε δεμηά πιεπξά, πιαηζησκέλν απφ κηα ζειίδα ραξηηνχ, ππνδειψλνληαο κηα έλζεηε αθήγε-

ζε. Ο Μίδα Νηει Γθάιν θνξάεη γπαιηά θαλεξψλνληαο ηελ ηδηφηεηα ηνπ παξακπζά ηεο εγθη-

βσηηζκέλεο ηζηνξίαο. Σν κπιε ζθνχξν ζθεληθφ ζε αληίζεζε κε ην θσο ηνπ θεγγαξηνχ δειψ-

λνπλ ηνλ ρξφλν, θαζψο πξφθεηηαη γηα λχρηα.  

ην επφκελν ζαιφλη (βι. παξ.Η εηθ.2, ζ.139, Μαληνχβαινπ & Μηκειάθε, 2015: 3-4), ην 

ζθεληθφ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην μεθίλεκα ηεο ηζηνξίαο. Ζ εηθφλα ηνπ αζηεξηνχ 
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πνπ ην θσο ηνπ απιψλεηαη ζε φιν ην δηζέιηδν, εθπιήζζεη ηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή. Ζ ζπλχπαξ-

με ησλ ζπκβφισλ απφ δηαθνξεηηθέο παξαδφζεηο, φπσο ε απεηθφληζε ελφο βνζθνχ, ηα πξφβα-

ηα θαη ν πεηεηλφο, ππνδειψλνπλ ηελ Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ σο παλαλζξψπηλν γεγνλφο.  

ην επφκελν ζαιφλη, ζηελ εηθφλα 3 (βι. παξ.Η εηθ.3, ζ. 139, Μαληνχβαινπ & Μηκειάθε, 

2015: 7-8), θεηκεληθή θαη νπηηθή ηξνπηθφηεηα πιεξνθνξνχλ ηνλ αλαγλψζηε/ζεαηή φηη εθείλε 

ηε λχρηα φια ηα πιάζκαηα ηεο Γεο πήξαλ κέξνο ζην ηξαγνχδη ηεο Άγηαο Νχρηαο. Άλζξσπνη 

απφ φιεο ηηο ρψξεο, θαη δψα απεηθνλίδνληαη ζην θέληξν ηνπ δηζέιηδνπ λα ηξαγνπδνχλ ηνλ χ-

κλν ηεο αγάπεο ζε φιεο ηηο γιψζζεο πξνβάιινληαο ην κήλπκα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. Δπί-

ζεο, ε κνπζηθή δειψλεηαη κε νπηηθφ ηξφπν, θαζψο ζηελ εηθφλα πξνζηίζεηαη κηα ζεηξά απφ 

λφηεο (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 310). Οη νπηηθέο δηαθεηκεληθέο αλαθνξέο εκπινπηίδνπλ ην 

ζθεληθφ απφ άιινπο ρσξνρξφλνπο. χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ κε ηελ ηερληθή ηεο δηα-

θεηκεληθφηεηαο/δηεηθνληθφηεηαο «ην ζθεληθό θαζίζηαηαη δηαρξνληθό θαη παλαλζξώπηλν θαη 

ηαπηίδεηαη κε ηελ πνξεία ηεο αλζξσπόηεηαο» (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 221). 

ηε ζπλέρεηα ηεο εηθνλνγξάθεζεο, ζηελ εηθφλα 4 (βι. παξ.Η εηθ.4, ζ 139, Μαληνχβαινπ & 

Μηκειάθε, 2015: 9-10) θείκελν θαη εηθφλα βξίζθνληαη ζε ζπκκεηξία. ηελ αξηζηεξή ζειίδα 

ηνπνζεηείηαη ην θείκελν, ελεκεξψλνληαο ηνλ αλαγλψζηε κε ηα εμήο ιφγηα: «Σόηε ήηαλ πνπ νη 

άλζξσπνη πιαζκέλνη από ην ρώκα θαη ην λεξό ηεο Γεο, απέθηεζαλ θαξδηά γηα λα θσιηάζεη κέ-

ζα ηεο ε λενγέλλεηε αγάπε. […] Άλνημαλ ινηπόλ νη άλζξσπνη ηα κάηηα ηνπο, ηα ρέξηα ηνπο, ηα 

απηηά ηνπο […] γηα λα αηζζαλζνύλ ηελ αγάπε γύξσ ηνπο θαη λα ηε βάινπλ κε όιεο ηηο αηζζήζεηο 

ηνπο κέζα ζηελ θαξδηά ηνπο» (Μαληνχβαινπ, 2015: 9). Αληίζηνηρα, ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ δη-

ζέιηδνπ ε εηθνλνγξάθεζε κεηαδίδεη φ,ηη θαη ην θείκελν, εληζρχνληαο ηελ αμία ηνπ δεχηεξνπ. 

Απεηθνλίδεηαη κηα γπλαηθεία θηγνχξα κε θιεηζηά κάηηα, ρσξίο ξνχρα έρνληαο σο κνλαδηθφ 

ζχκβνιν κηα θφθθηλε θαξδηά, ελψ πίζσ ηεο εκθαλίδνληαη δχν θηγνχξεο θνηηψληαο πξνο ηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε. Ζ ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπο θαη ηα απισκέλα ρέξηα δειψλνπλ ηελ εμσζηξέ-

θεηά ηνπο. Όπσο γεληθφηεξα αλαθέξεη θαη ν Αζσλίηεο, εηθφλα απνηειεί πξντφλ κηαο «ελζαξ-

θσκέλεο εηθνλνγξάθεζεο», θαζψο επελδχεηαη απφ ζπλαίζζεκα (Αζσλίηεο, 2001: 39 -41). 

Χζηφζν, ζην επφκελν ζαιφλη ζηελ εηθφλα 5 (βι. παξ.Η εηθ.5, ζ.139, Μαληνχβαινπ & Μη-

κειάθε, 2015: 15-16), ην ζθεληθφ αιιάδεη. Ζ αθήγεζε κεηαθέξεη ηνλ αλαγλψζηε/ζεαηή ζε 

έλαλ άιινλ ρσξνρξφλν. Σν θείκελν ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηνπ δηζέιηδνπ, ελψ ε εηθφλα ην 

πιαηζηψλεη εληζρχνληαο ην ελλνηνινγηθφ ηνπ πεξηερφκελν. Ζ κνξθή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κε ηε 

γξακκαηνζεηξά ηνπ ηξφκνπ θαζψο θαη ε απεηθφληζε κηαο πνιεκηθήο ζθελήο ππνδειψλεη θαη 

νπηηθά ηελ άζρεκε πιεπξά ησλ αλζξψπσλ. Ζ δχλακε ηεο γξακκήο θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ 

ρξσκάησλ ιεηηνπξγνχλ ζε ζπγθηλεζηαθφ επίπεδν. χκθσλα κε ηε ηβξνπνχινπ (2004: 151), 
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νη έληνλεο γξακκέο θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ ρξσκάησλ θφθθηλνπ θαη καχξνπ ηεο εηθνλνγξάθε-

ζεο, πξνθαινχλ ζηελάρσξα ζπλαηζζήκαηα ζηνλ αλαγλψζηε. 

Σν ζθεληθφ αιιάδεη ζην επφκελν δηζέιηδν ζηελ εηθφλα 6 (βι. παξ.Η εηθ.6, ζ.139, Μαληνχ-

βαινπ & Μηκειάθε, 2015: 23-24), φπνπ ην κήλπκα ηεο αγάπεο θσιηάδεη θαη πάιη ζηηο θαξ-

δηέο ησλ αλζξψπσλ. ην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο απεηθνλίδνληαη θηγνχξεο αλζξψπσλ κε ην 

βιέκκα ζηξακκέλν ςειά αλαδεηψληαο ηελ αγάπε. πκθψλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 

135), ε ζηάζε απηή ησλ πξνζψπσλ δειψλεη πλεπκαηηθφηεηα. Σν ζχκβνιν ηεο θαξδηάο ζην 

ζψκα ησλ θηγνχξσλ θαη ηα πξάζηλα θιαδηά ειηάο, ζχκβνιν ηεο πνιηηηζκηθήο καο παξάδνζεο, 

θαζψο θαη ηεο εηξήλεο, ππνδειψλνπλ ηελ αθζνλία ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Σν ζθεληθφ ιεηηνπξ-

γεί σο αηκφζθαηξα αλαδεηθλχνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ. 

ην ηειεπηαίν ζαιφλη ηνπ βηβιίνπ, ζηελ εηθφλα 7 (βι. παξ.Η εηθ.7, ζ.139, Μαληνχβινπ & 

Μηκειάθε, 2015: 27) απεηθνλίδεηαη έλα ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν κε κνλαδηθφ ηνπ ζηνιίδη 

ζηελ θνξπθή ηνπ ηελ θαξδηά, αληί ελφο άζηξνπ. Ζ ππφζρεζε ηνπ Μίδα Νηει Γθάιν «Κάζε 

κέξα Υξηζηνχγελλα!», επηζθξαγίδεη ην βαζχηεξν νηθνπκεληθφ κήλπκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 

πνπ είλαη ε αγάπε. 

 

2.5 Μηραειίδνπ, ., Τα αιεζηλά δώξα ηνπ Ατ-Βαζίιε, Δηθ. Γειεβνξηά, Μ. (2016) 

2.5.1 ύληνκε παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο 

Σν αθήγεκα κε ηίηιν Σα αιεζηλά δώξα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2016), είλαη κηα δηαθνξεηηθή ρξηζηνπ-

γελληάηηθε ηζηνξία κε ηνλ αγαπεκέλν Άγην ησλ παηδηψλ. Ζ ζπγγξαθέαο κε έλαλ πξσηφηππν 

ηξφπν δίλεη κηα άιιε εθδνρή γηα ηε κνξθή ηνπ Ατ-Βαζίιε θαη ηα αιεζηλά ηνπ δψξα. Σν κή-

λπκα ηεο ζπλεξγαζίαο, ε αμία ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο αιιειεγγχεο, θαζψο θαη ε ζπλεηδεην-

πνίεζε απφ κηθξνχο θαη κεγάινπο φηη ηα δψξα έρνπλ αμία, κφλν φηαλ είλαη θηηαγκέλα απφ 

ραξά θαη αγάπε, απνηειεί έλα απφ ηα βαζχηεξα λνήκαηα ηηο κέξεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. π-

γθεθξηκέλα, θάπνπ καθξηά ζηε ρψξα ηνπ Ατ-Βαζίιε, ηελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ επη-

θξαηεί κηα αλαζηάησζε αλάκεζα ζηα παηρλίδηα θαη ηα μσηηθά, θαζψο ν Ατ-Βαζίιεο έρεη εμα-

θαληζηεί. Αθνινπζνχλ δηάθνξεο ππνζέζεηο γηα ην πνχ κπνξεί λα βξίζθεηαη. Σειηθά, ν Ατ-

Βαζίιεο βξίζθεηαη ζε κηα αφξαηε ζπειηά. Έρεη απνκνλσζεί θαη είλαη ιππεκέλνο, θαζψο ηα 

δψξα ηνπ δελ θηάλνπλ γηα φια ηα παηδηά. Σε ιχζε ζα δψζεη έλα πνληηθάθη πξνηείλνληάο ηνπ 

λα δεηήζεη βνήζεηα απφ ηα παηδηά. Έλα παξακχζη πνπ δηαπλέεηαη απφ έλαλ αλαηξεπηηθφ πξν-

βιεκαηηζκφ γχξσ απφ πνιιά ζχγρξνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ, δίλνληαο έλα 

εξέζηζκα ζε κηθξνχο θαη κεγάινπο αλαγλψζηεο λα ζθεθηνχλ ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ γηα λα 
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κνηξαζηνχλ έλαλ θαιχηεξν θφζκν. Σν αθήγεκα δελ έρεη ζειηδαξίζκηζε θαη γηα ηελ δηεπθφ-

ιπλζε ηνπ αλαγλψζηε αξηζκψ ηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ κεηά ην πξψην δηζέιηδν. 

2.5.2 Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο 

Σν παηδηθφ αθήγεκα κε ηίηιν Σα αιεζηλά δώξα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2016), απνηειεί κηα έκκεηξε 

ρξηζηνπγελληάηηθε ηζηνξία κε εκθαλή ηα ίρλε πνηεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. χκθσλα κε ηνλ 

Καξαθίηζην (2016: 229), ε κνπζηθφηεηα θαη ε ερεηηθφηεηα ζην ζχληνκν αθήγεκα απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο κηθξναθήγεζεο. Ο ίδηνο επηζεκαίλεη φηη ε ρξήζε ηνπ έκκε-

ηξνπ ιφγνπ  δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ζπγγξαθέα λα εγγξάςεη ζην αθήγεκά ηνπ ηδέεο, λνή-

καηα αιιά θαη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, ελψ ηαπηφρξνλα ν αλαγλψζηεο ηθαλνπνηεί θαη ηηο αη-

ζζεηηθέο ηνπ αλάγθεο (Καξαθίηζηνο, 2016: 311). Δπίζεο, φπσο γεληθφηεξα επηζεκαίλεη θαη ε 

Γηαλληθνπνχινπ, ν αθεγεηήο πηνζεηεί ηε ζχκβαζε ηνπ κπαινληνχ, ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν 

ηνπ θφκηθο, θαζψο κε ηε κεηαθνξά ησλ ιφγσλ ησλ παξακπζηθψλ εξψσλ ηεο ηζηνξίαο, θέξλεη 

ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε ζε επαθή κε ηελ ηέρλε (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 307-308). 

Με ην μεθίλεκα ηεο ηζηνξίαο ν αλαγλψζηεο κεηαθέξεηαη ζε κηα θαληαζηηθή ρψξα, ζηε 

ρψξα ηνπ Ατ-Βαζίιε, φπνπ ηίπνηα δελ βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ. Ο αθεγεηήο ηεο ηζηνξίαο εί-

λαη ελδνδηεγεηηθφο-εηεξνδηεγεηηθφο θαη ε εζηίαζε είλαη εζσηεξηθή, θαζψο γλσξίδεη φζα θαη 

νη ήξσεο ηεο ηζηνξίαο. Ο αθεγεηήο εμηζηνξεί ηα γεγνλφηα θπξίσο «δηα κηκήζεσο», δίλνληαο 

ηνλ ιφγν ζηνπο ήξσεο, κέζσ ηνπ επζένο/αλαθεξφκελνπ ιφγνπ. Ο ρξφλνο ηεο αθήγεζεο είλαη 

ν ελεζηψηαο θαη ε αθήγεζε είλαη κνλαδηθή. χκθσλα κε ηνλ Genette (2007: 292,294-295), ε 

ρξήζε ηνπ ελεζηψηα ζπληζηά ζπγρξνληζκφ ηεο δξάζεο είηε ζηελ αξρή, είηε ζην ηέινο ηεο η-

ζηνξίαο. Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη ν ηχπνο ηεο ηαπηφρξνλεο αθήγεζεο πξνζδίδεη αληηθεηκελη-

θφηεηα θαη νδεγεί ζε κηα δηαθαλή αθήγεζε. χκθσλα κε ηελ Μπηξκπίιε (2016) ην κηθξνα-

θήγεκα πνπ κειεηάκε, κνηάδεη κε έλα ζεαηξηθφ δξψκελν, θαζψο ε δξάζε εθηπιίζζεηαη κπξν-

ζηά ζηα κάηηα ηνπ κηθξνχ αλαγλψζηε πξνζδίδνληαο δσληάληα θαη παξαζηαηηθφηεηα. Έηζη 

ζην θείκελν δελ αθνινπζείηαη ε ινγηθή αθνινπζία παξειζφλ-παξφλ-κέιινλ. χκθσλα κε ηνλ 

Αθξηηφπνπιν (2007: 3-4), φηαλ ε δξάζε απνδίδεηαη ζε ρξφλν ελεζηψηα, ν αλαγλψζηεο εηζέξ-

ρεηαη ζηα δξψκελα ηνπ παξακπζηνχ. Δπηπιένλ, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πινθήο είλαη ε ζχγθξνπ-

ζε. Όπσο ζεκεηψλεη ε ηβξνπνχινπ (2004: 36), φηαλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πινθήο είλαη ε ζχ-

γθξνπζε ην θείκελν θπξηαξρείηαη απφ ην ζηνηρείν ηεο έληαζεο, ηεο αγσλίαο, ησλ ελαιιαθηη-

θψλ ιχζεσλ θαη ζην ηέινο, ηεο αίζηαο έθβαζεο θαη ηνπ ελζνπζηαζκνχ. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη ραξαθηήξεο ηνπ αθεγήκαηνο. Ο θεληξηθφο ήξσαο 

είλαη ν Ατ-Βαζίιεο νπνίνο εκθαλίδεηαη αλαηξεπηηθφο. Δπηιέγεη λα απνκνλσζεί ζε κηα αφξαηε 

ζπειηά γηα λα ζπιινγηζηεί, θαζψο ηα δψξα ηνπ είλαη ιηγνζηά θαη δελ θηάλνπλ γηα φια ηα παη-
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δηά. Ο αγαπεκέλνο Άγηνο ησλ παηδηψλ θηλείηαη κεηαμχ ζιίςεο θαη ραξάο θαη ζπληζηά έλαλ 

δπλακηθφ ραξαθηήξα, θαζψο εμειίζζεηαη κέζα ζηελ ηζηνξία.  

Παξάιιεια, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο δηαδξακαηίδνπλ νη βνεζνί ηνπ Ατ-

Βαζίιε, ηα μσηηθά, θαζψο θαη ηα παηρλίδηα πνπ πξννξίδνληαλ λα δνζνχλ ζηα παηδηά ηα Υξη-

ζηνχγελλα. χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 100), ε πξνζσπνπνίεζε ησλ παηδηθψλ 

παηρληδηψλ κεηαθέξεη ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε ζε έλαλ θαληαζηηθφ ρψξν δξάζεο, δίλεη ζην κη-

θξφ παηδί ξφιν ελήιηθα, θαζψο πξνηείλεη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα, πνπ, ζε ζπλζήθεο πξαγκαηη-

θέο, δελ είλαη ζε ζέζε λα δψζεη.  

εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο αθήγεζεο απνηεινχλ ηα ιφγηα ησλ ραξαθηήξσλ. Ο αθεγεηήο κέ-

ζα απφ ηνπο ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο πξνβάιιεη ηηο ηδενινγηθέο ζέζεηο ηεο επνρήο, ελψ ηαπ-

ηφρξνλα κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερληθήο ηνπ ρηνχκνξ, ςπραγσγεί ηνλ αλαγλψζηε. Ο έκκεηξνο 

ιφγνο θαη ηα έμππλα ζηηράθηα κε ηε δεπγαξσηή νκνηνθαηαιεμία ζπκβάιινπλ ζε κηα ρηνπκν-

ξηζηηθή αθήγεζε, ελψ ηαπηφρξνλα πξνβιεκαηίδνπλ ηνλ αλαγλψζηε γηα πνηθίια θνηλσληθά 

ζέκαηα. 

Δηδηθφηεξα, ε αλαδήηεζε ηνπ Άγηνπ Βαζίιε νδεγεί ηνπο ήξσεο ζε ζθέςεηο ηνικεξέο, κέζα 

απφ ηνλ δηάινγν θαη ζπγθεθξηκέλα, κέζα απφ ην ζρήκα ιφγνπ θαη αληίινγνπ παξνπζηάδνληαη 

νη δχν θπξίαξρεο ηδενινγίεο πνπ αθνξνχλ ζηε κνξθή ηνπ Ατ-Βαζίιε. Σν θείκελν αλαθέξεη: 

«Φήκεο πνιιέο θπθινθνξνύλ γηα ηνλ Άγην Βαζίιε, πσο είλαη ηάρα δάκπινπηνο, έρεη ρξπζό θαη 

αζήκη. […] Φπιάεη θάπνπ κπζηηθά ξνπκπίληα θαη δηακάληηα, δαθείξηα θαη ιίξεο ρξπζέο, πνιύηη-

κα κπξηιάληηα!». «Πνηνο ηόικεζε λα ηα ζθεθηεί απηά; Σα πινύηε όια ηνπ Αγίνπ είλαη ζηελ θαξ-

δηά! «Δμάιινπ ζην επαγγέιην ην ιέεη θαζαξά πσο πινύηε θαη αγηνζύλε δελ είλαη ζπκβαηά» (Μη-

ραειίδνπ, 2016: 5-6). Απφ ηα ιφγηα ησλ εξψσλ o Ατ-Βαζίιεο εκθαλίδεηαη, αθελφο κε αλ-

ζξψπηλεο ηδηφηεηεο ν νπνίνο δεη θάπνπ απνιακβάλνληαο ηα πινχηε ηνπ θαη ε πξνζθνξά ηνπ 

πεγάδεη απφ ηα πνιιά ρξήκαηα πνπ έρεη, θαη αθεηέξνπ παξνπζηάδνληαη νη πλεπκαηηθέο ηδηφ-

ηεηέο ηνπ σο ζχκβνιφ ηεο ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο καο παξάδνζεο. ε απηφ ην ζεκείν 

νη δηαθεηκεληθέο αλαθνξέο ζην Δπαγγέιην θαη ηελ Αγηνζχλε εμεγνχλ ηε δηπιή ππφζηαζε ηνπ 

Αγίνπ ησλ γηνξηψλ, δειαδή, απηνχ πνπ θέξλεη ηα δψξα κε ηελ θφθθηλε ζηνιή θαη ηα κηθξά 

παηδηά γλσξίδνπλ απφ ηα παξακχζηα, αιιά θαη ηελ ηζηνξία ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ.  

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο ζηα πεξηζζφηεξα απνζπάζκαηα ηνπ θεηκέλνπ κέζα απφ ηα ε-

πεηζφδηα θαη ηελ πινθή δηαθαίλνληαη νη ηδενινγηθέο ζέζεηο ηεο ηζηνξίαο. πγθεθξηκέλα, ν 

αθεγεηήο θιείλεη ην κάηη ζηνλ ελήιηθα ελλννχκελν αλαγλψζηε πξνβάιινληαο θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλήο επνρήο, φπσο ν πφιεκνο, ε βία, ην ζπκθέξνλ θαη ε αξρνκαλία, 

ζπκίδνληάο ηνπ ηελ επζχλε γηα ηνλ θφζκν πνπ παξαδίδεη ζηα κηθξά παηδηά γηα λα δήζεη. α-

θήο είλαη ν ππαηληγκφο ηεο ζπγγξαθέσο απέλαληη ζε απηνχο πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ χπαξμε 
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ηνπ Ατ-Βαζίιε, θπξίσο ζηνπο ελήιηθεο πνπ μερλνχλ φηη θάπνηε ήηαλ παηδηά. Σν απφζπαζκα 

αλαθέξεη: «Δίλαη πνπ όζν πάεη ν θαηξόο ν θόζκνο ηνλ μερλάεη. Δίλαη θαη πνπ ηα παηδηά, ζαλ 

γίλνπλ πηα κεγάινη, μερλάλε απηό πνπ ήηαλε θη είλαη ζαλ λα’λαη άιινη. Κάλνπλ πνιέκνπο, θιέ-

βνπλ, αξπάδνπλ κε ηε βία, λνηάδνληαη κόλν γηα ιεθηά θαη εμνπζία» (Μηραειίδνπ, 2016: 9). 

Δπηπξφζζεηα, κε ζαηηξηθφ ηξφπν πξνβάιιεηαη ε αλαηξνπή ηνπ πξνηχπνπ ησλ παηδηθψλ 

παηρληδηψλ ηεο ζχγρξνλεο επνρήο φπσο ηα παηρλίδηα ηχπνπ Μπάξκπη. «Μπάξκπη κνπ άθεζε ηα 

θνξέκαηα, ηα ζηξαο, ηα βξαρηνιάθηα, άδεηαζε ηηο βαιίηζεο ζνπ, βγάιε θαη ηα γνβάθηα, όινη εδώ 

ζα κείλνπκε, βγάιε ηα γηνξηηλά. Υξηζηνύγελλα δελ θάλνπκε θέηνο κε ηα παηδηά!». (Mηραειίδνπ, 

2016: 12). Μέζα απφ ην πλεχκα ηνπ θαηαλαισηηζκνχ πνπ θπξηαξρεί ζήκεξα, ην απφζπαζκα 

ππαηλίζζεηαη φηη ε αμία ηνπ δψξνπ δελ είλαη κφλν ηα πιηθά αγαζά, αιιά αμίεο πνπ δελ κπν-

ξνχλ λα κεηξεζνχλ, πνπ δελ κπνξνχκε λα ηηο αγγίμνπκε, αιιά λα ηηο ληψζνπκε. Χζηφζν, γηα 

ην ζέκα ηνπ θαηαλαισηηζκνχ ζα αλαθεξζνχκε ζηε δεχηεξε θαηεγνξία αλάιπζεο ησλ αθεγε-

κάησλ. 

Δπηπιένλ, ζηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, ν αθεγεηήο κε ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο αλαηξν-

πήο πξνδηαζέηεη ηνλ αλαγλψζηε γηα κηα πην πξνζεθηηθή αλάγλσζε. Ζ εκθάληζε ηνπ Ατ-

Βαζίιε αιιάδεη ην ραξνχκελν ζθεληθφ ησλ παηρληδηψλ θαη ε ηζηνξία αλαηξέπεηαη, θαζψο ν 

Άγηνο παξνπζηάδεηαη ιππεκέλνο, αθνχ ηα δψξα ηνπ δελ θηάλνπλ γηα φια ηα παηδηά, ελψ ην 

θαηλφκελν ηνπ πνιέκνπ θπξηαξρεί παληνχ. Ζ έλλνηα ηνπ πνιέκνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην 

βαζχηεξν κήλπκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ πνπ είλαη ε αγάπε θαη ε εηξήλε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. 

Ο αθεγεηήο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηνπ εζσηεξηθνχ κνλνιφγνπ γηα δειψζεη ηελ ζιίςε ηνπ 

ήξσα «ήκεξα ε θαξδηά κνπ είλαη ιππεκέλε. Έθηαζαλ Υξηζηνύγελλα κηα κέξα κόλν κέλεη» 

(Μηραειίδνπ, 2016: 18). Ζ ιχζε έξρεηαη απφ ηελ παξέκβαζε ελφο πνληηθηνχ θαη κηαο λπρηε-

ξίδαο πνπ ηνπ πξνηείλνπλ λα δεηήζεη βνήζεηα απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. «Υσξίο βνήζεηα από ηα 

παηδηά ηίπνηα δε ζα γίλεη. Ο θόζκνο δελ ζα αιιάμεη, ίδηνο ζα παξακείλεη». «Ναη […] βνήζεηα 

ζα δεηήζσ απ’ηα παηδηά. Μαδί ζα θαηαθέξνπκε πνιιά (Μηραειίδνπ, 2016: 19-20). αθήο εί-

λαη ε αλαθνξά ζηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ ηα παηδηά ζηε ιχζε ελφο 

πξνβιήκαηνο.  

Ζ δηάζεζε ηνπ ήξσα αιιάδεη θαη ν Ατ-Βαζίιεο αλαθνηλψλεη φηη θέηνο ζα έξζεη κε άιιε 

κνξθή. «Φέηνο ζa’ξζσ ζε όινπο ζαο αιιάδνληαο κνξθή, αθήλνληαο ζηελ άθξε ηελ θόθθηλε 

ζηνιή. Θα έξζσ ζαλ αέξαο, ζαλ δπλαηή βξνρή, ζαλ απαιό ρηνλάθη, ζα’ ξζσ ζαλ κνπζηθή.[…] 

' όιε ηε γε ζα πάσ, ζε θάζε θξπθή γσληά. Φέξλνληαο ζ' όινπο δώξα αιιηώηηθα από ηα’άιια. 

Γελ έρνπλ όγθν, βάξνο, δελ είλαη ζπλεζηζκέλα. Από αγάπε θαη ραξά είλαη όια ηνπο θηηαγκέλα. 

Πάξηε όζα ζέιεηε από απηά, πάξηε λα ηα ραξείηε. Μεηά ζ' όινπο κνηξάζηε ηα θαη λα επραξηζηε-

ζείηε» (Μηραειίδνπ, 2016:25-26). Ο ήξσαο κηιά άιινηε ζε πξψην πξφζσπν θαη άιινηε ζε 
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δεχηεξν πιεζπληηθφ απεπζπλφκελνο άκεζα ζηνλ αλαγλψζηε, ζπλνκηιψληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν καδί ηνπ κε ζθνπφ λα ηνλ θαηαζηήζεη ζπκκέηνρν ησλ ηδεψλ ηνπ. Σα ιφγηα ηνπ ήξσα 

είλαη εκθαλψο ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλα, θαζψο πξνβάιιεηαη ε πξαγκαηηθή αμία ησλ δψ-

ξσλ ηηο εκέξεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Σα δψξα κέζσ ηεο παξνκνίσζεο θαη ηεο κεηαθνξάο ηνπ 

ιφγνπ, απνθηνχλ ςπρή θαη ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα (Κξαληδηψηεο, 1991: 42). Ζ κνξθή ηνπ Ατ-

Βαζίιε ζπληζηά έλα νηθνπκεληθφ ζχκβνιν γηα φιν ηνλ θφζκν, ελψ ε ηδέα ησλ δψξσλ επελδχ-

εηαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη ν ενξηαζκφο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ απνβάιιεη ην θαηαλαισηηθφ πξφ-

ηππν ηεο επνρήο θαη παξαπέκπεη ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε ζε αμίεο θαη ηδαληθά φπσο αηζζήκαηα 

αγάπεο, αιιειεγγχεο θαη αλζξσπηάο. 

 

2.5.3 Παξαθεηκεληθά ζηνηρεία, αθήγεζε θαη εηθνλνγξάθεζε 

Απφ ηα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία ηνπ αθεγήκαηνο κε ηίηιν Σα αιεζηλά δώξα ηνπ Ατ-Βαζίιε 

(2016), θείκελν ηεο ηέιιαο Μηραειίδνπ, θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο Μπξηψο Γειεβνξηά, γίλε-

ηαη εκθαλέο πσο πξφθεηηαη γηα έλα λενηεξηθφ κηθξναθήγεκα. Ο ηίηινο ζην θέληξν ηνπ εμψ-

θπιινπ πξνζδηνξίδεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, θαζψο πξνεηδνπνηεί ηνλ αλαγλψζηε πσο πξφθεηηαη 

γηα κηα ρξηζηνπγελληάηηθε ηζηνξία κε πξσηαγσληζηή ηνλ Ατ-Βαζίιε. Χζηφζν, φζνλ αθνξά 

ζηε ιεθηηθή ηνπ δηαηχπσζε, ελέρεη ηδενινγηθή ζεκαληηθφηεηα, παξαθηλψληαο ηνλ αλαγλψζηε 

ζε κηα δεχηεξε αλάγλσζε. Ζ ιέμε «αιεζηλά» είλαη ηδενινγηθά θνξηηζκέλε, αθνχ ζην θείκελν 

απνθαιχπηεηαη φηη ηα δψξα είλαη άπια, είλαη νη εζηθέο αμίεο πνπ εθιείπνπλ απφ ηε ζχγρξνλε 

επνρή. Χζηφζν, ε εηθφλα ηνπ εμψθπιινπ είλαη ηδηαίηεξα θσκηθή, θαζψο απεηθνλίδεηαη ν Ατ- 

Βαζίιεο ζε κνξθή θαξηνχλ, δειψλνληαο ηνλ αλαηξεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο ηζηνξίαο. χκθσλα 

κε ηελ άπνςε ηεο Γαβξηειίδνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηίηινπ, ζεκεηψλεηαη φηη «ε εμέηαζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ ή ελδείμεσλ πνπ θνκίδνπλ νη ηίηινη ζε κηα ρξνληθά πξνζδηνξηδόκελε θνηλσληθή 

πεξίνδν κπνξεί λα πξνζθέξεη γλώζε ζρεηηθά κε ηηο αλαγλσζηηθέο πξνζδνθίεο, ηα ινγνηερληθά 

ήζε, ηνπο ηδενινγηθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο θαη ηηο αθεγεκαηηθέο ηάζεηο απηήο ηεο πεξηόδνπ» 

(Γαβξηειίδνπ, 2010: 40). Δπηπιένλ, ηα έληνλα ρξψκαηα ηεο εηθνλνγξάθεζεο ηνπ εμψθπιινπ, 

ε ελαιιαγή ησλ ρξσκάησλ ησλ γξακκαηνζεηξψλ είηε γηα λα δεισζεί ν ηίηινο, είηε ηα νλφκα-

ηα ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ βηβιίνπ, δειψλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα έλα θείκελν κε ρηνπκνξηζηηθφ 

πεξηερφκελν θαη εηθνλνγξάθεζε.  

Αλνίγνληαο ην ζθιεξφ εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ ν αλαγλψζηεο απφ ηελ αξρή ηνπ βηβιίνπ α-

ληηθξίδεη κηα παλδαηζία ρξσκάησλ θαη θαζψο γπξίδεη ηηο ζειίδεο πεξλνχλ απφ κπξνζηά ηνπ 

πιήζνο παηρληδηψλ κε αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο. Ο θφζκνο ησλ παηρληδηψλ είλαη νηθείνο ζηα κη-
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θξά παηδηά θαη κέζσ ηεο απεηθφληζήο ηνπ ε ζπγγξαθέαο θαηαθέξλεη λα πξνζειθχζεη πεξηζ-

ζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ηνπ κηθξνχ αλαγλψζηε/ζεαηή. 

Ζ εηθνλνγξάθεζε πηνζεηεί ζηνηρεία απφ ηελ ηερληθή ηνπ θφκηθο, θαζψο νη εηθφλεο είλαη 

ζρεδηαζκέλεο ζε θαξέ, δειαδή, ζε κηα αθνινπζία ηεηξαγψλσλ, εληζρχνληαο ηελ αθεγεκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο εηθφλαο (Αιηβίδνο, 2009: 1). πγθεθξηκέλα, ζηελ εηθφλα 1 (βι. παξ.I εηθ.1, 

ζ.140, Μηραειίδνπ & Γειεβνξηά, 2016: 5) απεηθνλίδνληαη ηα παηρλίδηα λα ζπλνκηινχλ κεηα-

μχ ηνπο γηα ηνλ Ατ-Βαζίιε. Πξφθεηηαη γηα κηα δηζδηάζηαηε απεηθφληζε, φπνπ ην ζρήκα θαη ην 

ρξψκα ησλ παηρληδηψλ ειθχεη ην κάηη ηνπ κηθξνχ αλαγλψζηε/ζεαηή. Σα παηρλίδηα απεηθνλίδν-

ληαη κε δσεξά θαη θαληαρηεξά ρξψκαηα. Σν γπαιηζηεξφ ραξηί πξνζζέηεη δσληάληα ζηα ήδε 

δσεξά ρξψκαηα, πξνδηαζέηνληαο ηνλ αλαγλψζηε γηα κηα ηζηνξία κε πινχζηα ζπλαηζζήκαηα 

(Nodelman, 2009: 89). Σν ζθεληθφ ηεο εηθφλαο απεηθνλίδεηαη κε έλα ξνδ απαιφ ρξψκα, ελη-

ζρχνληαο ηε ραξνχκελε αηκφζθαηξα. Ο εηθνληζηηθφο θψδηθαο εληζρχεη ηνλ θεηκεληθφ, θαζψο 

θείκελν θαη εηθφλα πξνβάιινπλ ηνλ πιηθφ επδαηκνληζκφ ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Ο αθεγεηήο 

έκκεζα δειψλεη φηη ηα Υξηζηνχγελλα απνηεινχλ κία απφ ηηο θαηεμνρήλ θαηαλαισηηθέο γηνξ-

ηέο θαη ε κνξθή ηνπ Ατ-Βαζίιε είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ θφζκν ησλ παηρληδηψλ θαη ηνπ πιη-

ζκνχ. Παξάιιεια, ην θείκελν βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο, σζψληαο ηνλ αλαγλψ-

ζηε/ζεαηή ζε κηα δηιεκκαηηθή θαηάζηαζε γηα ην αλ ζα πξέπεη πξψηα λα δηαβάζεη ην θείκελν 

ή λα παξαηεξήζεη ηελ εηθφλα, δεκηνπξγψληαο κηα έληαζε (Nodelman 2009: 98-99). 

ηελ εηθφλα 2 (βι. παξ.Η εηθ.2, ζ. 140, Μηραειίδνπ & Γειεβνξηά, 2016: 9), ε ζρέζε εηθφ-

λαο ιφγνπ βξίζθεηαη ζε δηάζηαζε. Σν θείκελν πιεξνθνξεί ηνλ αλαγλψζηε γηα ηα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, φπσο ν πφιεκνο, ε βία θαη ν πιηθφο επδαηκνληζκφο, ελψ ε 

εηθνλνγξάθεζε ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ζε θίηξηλν ρξψκα, ππνδειψλεη κηα εχζπκε α-

ηκφζθαηξα. Όπσο γεληθφηεξα αλαθέξεη θαη ν Nodelman (2009: 62-63), ε εηθνληζηηθή απφδν-

ζε ησλ μσηηθψλ κε θσηνγξαθηθή αθξίβεηα πάλσ ζε ρξσκαηηζκέλν νκνηφκνξθν θφλην παξα-

πέκπεη ζε ραξαθηεξηζηηθά ηππνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ θαη ε ζρέζε εηθφλαο θαη ιφγνπ θαζίζηαηαη 

εηξσληθή. Ζ απεηθφληζε ηνπ Ατ-Βαζίιε δίπια απφ ην θείκελν ππνδειψλεη ηα ζηελάρσξα ζπ-

λαηζζήκαηά ηνπ. Οη γξακκέο ιεηηνπξγνχλ σο πεξίγξακκα θαη ε έιιεηςε ρξψκαηνο ζηε κνξθή 

ηνπ, ππνδειψλνπλ ηε ζιίςε ηνπ ήξσα γηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν. χκθσλα 

κε ηελ Pantaleo (2015: 121), ε πηνζέηεζε ηεο γξακκήο απφ ηνπο εηθνλνγξάθνπο ζηνλ ζρεδηα-

ζκφ κηαο εηθφλαο, πιεξνθνξεί ηνλ αλαγλψζηε γηα ηελ απεηθφληζε ηεο δξάζεο, ηεο θίλεζεο, 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο έληαζεο.  

ηε ζπλέρεηα ηεο εηθνλνγξάθεζεο ζηελ εηθφλα 3 (βι. παξ.Η εηθ.3, ζ.140, Μηραειίδνπ & 

Γειεβνξηά, 2016: 12), ζπγγξαθέαο θαη εηθνλνγξάθνο θαίλεηαη λα ζπλεξγάδνληαη γηα λα απν-

δψζνπλ ην θαηαλαισηηθφ πλεχκα ηεο επνρήο. Ζ αλαπαξάζηαζε παηρληδηψλ ηχπνπ Μπάξκπη 
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κε θσηνγξαθηθή αθξίβεηα πάλσ ζε γαιάδην ζθεληθφ, ειθχεη ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε/ζεαηή. Σα 

δσεξφρξσκα αληηθείκελα κνηάδνπλ άζηθηα θαη ηέιεηα. χκθσλα κε ηνλ Nodelman (2008: 69), 

απηή ε απνζηεηξσκέλε αηκφζθαηξα ησλ εηθφλσλ αληηπξνζσπεχεη έλα εμηδαληθεπκέλν φξακα 

αγλήο αζσφηεηαο θαη παηδηθήο επηπρίαο. Ζ εηθφλα εληζρχεη ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζέιεη 

ηα Υξηζηνχγελλα λα απνηεινχλ κηα εκπνξηθή γηνξηή.  

Δπηπξφζζεηα, ζηελ εηθφλα 4 (βι. παξ.Η εηθ.4, ζ. 140, Μηραειίδνπ & Γειεβνξηά, 2016: 18), 

θεηκεληθή θαη νπηηθή ηξνπηθφηεηα ζπκβάιινπλ ζηε λνεκαηνδφηεζε ηεο ηζηνξίαο. Ο αλαγλψ-

ζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην θείκελν φηη ν Ατ-Βαζίιεο είλαη ιππεκέλνο γηαηί απφ ηε κηα, ηα 

δψξα ηνπ είλαη ιηγνζηά θαη απφ ηελ άιιε, ππάξρεη παληνχ πφιεκνο. ην θάησ κέξνο ηεο ζε-

ιίδαο απεηθνλίδεηαη ε κνξθή ηνπ Ατ-Βαζίιε ζε κπιε ζθεληθφ κε κπιε ζηνιή, επηβεβαηψλν-

ληαο ηε ζιίςε θαη ηε κειαγρνιία ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Nodelman (2009: 106), ε ζχλδεζε ηνπ 

κπιε κε ηε κειαγρνιία απνηειεί ζηνηρείν ηεο πνιηηηζκηθήο καο παξάδνζεο. Δπίζεο, ην ρξψκα 

ηνπ ζθεληθνχ ζε κπιε ρξψκα, ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν λα απνηππψζεη ηελ ςπρνινγηθή δηά-

ζεζε ηνπ ήξσα, παξά ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σν θνληηλφ πιάλν ηεο θηγνχξαο ζην θέληξν ηεο 

εηθφλαο, ειθχεη ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε/ζεαηή, παξνπζηάδνληαο ηελ έθθξαζε ηνπ πξν-

ζψπνπ θαη επηθνηλσλψληαο ηνλ ηξφπν πνπ αηζζάλεηαη (Nodelman, 2009: 232). Αμίδεη λα ζε-

κεησζεί φηη ε θηγνχξα ηνπ Ατ-Βαζίιε αλαπαξίζηαηαη κε θαξηνπλίζηηθε κνξθή, σζηφζν ην 

πξφζσπφ ηνπ απνδίδεηαη κε ηε κνξθή ελφο αλζξψπνπ. Σν κπιε ρξψκα ζχκθσλα κε ηελ η-

βξνπνχινπ (2004: 143), δειψλεη ηε ζνθία, ηελ εληηκφηεηα, ηελ εξεκία θαη ηελ αλζξψπηλε 

αζαλαζία, ζηνηρεία πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ πλεπκαηηθή ππφζηαζε ηνπ Ατ-

Βαζίιε. 

ηε ζπλέρεηα ηεο εηθνλνγξάθεζεο θαη αθνχ ε ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν 

Άγηνο έρεη δνζεί, ε ζπγγξαθέαο θαη ε εηθνλνγξάθνο κε ηελ ηερληθή ηεο αλαηξνπήο, απνηππψ-

λνπλ ηε ραξνχκελε δηάζεζε ηνπ αγαπεκέλνπ ήξσα ησλ κηθξψλ παηδηψλ. πρλά ην εηθνλν-

γξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν δεκηνπξγεί ρηνπκνξηζηηθέο θαηαζηάζεηο, πξνζδίδνληαο κηα παη-

γληψδε δηάζεζε αλάκεζα ζην θείκελν θαη ηελ εηθφλα, φπνπ ιεθηηθή θαη νπηηθή ηξνπηθφηεηα 

ζπκκεηέρνπλ ην ίδην ζηε δεκηνπξγία θσκηθνχ μαθληάζκαηνο ηνπ αλαγλψζηε/ζεαηή (Γηαλλη-

θνπνχινπ, 2004: 7).  

ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί (βι. παξ.Η εηθ.5, ζ.140, Μηραειίδνπ & Γειεβνξηά, 2016: 23), 

ε εηθνλνγξάθεζε εληζρχεη ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ. Ζ δηαθεηκεληθή θαη δηεηθνληθή αλαθνξά 

ζην άζηξν ηεο Βεζιεέκ πξντδεάδεη ηνλ αλαγλψζηε γηα ην ραξκφζπλν κήλπκα ησλ Υξηζηνπ-

γέλλσλ πνπ είλαη ε αγάπε. Ζ ραξνχκελε δηάζεζε ηνπ Αγίνπ δειψλεηαη κε ηελ θίλεζε θαη ην 

θσκηθφ εληνπίδεηαη σο κηα ζπκπιεξσκαηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην θείκελν θαη ηελ εηθφλα. 

Όπσο επηζεκαίλεη ε Γηαλληθνπνχινπ (2004: 7), νη εηθφλεο ζπρλά ζπκπιεξψλνπλ επεθηείλνπλ, 
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απνζαθελίδνπλ θαη πξνηθνδνηνχλ κηα εηθφλα κε κηα ρηνπκνξηζηηθή δηάζηαζε. Αθφκε, ε αλα-

παξάζηαζε ηεο κνξθήο ζε δηάθνξεο ζέζεηο θαηά κήθνο ηνπ θφληνπ, ππνδειψλεη ηελ θσκηθφ-

ηεηα ηεο ζθελήο. χκθσλα κε ηνλ Nodelman, «ε αθνινπζία ησλ εηθόλσλ ραξαθηεξίδεηαη από 

επαλάιεςε, εηθόλεο ησλ ίδησλ ραξαθηήξσλ ζε δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο ή ησλ ίδησλ ζθεληθώλ θά-

ησ από δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο δείρλεη ηελ αίζζεζε ηεο ζπλερόκελεο δξάζεο» (Nodelman 2009: 

242). Δπίζεο, ν ξπζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γξακκέο είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα δεισζεί ε θί-

λεζε. Όπσο ζεκεηψλεη θαη ε ηβξνπνχινπ (2004: 118), ε θίλεζε κε ηε βνήζεηα ηεο γξακκήο 

ππνλνεί δξάζε θαη δσληάληα ζηελ ηζηνξία. 

Δπηπξφζζεηα, ε ραξνχκελε θαη θσκηθή δηάζεζε ησλ εηθφλσλ ζπλερίδεηαη θαη θνξπθψλεηαη 

ζην επφκελν δηζέιηδν, (βι. παξ.I εηθ.6, ζ.140, Μηραειίδνπ & Γειεβνξηά, 2016: 25-26). Ο 

ξφινο θαη κνξθή ηνπ Ατ-Βαζίιε κέζα απφ ηα ιφγηα θαη ηελ εηθνλνγξάθεζε αλαηξέπεηαη. Ο 

ζπλδπαζκφο ησλ ρξσκάησλ ηεο εηθνλνγξάθεζεο κε ξνδ, θίηξηλν θαη πξάζηλν ρξψκα ζε απα-

ιέο απνρξψζεηο, ππνδειψλνπλ ηε ραξνχκελε αηκφζθαηξα ηεο ηζηνξίαο. Ζ πλεπκαηηθή ηδηφηε-

ηα ηνπ Ατ-Βαζίιε σο ζχκβνιν πξνζθνξάο, φρη κφλν πιηθψλ αγαζψλ, αιιά θαη αμηψλ πνπ 

ιείπνπλ ζήκεξα απφ ηνπο αλζξψπνπο, κεηαθέξεηαη κε θσκηθφ ηξφπν ζηνλ αλαγλψζηε/ζεαηή. 

Σν πξάζηλν ρξψκα πνπ πξνζηίζεηαη ζε απηή ηελ εηθνλνγξάθεζε πξνζδίδεη ηελ αθζνλία ησλ 

«δψξσλ» - αμηψλ, πνπ κπνξεί λα κνηξαζηνχλ νη άλζξσπνη κεηαμχ ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ζην ζθεληθφ ηεο ηζηνξίαο, απηφ ιεηηνπξγεί, άιινηε σο θφλην θαη άιινηε σο 

αηκφζθαηξα θαη αλαγθαίνο ρσξνρξνληθφο ππαηληγκφο χκθσλα κε ηελ Lukens (1995: 117-

126 φπ.αλαθ ζηε Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 219), φηαλ ην ζθεληθφ ιεηηνπξγεί σο αηκφζθαηξα ν 

εηθνλνγξάθνο εκκέλεη πεξηζζφηεξν ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ. Όζνλ αθνξά ζην θιείζη-

κν ηεο ηζηνξίαο, ην ηέινο είλαη επηπρηζκέλν, φπσο ζπλεζίδεηαη ζηα παξακχζηα, κε κηα επρή 

ηνπ Ατ-Βαζίιε πξνο ηνλ αλαγλψζηε πνπ απνηειεί θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ρξηζηνπγελληά-

ηηθσλ ηζηνξηψλ. πγθεθξηκέλα, ην θείκελν αλαθέξεη: «Καιή αληάκσζε ινηπόλ θαη ρξόληα ζαο 

πνιιά! Σα θεηηλά Υξηζηνύγελλα λα’λαη παληνηηλά» (Μηραειίδνπ, 2016: 28). χκθσλα κε ηνλ 

Καςάιε (2003: 187), νη επρέο ησλ γηνξηψλ απνηεινχλ έθθξαζε ραξάο, σο κέξνο ησλ θνηλσ-

ληθψλ εθδειψζεσλ ηνπ αλζξψπνπ απφ ηα παλάξραηα ρξφληα. 

 

2.6 Ηιηνπνύινπ, Ι., Μα πόηε ζα θηάζεη απηόο ν Μάγνο; Δηθ. Κόηηεο, Γ. (2017) 

2.6.1 ύληνκε παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο 

Σν αθήγεκα Μα πόηε ζα θηάζεη απηόο ν Μάγνο, (2017), είλαη κηα πξσηφηππε ρξηζηνπγελληά-

ηηθε ηζηνξία, ε νπνία αλαθέξεηαη κε ρηνπκνξηζηηθφ ηξφπν ζηηο πεξηπέηεηεο ηνπ ηέηαξηνπ Μά-
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γνπ Αβαζάι, πνπ φιν θάηη ηνχ ηχραηλε θαη θαζπζηεξνχζε λα θηάζεη ζηε θάηλε θνληά ζηνλ 

λενγέλλεην Υξηζηφ. Σν αθήγεκα κέζσ ηεο αλαηξνπήο ηνπ ήξσα πξνβάιιεη έκκεζα κελχκα-

ηα, φπσο ε πίζηε θαη ε επηκνλή ζηνλ ζηφρν καο θαζψο θαη ηελ νηθνπκεληθφηεηα ηεο αγάπεο 

πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε κνξθή ηνπ Ατ-Βαζίιε. πγθεθξηκέλα, ν Μάγνο Αβα-

ζάι, κε ζπληξνθηά ηνλ παπαγάιν ηνπ Μίδα θαη ηηο δπν ηνπ θακήιεο, ηε ηάζα θαη ηε Ραι-

ινχ, μεθηλνχλ αξγνπνξεκέλνη γηα ηε Βεζιεέκ θαη βξίζθνληαη ζην ζπίηη ηεο γξηάο Αλέδαο, ε 

νπνία ηνπο θπιαθίδεη. Με θφπν θαηαθέξλνπλ λα γιηηψζνπλ απφ ηνλ θξνπξφ θαιηθάληδαξν 

θαη λα ζπλερίζνπλ ην δξφκν ηνπο γηα ηε Βεζιεέκ. Οη δπζθνιίεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο ζπλερίδν-

ληαη, φηαλ θπιαθίδνληαη ζε έλαλ γπάιηλν πχξγν, παξεπξίζθνληαη ζηα γελέζιηα ηεο πξηγθίπηζ-

ζαο Σίηαο θαη θαηαθέξλνπλ λα ειεπζεξσζνχλ κε ηε βνήζεηα ηεο κνπζηθήο. Έπεηηα, βξίζθν-

ληαη ζηελ έξεκν αληηκέησπνη κε ηνλ ηξνκαθηηθφ δξάθν Σήξην. Δπηπρψο, ν δξάθνο ήηαλ ιά-

ηξεο ησλ θνπξακπηέδσλ θη έηζη ν Μάγνο Αβαζάι θαηάθεξε λα γιηηψζεη. Υάζεθε φκσο, πν-

ιχηηκνο ρξφλνο, ράζεθε θαη ε θακήια ηνπ ε Ραιινχ. Ο Μάγνο βξέζεθε ζ‟έλα ρσξηφ καθξηά 

απφ ηνλ πξννξηζκφ ηνπ θαη βαζηά ιππεκέλνο θνίηαμε ην εκεξνιφγηφ ηνπ θαη θαηάιαβε πσο ηα 

Υξηζηνχγελλα πέξαζαλ θαη είρε θηάζεη ε παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο. Ξαθληθά, είδε κπξν-

ζηά ηνπ ηε Ραιινχ θνξησκέλε κε δψξα (θάπνηνη ιεζηέο ηήο ηα έδσζαλ γηα λα ηα πξνζέρεη 

θαη εθείλε ηνπο μέθπγε). Οη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ ηνλ θαισζφξηζαλ ζαλ Άγην Βαζίιε θαη ε-

θείλνο ράξηζε ηα δψξα ζε κηθξνχο θαη κεγάινπο.  

 

2.6.2 Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο 

Ζ δφκεζε ηνπ έξγνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πξσηνηππία θαζψο είλαη ρσξηζκέλν ζε επηά ε-

λφηεηεο κε ηνπο εμήο ηίηινπο: 1) Δηνηκαζίεο γηα ην ηαμίδη, 2) Με ηηο δπν κνπ ηηο θακήιεο, 3) 

ην ζπίηη ηεο γξηάο Αλέδαο, 4) Μαθξηλή πνξεία..,5) ηνλ γπάιηλν πχξγν, 6) ηελ έξεκν, 7) 

Φάρλνληαο γηα ηε Ραιινχ ή άζηξν ιακπξφ, 8) Ζ Πξσηνρξνληά. Πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθνχο 

ηίηινπο νη νπνίνη παξέρνπλ αθεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζηνλ εκπιεθφκελν αλαγλψζηε. 

Ο αθεγεηήο, κέζσ ηεο κνλαδηθήο αθήγεζεο, απνθαιχπηεη ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο παξνπζηά-

δνληαο ηε κηα ελφηεηα κεηά ηελ άιιε, κέρξη λα νινθιεξσζεί ε ηζηνξία. Ο αλαγλψζηεο κεηα-

θηλείηαη απφ ηνλ έλαλ ρψξν δξάζεο ζηνλ άιινλ, παξαθνινπζψληαο ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Αβα-

ζάι, ηνπ θεληξηθνχ ήξσα ηεο ηζηνξίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πινθήο είλαη ε ζχγθξνπζε. Ο 

ήξσαο ηνπ αθεγήκαηφο καο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θηάζεη ζηελ απνζηνιή ηνπ έξρεηαη α-

ληηκέησπνο κε δπλάκεηο ηεο θχζεο (δξάθνο, θαηξηθά θαηλφκελα), κε θνηλσληθέο νκάδεο ή κε 

ηε «κνίξα» ηνπ. χκθσλα κε ηε ηβξνπνχινπ (2004: 36), ε ζχγθξνπζε πεξηέρεη ην ζηνηρείν 

ηεο αγσλίαο, ηεο έληαζεο, ηνπ ελζνπζηαζκνχ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 
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Σν αθήγεκα μεθηλά κε ηηο εηνηκαζίεο ηνπ πξσηαγσληζηή ηεο ηζηνξίαο γηα ην καθξηλφ ηνπ 

ηαμίδη. Ο αθεγεηήο είλαη εμσδηεγεηηθφο-εηεξνδηεγεηηθφο κε κεδεληθή εζηίαζε, πξνζδίδνληαο 

ξεαιηζηηθφηεηα θαη αμηνπηζηία ζην θείκελν, ελψ νη ήξσεο παξνπζηάδνληαη κέζσ δηαιφγνπ, 

δειψλνληαο ακεζφηεηα, δσληάληα θαη ζεαηξηθφηεηα (Παπαλησλάθεο & Κσηφπνπινο, 2011: 

129). Οη ραξαθηήξεο ηνπ αθεγήκαηνο απνηεινχλ δηαθεηκεληθέο αλαθνξέο, θαζψο ηνπο ζπλα-

ληάκε ζε άιιεο επνρέο. Ο Αβαζάι απνηειεί έλαλ ζθαηξηθφ θαη δπλακηθφ ήξσα, θαζψο ζην 

ηέινο εκθαλίδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Άγηνπ Βαζίιε. Ο παπαγάινο θαη νη θακήιεο, απνηε-

ινχλ δψα κε αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο θαη αηζζήκαηα. Σν φλνκα ηνπ παπαγάινπ παξαπέκπεη 

ζηελ ειιεληθή κπζνινγία, ζηνλ βαζηιηά Μίδα θαη νη θακήιεο είλαη βνεζνί ηνπ Μάγνπ, φπσο 

νη ηάξαλδνη γηα ηνλ Ατ-Βαζίιε, ζπκβάιινληαο ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. 

Ο αθεγεηήο εμηζηνξεί ηελ πνξεία ηνπ Μάγνπ ρξεζηκνπνηψληαο ζπρλά ηελ πεξίιεςε σο 

κνξθή επηηάρπλζεο «πεξπαηνύζαλ πνιιέο κέξεο θαη λύρηεο ηώξα πνιιέο βδνκάδεο», «λύρησλε, 

μεκέξσλε θαη απηνί πξνρσξνύζαλ» (Ζιηνπνχινπ, 2018: 11,20). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ρξή-

ζε ηεο αλάιεςεο, φηαλ ε θακήια εκθαλίδεηαη κπξνζηά ζηνλ κάγν θαη ηνπ δηεγείηαη ηελ αηηία 

ηεο εμαθάληζήο ηεο. ε απηφ ην ζεκείν έρνπκε ζπκπιεξσκαηηθή αλάιεςε, αθνχ πξφθεηηαη 

γηα έλα γεγνλφο πνπ ζπκπιεξψλεη έλα πξνγελέζηεξν θελφ ηνπ θεηκέλνπ (Genette, 2007: 112).  

Δπηπιένλ, ν αθεγεηήο θαηαθέξλεη λα ζπλδπάζεη ηελ παξαδνζηαθή αθήγεζε κε λενηεξηθά 

ζηνηρεία, φπσο ην ζηνηρείν ηεο κείμεο εηδψλ θαη θσδίθσλ, ρξεζηκνπνηψληαο πεδφ θαη έκκεηξν 

ιφγν ζην αθήγεκά ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Καξαθίηζην, «ε πνίεζε πνπ πξννξίδεηαη γηα παηδηά 

νξίδεηαη θαη σο κηα γηνξηή ιέμεσλ θαη ήρσλ, έλα παλδαηκόλην ερεηηθώλ θαη ξπζκηθώλ ελαιια-

γώλ, πνπ απεπζύλεηαη όρη κόλν ζην πλεύκα, αιιά θαη ζην ζώκα θαη ζε όιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπ» 

(Καξαθίηζηνο, 2016: 314). Ο αθεγεηήο κέζα απφ ηνλ ιπξηθφ ζηίρν θαη ρσξίο δηδαθηηζκνχο 

πξνβάιιεη ην κήλπκα ηεο Γέλλεζεο ηνπ Υξηζηνχ, «κηα θνξά θαη έλα θαηξό, κεο ηελ θνπβέξηα 

ηελ θαξό έλα κσξό γελληέηαη γηνξηή πνπ δελ μερληέηαη», αλαθέξεηαη ζηελ πνξεία ησλ ηξηψλ 

Μάγσλ «ηξεηο Μάγνη, ηξεηο ηππόηεο κε ιαζηηρέληεο κπόηεο ζηε Γύζε ζηελ Αλαηνιή ηαμίδεπαλ 

βξάδπ πξσί», καο κεηαθέξεη ζην έζηκν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ πνπ είλαη νη θνπξακπηέδεο «ηη 

σξαίνο θνπξακπηέο ηη ιαρηαξηζηέο κπνπθηέο όιν ακύγδαιν θνκκάηηα γέκηζέ κνπ δύν πηάηα» θαη 

ηέινο, αλαθέξεηαη ζηνλ εξρνκφ ηνπ Άγηνπ Βαζίιε «κε ηε κεγάιε ηνπ ζηνιή ηηο αζεκέληεο κπό-

ηεο Άγηνο Βαζίιεο ζα θαλεί λα κπεη ζ’όιεο ηηο πόξηεο» (Ζιηνπνχινπ, 2018: 21,23,36,48).  

Με ηελ ηερληθή ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο ν αθεγεηήο παξαπέκπεη ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε ζε 

νηθεία ζέκαηα ηεο πνιηηηζκηθήο θαη ιατθήο καο παξάδνζεο. Ζ ηζηνξία ηνπ ηέηαξηνπ Μάγνπ 

βαζίδεηαη ζηελ ηζηνξία ησλ ηξηψλ Μάγσλ, ηνπ Καζπάξ, ηνπ Μειρηφξ θαη ηνπ Βαιηαζάξ, νη 

νπνίνη, ζχκθσλα κε ηε δηήγεζε ηνπ Δπαγγειηζηή Μαηζαίνπ, ήηαλ άλδξεο ζνθνί θαη κνξθσ-

κέλνη πνπ αζρνινχληαλ κε ηε κειέηε ησλ άζηξσλ θαη ησλ νλείξσλ. Δπίζεο, ν ηέηαξηνο Μά-
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γνο ζηελ ηζηνξία καο, απνθαιείηαη ζην ηέινο Άγηνο Βαζίιεο, ζπλδένληαο ηε κνξθή ηνπ Μά-

γνπ κε ηνλ Μέγα Βαζίιεην, πξφζσπν ζπκβνιηθφ ηνπ Διιεληζκνχ, ν νπνίνο έκεηλε ζηε ιατθή 

αληίιεςε έλαο αλζξψπηλνο Άγηνο, πνπ κε ην ξαβδί ηνπ έθεξλε Σχρε ζηνπο αλζξψπνπο (Λνπ-

θάηνο, 1984: 119,121). Φαλεξή είλαη ε πξφζεζε ηνπ αθεγεηή κε ηελ ηερληθή ηεο δηαθεηκελη-

θφηεηαο θαη ηελ αληηζηξνθή ησλ ξφισλ λα πεξάζεη έκκεζα ηδενινγηθά κελχκαηα ζηνλ αλα-

γλψζηε. Όπσο ηνλίδεη θαη ε ζπγγξαθέαο: «από ηε κία κεξηά ππάξρεη ε έλλνηα ηεο θαζπζηέξε-

ζεο, ή θάπνηα ακέιεηα πνπ νδεγεί ζηελ απνκάθξπλζε από ηνλ ζθνπό καο θαη από ηελ άιιε π-

πάξρεη ε δεύηεξε επθαηξία πνπ ζπρλά δίλεηαη ζηε δσή θαη πνιιέο θνξέο είλαη θαιύηεξε θαη από 

ηελ πξώηε. Σν θάζε εκπόδην γηα θαιό» (Ζιηνπνχινπ, πξνζσπηθή επηθνηλσλία ζηηο 

10/11/2019). 

Δπηπιένλ, ε παξνπζία ηνπ δξάθνπ Σήξηνπ απνηειεί κηα αλαγλσξίζηκε δηαθεηκεληθή κνξθή 

ηνπ ιατθνχ παξακπζηνχ. Ζ ινγνηερληθή παξάδνζε ζέιεη ηνπο δξάθνπο λα είλαη ηξνκαθηηθά 

πιάζκαηα, λα βγάδνπλ απφ ην ζηφκα ηνπο θσηηέο, σο αλχζηαρηεο δπλάκεηο ηεο θχζεο πνπ 

θαλείο δελ κπνξεί λα ηνπο αληηζηαζεί. Χζηφζν ζην παξακχζη καο, δείρλνπλ λα γιπθαίλνληαη 

απφ ηνπο θνπξακπηέδεο πνπ ν Μάγνο Αβαζάι ηνχο δίλεη γηα λα γιηηψζεη. Υαξαθηεξηζηηθά, 

«ην δξάθν Σήξην ζαλ ειαηήξην ιηγάθη δάραξε ηνλ μεγειά. Δίλαη παξάμελν είλαη κπζηήξην λα 

μεξνγιείθεηαη θαη λα γειά…» (Ζιηνπνχινπ, 2017: 36). Ο έκκεηξνο πνηεηηθφο ιφγνο κε έληνλε 

ρηνπκνξηζηηθή δηάζεζε ιεηηνπξγεί απνθνξηηζηηθά γηα ηνλ αλαγλψζηε, θαζψο ν δξάθνο ελέρεη 

ην ζηνηρείν ηνπ θφβνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ. Μέζα απφ κηα παηγληψδε δηάζεζε ν αθεγεηήο πεξλά 

έκκεζα ην κήλπκα ζηνλ αλαγλψζηε φηη φζν κεγάιν θαη αμεπέξαζην κπνξεί λα θαίλεηαη έλα 

εκπφδην, ηφζν εχθνια θαη έμππλα κπνξεί λα μεπεξαζηεί. 

Δπηπξφζζεηα, ε αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ δηαπεξλά πνιιά ζεκεία ηνπ αθεγήκαηφο καο, ζπλ-

δένληαο δχν επνρέο, ηελ παξάδνζε θαη ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπ Μάγνπ γηα ην ηαμίδη ηνπ, ε ππεξέηξηά ηνπ ηνλ πιεξνθνξεί πσο νη ηξεηο κάγνη έρνπλ ήδε 

μεθηλήζεη «κνπ ηα’πε εκέλα ε γεηηόληζζα ζηε ιατθή», θαη πσο νη θακήιεο ηνπ «βγήθαλε βόιηα 

κέρξη ην θνληηλό παδάξη. Δίδαλ θη απνείδαλ πνπ ηειείσζαλ νη ηζίριεο ηνπο θαη πήγαλ λα πάξνπ-

λε κεξηθά παθέηα λα βξίζθνληαη» (Ζιηνπνχινπ, 2017: 10). Πξφθεηηαη γηα έλα απξφζκελν ζπ-

ληαίξηαζκα δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ επνρψλ, κε φρεκα ην ιεθηηθφ ρηνχκνξ. χκθσλα κε 

ηε Γαβξηειίδνπ, «ην ζεκαζηνινγηθό πεξηερόκελν ησλ ιέμεσλ πξνθαιεί ζπλεηξκνύο αζηείσλ 

εηθόλσλ» (Γαβξηειίδνπ, 2010: 44). 

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, ε ζπλάληεζε ηνπ Μάγνπ κε ηνλ Βαζηιηά νζφλε θαη ν ε-

γθιεηζκφο ηνπ Μάγνπ ζηνλ γπάιηλν πχξγν, εμππεξεηεί ηελ ηερληθή ηεο παξσδίαο, ραξαθηεξη-

ζηηθφ ζηνηρείν ηεο κεηακνληέξλαο γξαθήο. Ζ θσκηθή δηαθεηκεληθή παξνπζία ηνπ Βαζηιηά σο 

κνξθή ηνπ ιατθνχ παξακπζηνχ, δειψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη δείρλεη λα κε γλσξίδεη νχηε 
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πνηνο είλαη ν Μάγνο, νχηε ηε Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ. Ο Μάγνο εκθαλίδεηαη ζηα κάηηα ηνπ βα-

ζηιηά σο έλαο απιφο ζλεηφο «έξρνληαη ηα Υξηζηνύγελλα θαη πξέπεη λα πάσ λα ππνδερηώ ηνλ 

κηθξό Υξηζηό, ζηε θάηλε.- Α, δελ μέξσ ηη κνπ ιέηε, είπε ν βαζηιηάο θαη εγώ ζέισ λα πάσ δηα-

θνπέο, αιιά δελ πήγα πνπζελά. Μάιινλ δε κε θαηαιάβαηε, είπε ν Μάγνο. Γελ πξόθεηηαη γηα δη-

αθνπέο, αιιά γηα κηα κεγάιε απνζηνιή. Ξέξεηε, είκαη ν ηέηαξηνο κάγνο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. – 

Αο είζηε θαη ησλ ηξηζεπηπρηζκέλσλ» (Ζιηνπνχινπ, 2017: 26). Με ρηνπκνξηζηηθφ ηξφπν ν αθε-

γεηήο ζαηηξίδεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ Μάγνπ, αιιά θαη ηε γηνξηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Όπσο ζε-

κεηψλεη θαη ε ηαπξνπνχινπ ζηελ θξηηηθή ηεο γηα ην έξγν ηνπ Σξηβηδά Ο Ατ-Βαζίιεο ζηε θπ-

ιαθή κε ηνπο 83 κηθξνύο αξνπξαίνπο (2015), «πξόθεηηαη γηα έλαλ ππαηληγκό πάλσ ζην πλεύκα 

ηνπ νξζνινγηζκνύ πνπ θεξδίδεη όιν θαη πεξηζζόηεξν έδαθνο ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία καο» 

(ηαπξνπνχινπ, 2009: 31). Σα γελέζιηα ηεο θφξεο ηνπ Βαζηιηά ιεηηνπξγνχλ σο πξννηθνλνκία 

γηα ηε γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ, εμάιινπ, κπνξεί ν Μάγνο λα κελ πξφιαβε λα θηάζεη θνληά 

ζηνλ κηθξφ Βαζηιηά, βξέζεθε φκσο ζηα γελέζιηα ηεο πξηγθίπηζζαο Σίηαο θαη έδσζε ραξά.  

εκαληηθφ είλαη ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ κε ηίηιν «Πξσηνρξνληά». Ζ ηζηνξία 

αλαηξέπεηαη θαη ν Μάγνο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ κεηαηξέπεηαη ζε Άγην Βαζίιε γηα ηνπο θαηνί-

θνπο ελφο ρσξηνχ, αθνινπζψληαο ην παξαδνζηαθφ έζηκν ηεο παξάδνζεο ησλ δψξσλ απφ ηηο 

θακηλάδεο ησλ ζπηηηψλ. Δπηπξφζζεηα, ν αθεγεηήο κέζσ ηνπ έκκεηξνπ ιφγνπ απεπζχλεηαη 

ζηνλ ελλννχκελν αλαγλψζηε κε πξνηξεπηηθφ ιφγν, κε ζθνπφ λα ηνλ πξνβιεκαηίζεη, κεηαθέ-

ξνληάο ηνπ ην πξαγκαηηθφ κήλπκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, πνπ είλαη ε αγάπε. Υαξαθηεξηζηηθά, 

αλαθέξεη: «λα θέξεη ην ρξπζό θιεηδί λα θέξεη ηελ αγάπε θαη ζ’έλα θόθθηλν θνπηί λα θέξεη απηό 

πνπ εράζε. Να θέξεη ζε όινπο κηα επρή: Να δείηε ρέξη ρέξη, κε ήιην κα θαη κε βξνρή λα’ρεηε θα-

ινθαίξη» (Ζιηνπνχινπ, 2017: 49). Ο ιφγνο ηεο είλαη ηδενινγηθά θνξηηζκέλνο, θαζψο ν Άγηνο 

Βαζίιεο δελ θέξλεη κφλν πιηθά αγαζά, αιιά αμίεο φπσο ε αγάπε, ε ελφηεηα θαη ε αιιειεγ-

γχε. Ίζσο εδψ γίλεηαη θαη κηα λχμε ζην θαηαλαισηηθφ πλεχκα ηεο επνρήο θαη ζηελ θξίζε α-

μηψλ πνπ πεξλά ε θνηλσλία καο. Ζ ηζηνξία θιείλεη κε ραξνχκελν ηξφπν, θαζψο ν αθεγεηήο 

εχρεηαη ζηνλ αλαγλψζηε: «Υξόληα πνιιά, θαιή ρξνληά ξόδηα λα ζπάζεηε πνιιά, πνιιά» (Ζιη-

νπνχινπ, 2017: 49). 

 

2.6.3 Παξαθεηκεληθά ζηνηρεία, αθήγεζε θαη εηθνλνγξάθεζε 

Σν βηβιίν Μα πόηε ζα θηάζεη απηόο ν Μάγνο; (2017), έρεη ζθιεξφ εμψθπιιν, αλάγιπθν κε 

ζρήκα ηεηξάγσλν θαη γπαιηζηεξφ ραξηί, πξνζζέηνληαο δσληάληα ζηα ρξψκαηα (Nodelman, 

2009: 89). ην εμψθπιιν ηνπ παξακπζηνχ απεηθνλίδεηαη ν πξσηαγσληζηήο ηεο ηζηνξίαο, Μά-

γνο Αβαζάι πάλσ ζηελ θακήια ηνπ, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ παπαγάιν ηνπ Μίδα. Ζ ζέζε 
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ηνπ ήξσα ζην θέληξν ηνπ εμψθπιινπ πξνδηαζέηεη ηνλ αλαγλψζηε λα αλνίμεη ην βηβιίν. ε-

καληηθή ζέζε ζην παξαθείκελν ηνπ βηβιίνπ ελέρεη ν ηίηινο. χκθσλα κε ηε Γαβξηειίδνπ, «ε 

εμέηαζε ηνπ ηίηινπ ζε κηα ρξνληθά πξνζδηνξηδόκελε θνηλσληθή πεξίνδν κπνξεί λα πξνζθέξεη 

γλώζε ζρεηηθά κε ηηο αλαγλσζηηθέο πξνζδνθίεο, ηα ινγνηερληθά ήζε, ηνπο ηδενινγηθνύο πξνζα-

λαηνιηζκνύο θαη ηηο αθεγεκαηηθέο ηάζεηο απηήο ηεο πεξηόδνπ» (Γαβξηειίδνπ, 2010: 40). Ο ηίη-

ινο ηεο ηζηνξίαο ζχκθσλα κε ηελ ιεθηηθή ηνπ δηαηχπσζε είλαη απηναλαθνξηθφο, θαζψο ε 

θξάζε «ΑΤΣΟ Ο ΜΑΓΟ» αλαθέξεηαη ζηνλ Μάγν Αβαζάι, πξσηαγσληζηή ηεο ηζηνξίαο. 

Ζ εξσηεκαηηθή δηαηχπσζή ηνπ, δειψλεη ηελ αλππνκνλεζία θαη ηελ αδεκνλία ησλ αλζξψπσλ 

ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 305-306), ν ηξφπνο αλα-

γξαθήο ηνπ ηίηινπ πάλσ ζηε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ, κεηψλεη ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηε ιέμε 

θαη ζηελ εηθφλα, θαη ην θείκελν απνθηά δσγξαθηθή ππφζηαζε. Ζ θιηκαθνχκελε δηάηαμε ηεο 

γξακκαηνζεηξάο δειψλεη ηε δχζθνιε πνξεία, ηα εκπφδηα θαη ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Μάγνπ κε 

ζθνπφ λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ. Χζηφζν, ην θίηξηλν ρξψκα ηεο γξακκαηνζεηξάο κάο 

πξνδηαζέηεη γηα κηα αλαηξεπηηθή ηζηνξία κε αίζην ηέινο. 

Δίλαη θαλεξφ, φηη ε εηθφλα ηνπ εμψθπιινπ θαλεξψλεη κηα νπηηθή πξφηαζε νιφθιεξεο ηεο 

ηζηνξίαο, θαζψο απνηειεί θαη εηθφλα ηνπ θεηκέλνπ. Όπσο ππνζηεξίδεη θαη ε Γηαλληθνπνχινπ 

(2008: 284), ε θεηκεληθή θαη ε εηθνληθή ηξνπηθφηεηα πξντδεάδνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ 

αλαγλψζηε γηα φ,ηη πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη, ηφζν ζε επίπεδν πινθήο θαη ζεκαηνινγίαο, 

φζν θαη ζε δεηήκαηα ηδενινγηθήο ζέζεο. Παξακέλνληαο ζηνλ ρψξν ηνπ εμψθπιινπ, αλαθέ-

ξνπκε ην φλνκα ηεο δεκηνπξγνχ, Ηνπιίηαο Ζιηνπνχινπ, ηνπ δσγξάθνπ, Γηάλλε Κφηηε θαη ηνπ 

κνπζηθνχ Γηψξγνπ Κνπξνππνχ. ην θάησ κέξνο ηνπ βηβιίνπ αλαγξάθνληαη νη εθδφζεηο «Ίθα-

ξνο». Σέινο, ην νπηζζφθπιιν πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο κε ζχληνκν ηξφπν ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ. Δπίζεο πεξηέρεη έλα cd, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα ρξηζηνπγελληάηηθν 

κνπζηθφ παξακχζη. 

Οη εηθφλεο ηνπ βηβιίνπ ζπρλά θαηαιακβάλνπλ ηε κηα πιεπξά ηνπ δηζέιηδνπ. Λέμεηο θαη εη-

θφλεο βξίζθνληαη ζε αληηθξηζηέο ζειίδεο. χκθσλα κε ηνλ Nodelman (2009: 87), ε επηινγή 

ηνπ εηθνλνγξάθνπ λα ηνπνζεηήζεη εηθφλεο απφ ηε κηα πιεπξά ηνπ βηβιίνπ, θπξίσο ζηελ αξη-

ζηεξή πιεπξά, δειψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε ζηνπο ρα-

ξαθηήξεο θαη ζηελ πξνψζεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο ηαχηηζήο ηνπο καδί ηνπο. Οη δσγξαθηέο κε 

ηελ ηερληθή ηνπ πδξνρξψκαηνο παξαπέκπνπλ ζε παηδηθφ ζθίηζν θαη άιινηε ζπλνδεχνπλ ην 

θείκελν ζπκπιεξψλνληαο ηε λνεκαηνδφηεζή ηνπ, άιινηε εκθαλίδνληαη σο δηαθνζκεηηθέο 

κέζα ζε κηθξφ πιαίζην. χκθσλα κε ηνλ Nodelman (2009: 93), ηα πιαίζηα γχξσ απφ ηηο εηθφ-

λεο πηνζεηνχλ κηα αληηθεηκεληθή θαη ρσξίο ζπλαηζζεκαηηζκνχο ζηάζε απέλαληη ζηα γεγνλφηα.  
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Αλνίγνληαο ην πξψην δηζέιηδν ηνπ βηβιίνπ ζηελ αξηζηεξή ζειίδα απεηθνλίδεηαη ν Μάγνο 

Αβαζάι λα θξαηά ην βηβιίν αζηξνλνκίαο (βι. παξ.Η εηθ.1, ζ.141, Ζιηνπνχινπ & Κφηηεο, 

2017: 8-9). Ο ήξσαο εκθαλίδεηαη ζε πξψην πιάλν ζην θέληξν ηεο ζειίδαο, παξνπζηάδνληαο 

ζηνλ αλαγλψζηε ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ, γεκίδνληαο κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

ρψξνπ ηεο ζειίδαο. χκθσλα κε ηνλ Nodelman, «ηα θνληηλά πιάλα πξνάγνπλ ηελ ηαύηηζε κε 

ηνπο ραξαθηήξεο, παξνπζηάδνληάο καο ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ ηνπο θαη, ζεσξεηηθά, επη-

θνηλσλώληαο ηνλ ηξόπν πνπ αηζζάλνληαη» (Nodelman, 2009: 232). Σν ζθνχξν θφλην ηεο εη-

θφλαο ζπλδπάδεη ηα ρξψκαηα κνβ, κπιε θαη γθξη ζπκβνιίδνληαο ην άγλσζην θαη ην κπζηε-

ξηψδεο, ζε αληίζεζε κε ηα έληνλα ρξψκαηα ηεο ελδπκαζίαο ηνπ Μάγνπ. Ζ θφθθηλε θάπα 

ζπκβνιίδεη ηελ έληαζε, ηε δχλακε θαη ην πάζνο, ελψ ην κπιε αλνηρηφ ρξψκα ηνπ ρηησλίνπ 

δειψλεη ηε ζνθία, ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ εληηκφηεηα. Όια ηα ζηνηρεία ηεο εηθφλαο παξαπέ-

κπνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζε έλα παξαδνζηαθφ παξακπζηθφ πεξηβάιινλ, ελψ νη καχξεο γξακκέο 

κε πνηθηιία δηαζηαπξψζεσλ θαη θειίδσλ ππνδειψλνπλ ην αιιφθνην, ην αιεζηλφ θαη ην εθθε-

ληξηθφ (ηβξνπνχινπ, 2004: 131,143,196). 

Δπηπιένλ, ζε επφκελν δηζέιηδν ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ βηβιίνπ (βι. παξ.I εηθ.2, ζ.141, 

Ζιηνπνχινπ & Κφηηεο, 2017: 38-39), εκθαλίδεηαη ν Μάγνο πάλσ ζηελ θακήια ηνπ κε ηνλ 

παπαγάιν. Ζ εηθφλα απηή απνηειεί θαη εηθφλα ηνπ εμψθπιινπ, ζπλνςίδνληαο ζε κηα εηθφλα 

ην αθεγεκαηηθφ πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ. ε απηφ ην ζεκείν ππάξρεη ζπκκεηξηθή ζρέζε α-

λάκεζα ζε εηθφλα θαη ιφγν, εηθφλα θαη ιέμεηο βξίζθνληαη αληηθξηζηά θαη ε εηθφλα απνδίδεη 

φ,ηη θαη ν ηίηινο ηνπ επφκελνπ θεθαιαίνπ «Φάρλνληαο γηα ηε Ραιινύ ή Άζηξν ιακπξό». Ο 

Μάγνο απεηθνλίδεηαη λα έρεη ζηξακκέλν ην βιέκκα ηνπ ζηνλ νπξαλφ ςάρλνληαο ην θσηεηλφ 

αζηέξη, ην νπνίν απεηθνλίδεηαη λα μεκαθξαίλεη ζε ιεπθφ ρξψκα. Όπσο ε Γηαλληθνπνχινπ π-

πνζηεξίδεη, «ην βιέκκα ζηξακκέλν πξνο ηα πάλσ παξαπέκπεη ζε έληνλε πλεπκαηηθόηεηα θαη 

αλώηεξεο αζρνιίεο» (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 136). Σα ρξψκαηα, ε ζηάζε ηνπ απεηθνληδφκε-

λνπ ήξσα θαη ε αηκφζθαηξα παξαπέκπνπλ ζε άιιεο δηαθεηκεληθέο ζπζρεηίζεηο. Δπηπξφζζεηα, 

ζχκθσλα κε ηνλ Nodelman (2009: 212), ε κεηαθίλεζε ηνπ ήξσα πξνο ηα δεμηά ππνδειψλεη 

φηη βξίζθεηαη ζε δχζθνιε θαηάζηαζε. 

ην επφκελν δηζέιηδν (παξ.I εηθ.3, ζ.141, Ζιηνπνχινπ & Κφηηεο, 2017: 44-45), ν εηθνλν-

γξάθνο αθνινπζεί αθνινπζείηαη ην ίδην κνηίβν, ε εηθφλα πξνεγείηαη θαη αθνινπζεί ην θείκε-

λν. Δίλαη ην ζεκείν πνπ ε Ραιινχ αθεγείηαη ζηνλ Μάγν ηελ αηηία ηεο εμαθάληζήο ηεο. Φαλε-

ξή είλαη ηερληθή ηεο δηεηθνληθφηεηαο, θαζψο ε θακήια θνξησκέλε κε ηα δψξα παξαπέκπεη 

ζηνλ ηάξαλδν ηνπ Άγηνπ Βαζίιε. Σα ρξψκαηα ηεο εηθφλαο είλαη δσεξά. ηα δψξα εθηφο απφ 

παηρλίδηα, ππάξρνπλ θαη αληηθείκελα, ζχκβνια ηεο πνιηηηζκηθήο καο παξάδνζεο. Ο Κξαλη-
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δηψηεο (1991: 43) επηζεκαίλεη φηη ε γέλλεζε ηνπ δψξνπ ηελ εκέξα ηεο Πξσηνρξνληάο πεγά-

δεη απφ ηελ πξνζθνξά ησλ δψξσλ ησλ ηξηψλ Μάγσλ ζηνλ κηθξφ λενγέλλεην Βαζηιηά.  

Σέινο, ζην ηειεπηαίν δηζέιηδν ηνπ βηβιίνπ (βι. παξ.I εηθ.4, ζ.141, Ζιηνπνχινπ & Κφηηεο, 

2017: 46-47), ζηε δεμηά πιεπξά απεηθνλίδεηαη ν Άγηνο Βαζίιεο, πξφζσπν βγαικέλν απφ ηελ 

πνιηηηζκηθή καο παξάδνζε ζε κπιε θφλην θαη ζην θάησ κέξνο απεηθνλίδνληαη ζε ζθνχξν θα-

θέ θφλην ηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ. Πξφθεηηαη γηα ην ρξψκα ηνπ νπξαλνχ θαη ηεο γεο. 

Οη θακήιεο απεηθνλίδνληαη θάησ δεμηά δειψλνληαο θίλεζε, παξαπέκπνληαο ηνλ αλαγλψ-

ζηε ηε κνξθή ησλ ηαξάλδσλ ηνπ Ατ-Βαζίιε. χκθσλα κε ηνλ Shulevitz, (1985: 144, 

φπ.αλαθ. ζηε ηβξνπνχινπ, 2004: 114), ε άληζε θαηαλνκή βάξνπο θαη ε αζπκκεηξία ζπκ-

βάιινπλ ζηελ αίζζεζε ηεο θίλεζεο. Ζ Καλαηζνχιε αλαθέξεη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εηθφλαο, 

φηη: «ε εηθνλνγξάθεζε εμαηηίαο ησλ εηεξόθιεησλ ιεπηνκεξεηώλ αλαγθάδεη ηνλ αλαγλώζηε λα 

δηαβάδεη ηηο εηθόλεο θξηηηθά ζπλαξκνινγώληαο δηαθεηκεληθέο ζρέζεηο κε άιια θείκελα θαη εηθό-

λεο» (Καλαηζνχιε, 2010: 51). 

ρεηηθά κε ηνλ ρξφλν θαη ην ρψξν ηεο ηζηνξίαο γίλνληαη θεηκεληθέο θαη νπηηθέο αλαθνξέο 

απφ άιινπο ρσξνρξφλνπο. Υξνληθά ην θείκελν αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν ιίγν πξηλ ηε Γέλλε-

ζε ηνπ Υξηζηνχ θαη ηελ Πξσηνρξνληά. χκθσλα κε ηε ζπγγξαθέα, ππάξρεη απξνζδηνξηζηία 

ηνπ ρψξνπ, ππάξρνπλ πνιιά ηνπσλχκηα θαληαζηηθά θαη ν Μάγνο θηλείηαη εθηφο ησλ Διιελη-

θψλ νξίσλ πξνο ηε Βεζιεέκ (Ζιηνπνχινπ, πξνζσπηθή επηθνηλσλία ζηηο 10/11/2019).  

 

2.7 Γηώηε, Μ. (Κείκ. & Δηθ.) Τη ηξέρεη κε ηνλ Ατ-Βαζίιε; (2018) 

 2.7.1 πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο 

Σν αθήγεκα κε ηίηιν Ση ηξέρεη κε ηνλ Ατ-Βαζίιε; (2018) ηεο Μαξίλαο Γηψηε, αλήθεη ζηα πα-

ξακχζηα ηεο ζεηξάο «παξακύζηα αιιηώο…», παξνπζηάδνληαο ζηνλ αλαγλψζηε δχν φςεηο κηαο 

ηζηνξίαο ζε έλα βηβιίν. Απνηειεί έλα ζχγρξνλν εηθνλνγξαθεκέλν κηθξναθήγεκα ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηεο χπαξμεο ή φρη ηνπ Ατ-Βαζίιε. Με ηελ ηερληθή ηεο αλαηξνπήο, ηφζν 

ζε κνξθή φζν θαη ζε πεξηερφκελν θαηαθέξλεη λα πξνβάιεη νηθνπκεληθέο αμίεο, φπσο ηελ α-

γάπε, ηελ πξνζθνξά θαη ηε δχλακε ηεο πίζηεο. Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ θιαζζηθή 

ηζηνξία ηνπ Ατ-Βαζίιε, πνπ είλαη γλσζηή ζε φινπο καο θαη αθεγείηαη ην κνίξαζκα ησλ δψ-

ξσλ, πξνβάιινληαο ηε καγεία ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα ηνλ κχζν ηνπ San-

ta Claus, ελφο παρνπινχ θπξίνπ κε άζπξε γελεηάδα, θφθθηλε ζηνιή, ζηξνγγπιά γπαιηά θαη 

καχξεο κπφηεο, ν νπνίνο δνπιεχεη ζην εξγαζηήξη ηνπ, ζηνλ Βφξεην Πφιν καδί κε ηα μσηηθά, 

δίλνληαο ραξά ζε φια ηα παηδηά ηνπ πιαλήηε. ην δεχηεξν κέξνο ν αθεγεηήο δηεγείηαη κε δη-

αθνξεηηθφ ηξφπν ηελ θιαζζηθή ηζηνξία ηνπ Ατ-Βαζίιε ηελ παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο. Ζ 
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αθήγεζε ηεο δεχηεξεο ηζηνξίαο μεθηλά κε ηελ εξψηεζε «ή κήπσο φρη;» πγθεθξηκέλα, ν Φά-

λεο ν Μπνχθνο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ξεπφξηεξ μεθηλά έλα ηαμίδη γηα λα αλαθαιχςεη, σο ακθη-

ζβεηίαο, ην κεγαιχηεξν κπζηήξην φισλ γηα ηε κνξθή ηνπ Ατ-Βαζίιε ζε κηα κφλν λχρηα. Αξ-

ρηθά, πεγαίλεη ζην Θηβέη θαη ζπλαληά έλαλ ζνθφ κνλαρφ δίρσο λα πάξεη ηηο απαληήζεηο πνπ 

δεηνχζε. ηε ζπλέρεηα, θηάλεη ζηνλ Βφξεην Πφιν, φπνπ ζπλαληά ηα μσηηθά θαη ζην ηέινο ζπ-

λαληά ηνλ Ατ-Βαζίιε, νπνίνο ηνχ ιχλεη θάζε απνξία. Απνηειεί κηα αλαηξεπηηθή θαη ηξπθεξή 

ηζηνξία γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο, θαζψο θαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα γνλείο θαη εθπαηδεπ-

ηηθνχο κε βαζχηεξα λνήκαηα γηα ην κήλπκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, φπσο ε αμία ηεο αγάπεο, ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο πίζηεο ζηηο ηθαλφηεηέο καο. 

 

2.7.2 Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο  

Ζ δηήγεζε ηνπ αθεγήκαηνο μεθηλά κε ηελ εξψηεζε «ή κήπσο όρη;» μαθληάδνληαο ηνλ αλα-

γλψζηε, ελψ ηαπηφρξνλα ηνλ πξνεηνηκάδεη γηα ηνλ αλαηξεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο ηζηνξίαο πνπ 

πξφθεηηαη λα δηαβάζεη. Δλψ ε θιαζζηθή ηζηνξία ρξεζηκνπνηεί γηα ην μεθίλεκά ηεο ηνλ παξα-

δνζηαθφ ηξφπν ηεο αθήγεζεο «κηα θνξά θαη έλαλ θαηξό», ζην κεηαγελέζηεξν θείκελν παξα-

ηεξείηαη ε αλαηξνπή ησλ θαλνληζηηθψλ ζπκβάζεσλ ηεο αθήγεζεο, εμάπηνληαο ηελ πεξηέξ-

γεηα θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ ελλννχκελνπ αλαγλψζηε. Ο αθεγεηήο ρξεζηκνπνηεί ζην α-

θήγεκά ηνπ ηελ ηερληθή ηεο κεηακπζνπιαζίαο, θαζψο κέζσ ησλ εξσηήζεσλ ηα φξηα κεηαμχ 

ηνπ θαληαζηηθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαηαξγνχληαη. χκθσλα κε ηελ Καιν-

γήξνπ, «ε κεηακπζνπιαζία, ζπλήζσο κε έκκεζεο θαη απξνθάιππηεο αλαθνξέο εθζέηεη θαη απν-

γπκλώλεη ηηο ζπκβάζεηο ηεο αθήγεζεο, ηα ηερλάζκαηα ηνπ ζπγγξαθέα, ηε θαηλνκελνινγία ηεο 

αλάγλσζεο» (Καινγήξνπ, 1996: 459). Υαξαθηεξηζηηθά, ην θείκελν αλαθέξεη: «Σειηθά ππάξ-

ρεη ή δελ ππάξρεη Ατ-Βαζίιεο;, Λίγν απίζαλα δελ αθνύγνληαη όια απηά;, Πώο πξνιαβαίλεη έλαο 

άλζξσπνο, έζησ θαη κε ηπηάκελνπο ηαξάλδνπο, λα κνηξάζεη ηα δώξα ζε όια ηα παηδηά ηνπ πια-

λήηε;, Καη αθνύ είλαη έηζη … γεκαηνύιεο; Πώο πεξλάεη από ηελ θακηλάδα;, Καη πνύ μέξεη πνη-

νο είλαη θαιόο θαη πνηνο όρη;» (Γηψηε, 2018: 22). Πξφθεηηαη γηα ηα εξσηήκαηα πνπ ελδερνκέ-

λσο λα πεξλνχλ απφ ηε ζθέςε πνιιψλ παηδηψλ θαη ζηα νπνία νη γνλείο ζα θιεζνχλ θάπνηα 

ζηηγκή λα απαληήζνπλ.  

Γηα λα ρεηξηζηεί ν αθεγεηήο ην επαίζζεην ζέκα ηεο χπαξμεο ή κε ηνπ Άγηνπ Βαζίιε, ρσ-

ξίο λα εηπσζνχλ ςέκαηα ζηα παηδηά θαη λα ραζεί ε καγεία ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, δίλεη κηα ε-

λαιιαθηηθή ηζηνξία γηα ην πξαγκαηηθφ λφεκα ησλ άγησλ απηψλ εκεξψλ. πγθεθξηκέλα, «α-

λαηξεπηηθή» θαζίζηαηαη ε ηερληθή ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο θαζψο ν αθεγεηήο μεθηλά κηα πεξη-

πέηεηα ζηελ θαξδηά ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, κε ηελ πξφζεζε λα αλαθαιχςεη ν αλαγλψζηεο ηα 
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θξπκκέλα λνήκαηα ηεο θιαζζηθήο ηζηνξίαο απφ ηελ νπνία αληιεί ην πιηθφ ηεο. Ζ επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζηνλ θιαζζηθφ κχζν θαη ην κεηαγελέζηεξν θείκελν, ζπληζηά κάζεκα θξηηηθήο αλά-

γλσζεο. χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ, «ν δηάινγνο αλάκεζα ζηα θείκελα ζπληζηά κάζεκα 

θξηηηθήο αλάγλσζεο, αθνύ ν αλαγλώζηεο εθ ησλ πξαγκάησλ παξνηξύλεηαη λα ζηαζεί θξηηηθά 

αλάκεζα ζηηο δπν ηδενινγηθέο ζπληεηαγκέλεο: ηνπ αξρηθνύ θαη ηνπ κεηέπεηηα θεηκέλνπ» (Γηαλλη-

θνπνχινπ, 2008: 152). 

Ζ αθήγεζε γίλεηαη απφ έλαλ εμσδηεγεηηθφ-εηεξνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε κεδεληθή εζηίαζε, 

θαζψο γλσξίδεη πεξηζζφηεξα απφ ηνπο ήξσεο ηεο ηζηνξίαο, δίλνληαο ηελ αίζζεζε ηεο αληη-

θεηκεληθφηεηαο (Genette, 2007: 260,324). Ο αθεγεηήο, κέζσ ηεο κνλαδηθήο αθήγεζεο, ιεη-

ηνπξγεί κε ηελ ηδηφηεηα ηεο παληνγλσζίαο θαη απνθαιχπηεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ πξνζψπσλ «Ζ πξώηε ηνπ ζθέςε ήηαλ λα αλαδεηήζεη έλαλ άλζξσπν πνπ λα έρεη απαληή-

ζεηο» (Γηψηε, 2018: 24). Δπηπιένλ, ε αθήγεζε αλαθέξεηαη ζπρλά ζηα ιφγηα ησλ πξνζψπσλ 

πνπ παξνπζηάδνληαη κέζσ ηνπ δηαιφγνπ ζε επζχ/αλαθεξφκελν ιφγν. 

ρεηηθά κε ηνλ ξπζκφ ηεο αθήγεζεο ζπρλά εκθαλίδεηαη ε πεξίιεςε κε ηε κνξθή ηεο επη-

ηάρπλζεο «έηζη πεξίκελε ππνκνλεηηθά γηα πνιινύο κήλεο λα θηάζεη ε παξακνλή ησλ Υξηζηνπ-

γέλλσλ» (Γηψηε, 2018: 26). Ο ξεπφξηεξ Φάλεο κέζα ζε κηα λχρηα πεγαίλεη ζην Θηβέη θαη έ-

πεηηα ζηνλ Βφξεην Πφιν. Ο ρξφλνο ηεο ηζηνξίαο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ρξφλν ηεο αθή-

γεζεο ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο.  

Ζ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αθεγεηήο γηα ηελ αλάδεημε ηεο πινθήο είλαη ε επεηζνδηαθή. 

Σα επεηζφδηα δηαδέρνληαη ην έλα ην άιιν θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο έρνληαο θνηλφ ραξα-

θηεξηζηηθφ ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο. χκθσλα κε ηε ηβξνπνχινπ, «ε επεηζνδηαθή πινθή 

ζηεξίδεηαη ζηνπο ήξσεο ζην ζέκα θαη ζηελ έληαζε, θαη όρη ηόζν ζηελ αγσληώδε εμέιημε πνπ α-

θνινπζεί, έηζη θαη αιιηώο, ηελ πνξεία ηεο θιηκάθσζεο» (ηβξνπνχινπ, 2004: 36).  

Ζ αθήγεζε μεθηλά κε ηελ άθημε ηνπ Φάλε ζην Θηβέη θαη ηε ζπλνκηιία ηνπ κε έλαλ κνλαρφ 

« -Τπάξρεη Ατ-Βαζίιεο; -Έρσ δήζεη πνιιά ρξόληα, Φάλε. Αλ θαη δελ λνκίδσ λα ηνλ έρσ γλσξί-

ζεη πνηέ, έρσ αθνύζεη γηα πνιινύο αλζξώπνπο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα είλαη ν Ατ-Βαζίιεο. Δγώ 

απιώο ζα ζνπ πσ όηη πξέπεη λα ςάμεηο κόλνο ζνπ ηα ζηνηρεία θαη λα απνθαζίζεηο κε ηελ θαξ-

δηά ζνπ ηη είλαη αιήζεηα θαη ηη ςέκαηα. Δθείλε μέξεη πξαγκαηηθά. Αιιά πξόζερε, γηαηί κπνξεί 

απηό πνπ ζα αλαθαιύςεηο λα κελ είλαη απηό πνπ πεξηκέλεηο….» (Γηψηε, 2018: 25). Σα ιφγηα 

ηνπ κνλαρνχ παξαπέκπνπλ απφ ηε κηα ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία, θαζψο ε κνξθή ηνπ Ατ-Βαζίιε 

είλαη δηαθνξεηηθή γηα ηνλ θάζε ιαφ, φπσο αλαθέξεη θαη ε Γηψηε ζηα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία 

ηνπ βηβιίνπ, θαη απφ ηελ άιιε ελεξγνπνηνχλ ηνλ αλαγλψζηε λα ζθεθηεί θξηηηθά θαη λα πξν-

βιεκαηηζηεί αθνινπζψληαο ηε ινγηθή θαη ηελ θαξδηά ηνπ. Ο αθεγεηήο κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ 

κνλαρνχ, ζηνρεχεη λα εληάμεη ηα παηδηά ζηε δηαδηθαζία λα αλαδεηνχλ ηελ αιήζεηα, λα εξεπ-
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λνχλ θαη λα έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηελ θαξδηά ηνπο. Χζηφζν, ηα ιφγηα ηνπ κνλαρνχ πξνεηνηκά-

δνπλ ηνλ αλαγλψζηε γηα ηελ αλαηξεπηηθή πνξεία ηεο αθήγεζεο θαη ησλ λνεκάησλ ηεο ηζην-

ξίαο.  

ηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ελφο αζηεξηνχ ν Φάλεο θηάλεη ζηνλ Βφξεην Πφιν θαη ζπγθε-

θξηκέλα ζην εξγαζηήξην ηνπ Ατ-Βαζίιε «-πγραξεηήξηα έθηαζεο, ηνπ είπε ην αζηέξη. Γελ ην 

θαηαθέξλνπλ πνιινί απηό, μέξεηο» (Γηψηε, 2018: 33). Σν αζηέξη σο νδεγφο ηνπ Φάλε ιεηηνπξ-

γεί σο δηαθεηκεληθή αλαθνξά παξαπέκπνληαο ηνλ αλαγλψζηε ζην ιακπξφ αζηέξη πνπ νδήγε-

ζε ηνπο ηξεηο κάγνπο ζηε θάηλε ηνπ κηθξνχ Υξηζηνχ.  

ηε ζπλάληεζε ηνπ Φάλε κε ηα μσηηθά ν αθεγεηήο επηζηξαηεχεη ηελ ηερληθή ηνπ ρηνχκνξ 

κε ζθνπφ λα απνθνξηίζεη ηνλ αλαγλψζηε απφ ηελ αγσλία θαη ηελ έληαζε ηεο πινθήο. Υαξα-

θηεξηζηηθά αλαθέξεηαη: «-Καη ηώξα ηη θάλνπκε; Φηζύξηζε έλα μσηηθό ρσξίο λα θνπληέηαη. Λεί-

πεη θαη ν Ατ-Βαζίιεο. –Δίλαη θαλείο εδώσσσ; θώλαμε ν Φάλεο. Σα μσηηθά θνηηάρηεθαλ. Σν 

πην κεγάιν από απηά πήξε κηα βαζηά αλάζα θαη ξώηεζε κε άλεζε. –Πώο από εδώ; Μήπσο ρα-

ζήθαηε λα ζαο πεηάμνπκε θάπνπ;» Πξφθεηηαη γηα έλα παηρλίδη κεηαμχ θπξηνιεμίαο θαη κεηα-

θνξάο. 

Ζ ζθελή θνξπθψλεηαη φηαλ ν Φάλεο ζπλαληά ηνλ Ατ-Βαζίιε: «-Πνηνο είζαη εζύ; ηνλ ξώ-

ηεζε όινο απνξία. Δίκαη ν δαηκόληνο ξεπόξηεξ…..- Φάλεο ν Μπνύθνο, ζπκπιήξσζε ν Ατ-

Βαζίιεο. –Με μέξεηο; ξώηεζε ν Φάλεο. –Όινπο ηνπο μέξσ, είπε εθείλνο κε πνλεξό ρακόγε-

ιν[…] –Ήζεια λα κάζσ αλ ππάξρεηο. –Γελ ήμεξεο; -Μεγαιώλνληαο είρα πάςεη λα πηζηεύσ, 

ήζεια απνδείμεηο» (Γηψηε, 2018:43). Ο αθεγεηήο κέζα απφ ηα ιφγηα ησλ πξφζσπσλ αλαθέ-

ξεηαη ζηελ ακθηζβήηεζε θαη ζηε δπζπηζηία πνπ εθθξάδνπλ ηα παηδηά πξνο ην πξφζσπν ηνπ 

Ατ-Βαζίιε, θαζψο κεγαιψλνπλ. ηε ζεκεξηλή επνρή ηα παηδηά βνκβαξδίδνληαη απφ πνιιέο 

πιεξνθνξίεο, εηθφλεο θαη αθνχζκαηα, θαη ζπρλά αλαξσηηνχληαη αλ o Ατ-Βαζίιεο είλαη δε-

κηνχξγεκα ηεο θαληαζίαο ή πξαγκαηηθφηεηα (Γηψηε, 2008: 6). χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχ-

ινπ (2008: 146), ζπρλά ζην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν νη ραξαθηήξεο εθθξάδνπλ ηηο ηδενινγη-

θέο ζέζεηο ηνπ θαηξνχ ηνπο θαη ηεο επνρήο ηνπο. Ο Φάλεο εηζβάιιεη ζηελ ηζηνξία «βιέπν-

ληαο» ηα πξάγκαηα απφ ηελ νπηηθή ησλ παηδηψλ ζήκεξα θαη βνεζά ηνπο γνλείο λα δψζνπλ 

απαληήζεηο ρσξίο λα ραζεί ε καγεία ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.  

ηελ εμέιημε ηεο αθήγεζεο, ν δηάινγνο ηνπ Φάλε κε ηνλ Ατ-Βαζίιε εμππεξεηεί ηελ επη-

θνηλσλία ησλ ηδενινγηθψλ κελπκάησλ θαη δηδαγκάησλ ηνπ βηβιίνπ.« –Ση βιέπεηο; ξώηεζε ν 

Ατ-Βαζίιεο. –Βιέπσ όηη ε ηζηνξία ζνπ ζεκαίλεη θάηη κεγαιύηεξν.-Καη απηό είλαη πνιύ ζεκαληη-

θό, Φάλε, γηαηί ζηε δσή ηνπο ζα ρξεηαζηνύλ ηελ ηθαλόηεηα λα πηζηεύνπλ κε ζηγνπξηά ζε θάηη γηα 

ην νπνίν νη άιινη κπνξεί λα ακθηβάιινπλ, όπσο ε δύλακή ηνπο ή ηα ηαιέληα ηνπο » (Γηψηε, 

2008: 45-47). Ζ πίζηε ζηνλ Ατ-Βαζίιε σο κηα νληφηεηα πνπ δελ έρνπλ δεη ή αγγίμεη πνηέ ελέ-
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ρεη ηδενινγηθή ζεκαληηθφηεηα. χκθσλα κε ηελ ςπρνιφγν Αληχπα, ε ηδέα ηνπ Ατ-Βαζίιε 

καζαίλεη ζηα παηδηά λα εκπηζηεχνληαη ηελ θαξδηά ηνπο θαη λα πηζηεχνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ 

πίζηε ζε θάηη πνπ δελ βιέπνπλ ή δελ κπνξνχλ λα αγγίμνπλ ιεηηνπξγεί εκςπρσηηθά ζηελ ςπρή 

ησλ παηδηψλ σζψληαο ηα λα πηζηεχνπλ ζε ηδέεο θαη αμίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πηάζνπλ ή λα 

κεηξήζνπλ κε ηα δάρηπιά ηνπο, φπσο ε αγάπε θαη ε πξνζθνξά (Γηψηε 2018: 6). 

ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαιφγνπ, «- Καη πώο θαηαθέξλεηο λα επηζθέπηεζαη όια απηά ηα παηδηά 

κέζα ζε κηα κόλν λύρηα; -Έρσ πνιιή βνήζεηα κηθξέ κνπ. –Από πνηνλ; Κνίηα είπε ν Ατ-Βαζίιεο 

θαη έδεημε από ην παξάζπξν ελόο ζπηηηνύ.- Ση βιέπεηο; - Μηα νηθνγέλεηα –Απηνί είλαη νη βνεζνί 

κνπ, νη κακάδεο θαη νη κπακπάδεο, νη παππνύδεο θαη νη γηαγηάδεο, νη λνλνί, νη ζείνη θαη νη ζεί-

εο. Όινη βνεζνύλ λα θξαηήζνπκε ηε καγεία δσληαλή γηα ηα παηδηά» (Γηψηε, 2018: 50). Ζ πξσ-

ηνηππία θαη ε αλαηξεπηηθφηεηα ηνπ παξακπζηνχ πνπ εμεηάδνπκε, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν 

αθεγεηήο απνθαιχπηεη πσο νη γνλείο, νη παππνχδεο, νη λνλνί θαη νη ζείνη γίλνληαη αξσγνί, 

ψζηε λα θξαηεζεί ε καγεία ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. χκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθφ Υαηδεησάλ-

λνπ-ηαζνπνχινπ, ζθνπφο ηεο ζπγγξαθέσο δελ είλαη λα απνθαιχςεη ζηα παηδηά φηη ν Ατ-

Βαζίιεο δελ ππάξρεη, αληίζεηα ππάξρεη, είλαη ην απίζαλν πνπ κπνξεί λα γίλεη πηζαλφ, είλαη 

ζπλαίζζεκα, ηδέα, αιιά θπξίσο ην ζχκβνιν πνπ ελεξγνπνηεί ηε θαληαζία ησλ παηδηψλ (Γηψηε 

2018: 56).  

Οη ηδενινγηθέο ζέζεηο πνπ απνθαιχπηνληαη κέζσ ησλ ραξαθηήξσλ είλαη απνηέιεζκα ησλ 

ηδενινγηθψλ ζέζεσλ ηεο ηζηνξίαο, αιιά θαη ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ. Ο αθεγεηήο κέζα απφ 

δηαθεηκεληθέο θαη δηεηθνληθέο αλαθνξέο θαηαξγεί ηα φξηα κεηαμχ θαληαζηηθνχ θαη πξαγκαηη-

θνχ, παξνπζηάδνληαο ηνλ Ατ-Βαζίιε σο κηα ππαξθηή νληφηεηα «Με ηα ρξόληα θαηαιαβαίλνπ-

κε όηη ν Ατ-Βαζίιεο είκαζηε όινη εκείο, θάζε κέξα ηνπ ρξόλνπ» (Γηψηε, 2018: 52). Καη ζε απηφ 

ην ζεκείν, γίλεηαη ινηπφλ, αληηιεπηφ απφ ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο φηη ηα πξφζσπα ηνπ βη-

βιίνπ εθθξάδνπλ ηηο ηδενινγηθέο ζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα, θαζψο θαη ηεο επνρήο ζηελ νπνία 

είλαη γξακκέλν. Όπσο ππνζηεξίδεη θαη ε Γηαλληθνπνχινπ, «ζηνλ ρώξν ηεο παηδηθήο ινγνηε-

ρλίαο νη ραξαθηήξεο ησλ βηβιίσλ, θαηά θαλόλα, εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηεο επνρήο ηνπο γηα ην 

ζσζηό θαη ην πξέπνλ» (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 146). 

Γηεξεπλψληαο ηνπο ραξαθηήξεο, ν Φάλεο, ν Μπνχθνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θεληξηθνχο 

ήξσεο ηνπ παξακπζηνχ αθνχ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο. Ζ ζπγγξαθέ-

αο θαη εηθνλνγξάθνο ηνπ βηβιίνπ δεκηνχξγεζε έλαλ κπζνπιαζηηθφ ήξσα θαη κάιηζηα έλα 

πνπιί δίλνληάο ηνπ αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο. χκθσλα κε ηε ηβξνπνχινπ, ε 

πξνζσπνπνίεζε απνηειεί έλα ηέρλαζκα κέζσ ηνπ νπνίνπ «δηεπθνιύλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο 

ηαύηηζεο θαη έηζη ε εκπινθή ηνπ αλαγλώζηε ζηε ξνή ηεο ηζηνξίαο είλαη πην γξήγνξε θαη πην ζπ-

λαξπαζηηθή» (ηβξνπνχινπ 2004: 19). Ο αθεγεηήο επηιέγεη γηα ηνλ ήξσά ηεο ην φλνκα Φά-
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λεο απφ ην ξήκα θαλεξψλσ. Απνηειεί έλαλ επίπεδν ραξαθηήξα κε κνλαδηθφ ηνπ ραξαθηεξη-

ζηηθφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ πνπ αξζξνγξαθεί ζε κηα εθεκεξίδα. Χο δαηκφληνο ξε-

πφξηεξ ςάρλεη λα βξεη ηελ αιήζεηα, αλαδεηά απαληήζεηο γηα ηελ χπαξμε ηνπ Ατ-Βαζίιε, ακ-

θηζβεηψληαο πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο.  

χκθσλα κε ηε ζπγγξαθέα ν Ατ-Βαζίιεο ηεο ηζηνξίαο απνθαιχπηεηαη ζηνλ αλαγλψζηε  

«σο πξόζσπν ηεο παγθόζκηαο ηζηνξίαο πνπ ζεσξείηαη σο ν εκπλεπζηήο, αιιά θαη ν πξώηνο δε-

κηνπξγόο ηεο νξγαλσκέλεο θηιαλζξσπίαο θαη κάιηζηα ρσξίο καγηθέο ηθαλόηεηεο» (Γηψηε, 

2018: 50). Λεηηνπξγεί σο πξφηππν γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Δίλαη δηδαθηηθφο θαη καζαίλεη 

ζε κηθξνχο θαη κεγάινπο, ηε δχλακε ηεο πίζηεο θαη ηελ αμία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο άι-

ινπο θάζε κέξα ηνπ ρξφλνπ.  

Σν ηέινο ηεο ηζηνξίαο ελέρεη ηδενινγηθή ζεκαληηθφηεηα. Ο Φάλεο έκαζε ηελ αιήζεηα θαη 

ηψξα εκθαλίδεηαη απφ ηελ νπηηθή ησλ γνληψλ, νη νπνίνη πξέπεη λα κάζνπλ ζηα παηδηά ηνπο φηη 

ν Ατ-Βαζίιεο ππάξρεη κέζα καο, ζπκβνιίδεη ηελ αγάπε θαη ηελ πξνζθνξά «–Σώξα πνπ έκαζα 

πώο κπνξώ λα βνεζήζσ; -Γξάςε έλα άξζξν όηη ν Ατ-Βαζίιεο ππάξρεη θαη δεη κέζα ζηηο θαξδηέο 

όισλ καο. Γώζε αγάπε θαη πξόζθεξε βνήζεηα ζηνπο ζπλαλζξώπνπο ζνπ θάζε κέξα ηνπ ρξόλνπ 

θαη όηαλ έξζεη ε ώξα κάζε ηελ ηζηνξία θαη ζηα δηθά ζνπ παηδηά κάζε ηα λα πηζηεύνπλ ζην απί-

ζαλν θαη πνιύ ζύληνκα απηό ζα γίλεη πηζαλό» (Γηψηε, 2018: 55). Όπσο ζεκεηψλεη θαη ε Καλα-

ηζνχιε, (2004: 36-37), ν ηξφπνο θιεηζίκαηνο κηαο ηζηνξίαο ζπληζηά ζηνηρείν ραξαθηεξνινγί-

αο ηνπ θεηκέλνπ κε ηζρπξφηαηε ηδενινγηθή βαξχηεηα. 

 

2.7.3 Παξαθεηκεληθά ζηνηρεία, αθήγεζε θαη εηθνλνγξάθεζε 

Σα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία ηνπ βηβιίνπ ππνδειψλνπλ ην αλαηξεπηηθφ πεξηερφκελν ηνπ παξα-

κπζηνχ. Δηδηθφηεξα ν ηίηινο Ση ηξέρεη κε ηνλ Ατ-Βαζίιε; (2018) ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο νλνκα-

ηηθνχο ηίηινπο θαη ιεηηνπξγεί αηληγκαηηθά απφ άπνςε ιεθηηθήο θαη νπηηθήο ηξνπηθφηεηαο. Ο 

ηίηινο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ εηθνλνγξάθεζε θαη ν αλαγλψζηεο θαιείηαη απφ ην εμψθπιιν 

ηνπ βηβιίνπ λα πξνβεί ζε κηα πνιπγξακκαηηζηηθή πξνζέγγηζε θαη απνθσδηθνπνίεζε ησλ κε-

λπκάησλ. ην θέληξν ηνπ βηβιίνπ απεηθνλίδεηαη ν Ατ-Βαζίιεο πάλσ ζην έιθεζξν καδί κε ηνλ 

Φάλε Μπνχθν θαη έλα μσηηθφ. Ζ εκθάληζε ηνπ Ατ-Βαζίιε ηνπ αδπλαηηζκέλνπ Ατ-Βαζίιε 

ληπκέλνπ, κε πξάζηλε ζηνιή, ζε αληίζεζε κε ην θφθθηλν ρξψκα ηνπ έιθεζξνπ θαη ηνλ θφθθη-

λν ζθνχθν ηνπ Φάλε, ηαπηίδεηαη κε ηα ρξψκαηα ηεο γξακκαηνζεηξάο ηνπ ηίηινπ, πξντδεάδν-

ληαο ηνλ αλαγλψζηε γηα κηα δηαθνξεηηθή ηζηνξία κε αλαηξεπηηθή δηάζεζε. Σν πξάζηλν ρξψκα 

ππνδειψλεη έλαλ θφζκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αθζνλία, γαιήλε θαη εξεκία, ελψ ην θφθθη-

λν παξαπέκπεη ζε έληαζε θαη δεζηαζηά (Nodelman, 2009: 106-107). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηε 
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Γηαλληθνπνχινπ (2008: 121), ηα πξφζσπα πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε εκθα-

λίδνπλ πνηθίια εηθνλνγξαθηθά πξφζσπα. 

Όπσο ζεκεηψλεη γεληθφηεξα ε ίδηα, ε παξνπζία ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ ηεο ζπγγξαθέσο θαη 

εηθνλνγξάθνπ Μαξίλαο Γηψηε ζην πάλσ κέξνο ηνπ εμψθπιινπ, ζηε ξάρε ηνπ βηβιίνπ, θαζψο 

θαη ζην νπηζζφθπιιν «απνηειεί δείθηε ππνηηζέκελεο ζπγγξαθηθήο ηθαλόηεηαο θαη ιεηηνπξγεί 

σο απνδεηθηηθό πνηόηεηαο ηνπ βηβιίνπ» (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 271). Παξάιιεια, ζην θάησ 

κέξνο ηνπ εμψθπιινπ, ζηε ξάρε ηνπ βηβιίνπ θαη ζην νπηζζφθπιιν αλαγξάθνληαη θαη νη εθ-

δφζεηο ηνπ βηβιίνπ «Γηφπηξα». Δπηπιένλ, ζεκαληηθή ζέζε ζηα ζηνηρεία ηνπ παξαθεηκέλνπ 

θαηέρεη ην νπηζζφθπιιν, ην νπνίν θηινμελεί απνθαιππηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν 

ηνπ βηβιίνπ, θαζψο θαη ηελ παηδαγσγηθή ηνπ δηάζηαζε. Μέζσ ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο 

δηεηθνληθφηεηαο ε ζπγγξαθέαο θαη εηθνθνγξάθνο, πεξλά ην κήλπκα ηεο πίζηεο θαη ηεο πξν-

ζθνξάο σο ην πξαγκαηηθφ λφεκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. 

Αλνίγνληαο ην ζθιεξφ εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ, ν αλαγλψζηεο έξρεηαη ζε επαθή κε ην απν-

θαιππηηθφ δηζέιηδν ηεο ηαπεηζαξίαο. χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 287), ζπρλά ζην 

εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν ε ηαπεηζαξία δξα σο ζεκαηνινγηθφο ππαηληγκφο κηαο ηζηνξίαο πνπ 

πξφθεηηαη λα αξρίζεη, ελψ ε επαλάιεςε ηεο εηθφλαο ηνπ εμψθπιινπ πξνδηαζέηεη ηνλ αλαγλψ-

ζηε γηα ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο. Απφ ηελ ηαπεηζαξία ηνπ αθεγήκαηνο θαίλεηαη λα πξναλαγ-

γέιιεηαη ην ζηνηρείν ηεο κεηακπζνπιαζίαο δεκηνπξγψληαο έλα νπηηθφ-ιεθηηθφ παίγλην αλά-

κεζα ζηελ αιήζεηα θαη ηνλ κχζν. Δπίζεο, ν ρψξνο ηνπ πεξηθεηκέλνπ ηνπ βηβιίνπ ιεηηνπξγεί 

σο ρψξνο ζπλάληεζεο ησλ ελήιηθσλ ζπληειεζηψλ ηνπ βηβιίνπ κε ηνπο ελήιηθεο ζπλαλαγλψ-

ζηεο. 

εκαληηθφ κέξνο αλαθέξεηαη ζε νδεγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πξνο ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθ-

παηδεπηηθνχο, παξαζέηνληαο ηηο απφςεηο ηεο ςπρνιφγνπ νθίαο Αληχπα θαη ηεο εθπαηδεπηη-

θνχ Πφιθα Υαηδεησάλλνπ-ηαζνπνχινπ. χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ, κέζσ απηψλ ησλ 

ηερληθψλ ζπγθξνηείηαη «έλα ηδενινγηθό ππόβαζξν αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηεο παηδηθόηε-

ηαο θαη ηελ παηδαγσγηθή ρξήζε ηεο ινγνηερλίαο» (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 290). ην ηειεπηαίν 

δηζέιηδν παξνπζηάδεηαη ην βηνγξαθηθφ ηεο δεκηνπξγνχ θαη εηθνλνγξάθνπ Μαξίλαο Γηψηε κε 

ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο. 

Παξαηεξψληαο ην πξψην δηζέιηδν ηεο ηζηνξίαο (βι. παξ.Η εηθ.1, ζ.142, Γηψηε, 2018: 22-

23) ν αλαγλψζηεο αληηθξίδεη ην ιεθηηθφ θείκελν ην νπνίν αθνξά ζηηο εξσηήζεηο γηα ηελ χ-

παξμε ή φρη ηνπ Ατ-Βαζίιε, ελψ ν ήξσαο ηεο ηζηνξίαο, ν Φάλεο, απεηθνλίδεηαη λα θνηηά κηα 

εθεκεξίδα θξαηψληαο έλα κεγεζπληηθφ θαθφ. Ζ ρξήζε ησλ εξσηήζεσλ θαιεί ηνλ αλαγλψζηε 

λα ζθεθηεί θξηηηθά, λα εξεπλήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη θαζεκεξηλά κε ζθνπφ λα θηά-

ζεη ζηελ αιήζεηα. Ζ εηθνλνγξάθεζε εληζρχεη ην θείκελν, θαζψο ν Φάλεο αλαιακβάλεη λα 
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ιχζεη ην κεγαιχηεξν κπζηήξην ησλ κηθξψλ παηδηψλ γηα ηελ χπαξμε ηνπ Ατ-Βαζίιε. Δηξσληθή 

είλαη ε δηάζεζε ηεο εηθφλαο ηνπ θεηκέλνπ απέλαληη ζηνλ έληππν ηχπν. ν νπνίνο πνιιέο θνξέο 

ππεξβάιιεη θαη δηαζηξεβιψλεη ηελ αιήζεηα (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 127). Σν θφθθηλν ρξψκα 

ηεο γξακκαηνζεηξάο ζηε θξάζε «Ή κήπσο όρη;» εληείλεη ηελ αγσλία ηνπ αλαγλψζηε θαη δε-

κηνπξγεί κηα κπζηεξηψδε θαηάζηαζε γηα ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο. 

ην επφκελν δηζέιηδν ηνπ βηβιίνπ (βι. παξ.I εηθ.2, ζ.142, Γηψηε, 2018: 24-25), ην θείκελν 

θαη ε εηθφλα κεηαθέξνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζην καθξηλφ Θηβέη. Ζ εηθνλνγξάθνο ρξεζηκνπνηεί 

κηα ζπλεζηζκέλε ιήςε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν πνπ νλνκάδεηαη «over the shoulder» (πάλσ απφ 

ηνλ ψκν). χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 191), κε ηε ζπγθεθξηκέλε ιήςε νη ήξσεο 

απεηθνλίδνληαη κε ηελ πιάηε γπξηζκέλε ζηνλ αλαγλψζηε ζεαηή θαη εθείλνο παξαηεξεί απηφ 

πνπ νη ήξσεο βιέπνπλ. πκπιεξσκαηηθή είλαη ε ζρέζε ηνπ ρψξνπ κε ηνπο ραξαθηήξεο ηεο 

εηθφλαο. Όπσο ζεκεηψλεη θαη ν Παπαλησλάθεο, ε εηθνληζηηθή παξάζηαζε ηνπ ρψξνπ φηαλ 

ελαξκνλίδεηαη κε ηνλ ξφιν ησλ ραξαθηήξσλ «επλνεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ ζην παηρλίδη 

κηαο δηπιήο αλάγλσζεο, θεηκεληθήο θαη εηθνληζηηθήο, ελώ ην θάλεη θνηλσλό ηεο παξακπζηθήο 

ηζηνξίαο θαη ησλ πνιηηηζηηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ παξακπζηνύ» (Παπαλησλάθεο, 2007: 9). Σν 

θφθθηλν ρξψκα ηεο ελδπκαζίαο ηνπ κνλαρνχ αληαλαθιά ηελ πνιηηηζκηθή παξάδνζε ηνπ ηφ-

πνπ ηνπ. 

Ο επφκελνο ζηαζκφο ηνπ Φάλε είλαη ζην εξγαζηήξη ηνπ Ατ-Βαζίιε. ε απηφ ην δηζέιηδo  

(βι. παξ.I εηθ.3, ζ.142, Γηψηε, 2018: 36-37), ε εηθφλα πξνεγείηαη ηνπ θεηκέλνπ. ηελ αξηζηε-

ξή πιεπξά απεηθνλίδνληαη ηα μσηηθά λα θνηηνχλ κε αθίλεην βιέκκα ηνλ Φάλε πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ δεμηά ζειίδα. χκθσλα κε ηελ Οηθνλνκίδνπ, ε αλαπαξάζηαζε ησλ πξνζψπσλ κέζα ζε 

πιαίζην εληζρχεη ηελ «εμσηεξηθή αληηθεηκεληθή εζηίαζε» (Οηθνλνκίδνπ, 2016: 278). Μνηξαία 

δεκηνπξγείηαη κηα απφζηαζε ηνπ ζεαηή απφ ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο, θαζψο θαη ησλ ραξα-

θηήξσλ κεηαμχ ηνπο. Σν θείκελν πιεξνθνξεί ηνλ αλαγλψζηε: «Μα ήηαλ αλήθνπζην! Πνηέ θα-

λείο δελ είρε επηζθεθηεί ην εξγαζηήξη ηνπο» (Γηψηε, 2018: 37). 

ηε ζπλέρεηα, εηθφλα θαη θείκελν (βι. παξ.I εηθ.4, ζ.143, Γηψηε, 2018: 38-39), εθπιήζ-

ζνπλ ηνλ αλαγλψζηε/ζεαηή, θαζψο ιεθηηθή θαη νπηηθή ηξνπηθφηεηα ηνλ ελεκεξψλνπλ γηα ηελ 

άθημε ηνπ Ατ-Βαζίιε. Όπσο αλαθέξεη γεληθφηεξα θαη ν Nodelman (2009, 248-249), θαζψο ν 

ρξφλνο θπιά απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, ν Ατ-Βαζίιεο θηλείηαη πξνο ηα αξηζηεξά αλα-

ηξέπνληαο ηε ρξήζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ αξηζηεξά–δεμηά, δειψλνληαο ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην 

εξγαζηήξηφ ηνπ. Ζ εηθφλα θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζειίδαο, εληζρχνληαο ηελ 

θίλεζε ησλ θηγνχξσλ ηεο εηθφλαο. χκθσλα κε ηε ηβξνπνχινπ, «ε θίλεζε ππνδειώλεη ηελ 

αιιαγή ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο» ηε ζηηγκή πνπ ν εηθνλνγξάθνο νδεγεί ην κάηη ηνπ 

αλαγλψζηε απφ ην έλα κέξνο ηεο δσγξαθηάο ζην άιιν (ηβξνπνχινπ 2004: 114). 
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ε εμέιημε ηεο εηθνλνγξάθεζεο ηνπ θεηκέλνπ, ζηελ εηθφλα 5, ε ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί 

δηαθεηκεληθέο θαη δηεηθνληθέο αλαθνξέο κε ζθνπφ λα επηθνηλσλήζεη ηα κελχκαηα ηεο ηζηνξίαο 

ζηνλ αλαγλψζηε (βι. παξ.I εηθ.5, ζ.143, Γηψηε, 2018: 46-47). Ζ ζρέζε εηθφλαο θαη θεηκέλνπ 

είλαη ζπκκεηξηθή, αθνχ εηθνληζηηθφο θαη ιεθηηθφο θψδηθαο αλακεηαδίδνπλ ηελ ίδηα πιεξνθν-

ξία. πγθεθξηκέλα, ζηελ αξηζηεξή ζειίδα απεηθνλίδεηαη έλα θνξίηζη πνπ απιψλεη ην ρέξη ηεο 

θαη κε ην δάρηπιφ ηεο αγγίδεη έλα αζηέξη, παξαπέκπνληαο ηνλ αλαγλψζηε ζηε γλσζηή ρξη-

ζηνπγελληάηηθε ηζηνξία ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά «Σν πνληηθάθη πνπ ήζειε λα αγγίμεη έλα αζηεξά-

θη», ελψ ην θείκελν ζηε δεμηά πιεπξά αλαθέξεηαη ζε απηφ αθξηβψο πνπ ε εηθφλα κεηαδίδεη, 

ζηε δχλακε ηεο πίζηεο ζηνλ εαπηφ καο θαη ζε απηά πνπ κπνξνχκε λα θαηαθέξνπκε. 

Ζ ζπγγξαθέαο θαη εηθνλνγξάθνο ηνπ βηβιίνπ επηζηξαηεχεη θαη ζηελ εηθφλα 6 (βι. παξ.Η 

εηθ.6, ζ.143, Γηψηε, 2018: 52-53), ηελ ηερληθή ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο θαη δηεηθνληθφηεηαο κε 

ζθνπφ ηε κεηάδνζε ηδενινγηθψλ κελπκάησλ. Ζ απεηθφληζε ελφο παηδηνχ ζηε δεμηά πιεπξά 

ηνπ βηβιίνπ λα πξνζθέξεη κηα θαξδηά ζε έλαλ ρηνλάλζξσπν, παξαπέκπεη ηνλ αλαγλψζηε ζην 

ρξηζηνπγελληάηηθν παξακχζη θαη πάιη ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά «Ο ρηνλάλζξσπνο θαη ην θνξί-

ηζη». Σν ιεπθφ θφλην ηνπ ζαινληνχ ππνδειψλεη ηε θσηεηλφηεηα θαη ηελ ειπίδα. Ζ ζπλδξνκή 

ηεο εηθφλαο ζην ιεθηηθφ κήλπκα πνπ είλαη ε πξνζθνξά ηεο αγάπεο πξνο ηνπο άιινπο εληζρχεη 

ηελ αμία ηνπ θεηκέλνπ. 

Σέινο, ε ρσξνρξνληθή πιαηζίσζε θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζην αθήγεκα, θαζψο πιαηζηψ-

λεη ηνπο ραξαθηήξεο θαη δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα ζηνλ αλαγλψζηε. Ο ρξφλνο ηεο ηζηνξίαο 

είλαη ε παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο θαη νπηηθνπνηείηαη ζηηο εηθφλεο ηνπ βηβιίνπ, δηεγείξν-

ληαο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αλαγλψζηε. Ο ρξφλνο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ην ρηνλη-

ζκέλν ηνπίν πνπ ιεηηνπξγεί σο αηκφζθαηξα. χκθσλα κε ηελ Καξπφδεινπ (1994: 202), ε 

νξγαληθή ζχλδεζε αλάκεζα ζην ηνπίν θαη ζηελ ηζηνξία, ππνβνεζά ζηε δεκηνπξγία κηαο απ-

ζεληηθήο θαη πεηζηηθήο αηκφζθαηξαο ελφο βηβιίνπ.  

 

2.8 πκπέξαζκα 

ην θεθάιαην απηφ πξνζεγγίζακε έμη ζχγρξνλα εηθνλνγξαθεκέλα ρξηζηνπγελληάηηθα παηδηθά 

αθεγήκαηα ηεο πεξηφδνπ 2000-2018, πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «αλαηξεπηηθά παξακχζηα 

θαη ζηεξεφηππα – νηθνπκεληθέο αμίεο». Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππφ κειέηε βηβιίσλ ηεο 

θαηεγνξίαο, είλαη ε αλαηξεπηηθφηεηα, ηφζν ζηε κνξθή, φζν θαη ζην πεξηερφκελν, σζηφζν, 

πξνβάιινπλ θαη παλαλζξψπηλεο αμίεο, νη νπνίεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ην πξαγκαηη-

θφ κήλπκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Γηεξεπλψληαο, ινηπφλ, ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, ηνπο ρα-

ξαθηήξεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηεο εηθνλνγξάθεζήο ηνπο, θαηαιήμακε ζηα παξαθάησ ζπ-
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κπεξάζκαηα. Χζηφζν, ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξφκαζηε κφλν ζε ηίηινπο αθεγεκάησλ, ψζηε λα 

κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα παξαθνινπζήζεη πην άλεηα ηα ζπκπεξάζκαηά καο γη‟ απηή ηελ θα-

ηεγνξία ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ αθεγεκάησλ. 

Αξρηθά, θαη ηα έμη αθεγήκαηα αμηνπνηνχλ πξφζσπα θαη έζηκα ηεο παξάδνζεο ησλ Υξη-

ζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο, αλαδεηθλχνληαο πνηθίια ηδενινγηθά κελχκαηα. Ζ ηζηνξία 

ησλ ηξηψλ Μάγσλ, ηα θάιαληα, ν κχζνο ηνπ Ατ-Βαζίιε, ε Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ, θαη ε αμία 

ηνπ δψξνπ ηα Υξηζηνχγελλα απνηεινχλ ζηνηρεία ηεο πνιηηηζκηθήο καο παξάδνζεο, ηα νπνία 

νη ζχγρξνλνη ζπγγξαθείο αμηνπνηνχλ κέζα απφ ηα έξγα ηνπο γηα λα πξνβάιινπλ πνηθίια κε-

λχκαηα.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηχπν ηνπ αθεγεηή, απηφο εκθαλίδεηαη εμσδηεγεηηθφο-εηεξνδηεγεηηθφο 

κε κεδεληθή εζηίαζε, απνθαιχπηνληαο ηηο ζθέςεηο, ηα ιφγηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψ-

σλ, ζηηο εμήο ηζηνξίεο: Ση ηξέρεη κε ηνλ Ατ-Βαζίιε; (2018), Φξηθαληέια, ε κάγηζζα πνπ κηζνύζε 

ηα θάιαληα (1998/2003), θαη Μα πόηε ζα θηάζεη απηόο ν Μάγνο; (2017). Ο ελδνδηεγεηηθφο-

εηεξνδηεγεηηθφο ηχπνο εκθαίλεηαη ζηηο ηζηνξίεο: Ζ λύρηα πνπ γελλήζεθε ε αγάπε (2015), Σα 

αιεζηλά δώξα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2016), κε εζηίαζε κεδεληθή θαη Ζ κπνπγάδα ηνπ Ατ-Βαζίιε 

(2015), κε εζηίαζε εζσηεξηθή.  

Όζνλ αθνξά ζηηο θαηεγνξίεο ησλ ρξνληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ ηζηνξία θαη ζηελ αθή-

γεζε ζηα αθεγήκαηα: Μα πόηε ζα θηάζεη απηόο ν Μάγνο; (2017), Ση ηξέρεη κε ηνλ Ατ-Βαζίιε; 

(2018), Ζ κπνπγάδα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2015), Ζ λύρηα πνπ γελλήζεθε ε αγάπε (2015), εληνπί-

ζηεθαλ αλαρξνλίεο κε ηε κνξθή ηεο πξφιεςεο θαη ηεο αλάιεςεο, θαζψο θαη επηηαρχλζεηο κε 

ηελ ηερληθή ηεο πεξίιεςεο. Δπηπιένλ, ε αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ ζε φια ηα αθεγήκαηα είλαη 

κνλαδηθή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην αθήγεκα Φξηθαληέια, ε κάγηζζα πνπ κηζνύζε ηα θάια-

ληα (2003), ν αθεγεηήο αλαηξέπεη ζε νξηζκέλα ζεκεία ηελ παξαδνζηαθή γξακκηθή αθήγεζε, 

παξαβηάδεη ηε ρξνληθή αθνινπζία παξειζόλ-παξόλ-κέιινλ. χκθσλα κε απηή ηελ ηερληθή ν 

αθεγεηήο ελεξγνπνηψληαο έλαλ άιινλ ρξφλν (ελεζηψηαο), ζπλνκηιεί κε ηνλ αλαγλψζηε ηελ 

ψξα ηεο αλάγλσζεο (Αθξηηφπνπινο, 2007: 4). Χζηφζν, ε ρξήζε ελεζηψηα σο ρξφλνπ ηεο α-

θήγεζεο παξαηεξείηαη θαη ζηα αθεγήκαηα: Ζ κπνπγάδα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2015) θαη Σα αιεζηλά 

δώξα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2016), δσληαλεχνληαο ην αθεγεκαηηθφ πιηθφ.  

Δπηπιένλ, θαη ζηα έμη αθεγήκαηα ρξεζηκνπνηείηαη ε δηήγεζε, ζε κηθξφηεξν, φκσο βαζκφ 

απφ ηνλ αθεγεηή, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θεηκέλνπ θαιχπηεηαη απφ ηνπο δηαιφγνπο 

ησλ εξψσλ ζε επζχ/αλαθεξφκελν ιφγν. χκθσλα κε ηνλ Καξαθίηζην (2013: 220), ν δηάινγνο 

αλαδεηθλχεη ηνπο ραξαθηήξεο, ηνπο επηηξέπεη λα εθθξαζηνχλ, ζπγθξνπζηνχλ θαη λα πξνσζή-

ζνπλ κε ηνλ ιφγν ηνπο ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο. Δπηπξνζζέησο ζηα αθεγήκαηα Ζ κπνπγάδα 
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ηνπ Ατ-Βαζίιε (2015), Σα αιεζηλά δώξα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2016) ν αθεγεηήο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

εζσηεξηθφ κνλφινγν απνηππψλνληαο ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ ήξσα. 

Παξάιιεια, θαη ζηα έμη αθεγήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη λενηεξηθέο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, 

ζπκβάιινληαο ζηελ αλαλέσζε ηεο κνξθήο ησλ αθεγεκάησλ θαη ζηε κεηάδνζε ησλ ηδενινγη-

θψλ κελπκάησλ. Δηδηθφηεξα, εληνπίζηεθαλ νη παξαθάησ ηερληθέο: ε δηαθεηκεληθφηεηα, ε κε-

ηακπζνπιαζία, ηα είδε ηνπ ρηνχκνξ, φπσο ε παξσδία, ε θσκσδία, ην ιεθηηθφ ρηνχκνξ, ηα 

γισζζηθά παηρλίδηα, θαζψο θαη ε κείμε πεδνχ θαη έκκεηξνπ ιφγνπ. Ο πεδφο θαη έκκεηξνο ιφ-

γνο, ζπλαληάηαη ζηα αθεγήκαηα Μα πόηε ζα θηάζεη απηόο ν Μάγνο; (2017), Σα αιεζηλά δώξα 

ηνπ Ατ-Βαζίιε (2016). Ζ ηειεπηαία απηή ηερληθή απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ κηαο ρξηζηνπγελ-

ληάηηθεο ηζηνξίαο. Σέινο, Σν αθήγεκα πνπ εκθάληζε ηα πεξηζζφηεξα λενηεξηθά ραξαθηεξη-

ζηηθά ήηαλ: ε Φξηθαληέια, ε κάγηζζα πνπ κηζνύζε ηα θάιαληα (2003). 

Δπηπιένλ, νη ραξαθηήξεο ησλ αθεγεκάησλ απνθαιχπηνληαη είηε κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπο 

θαη ηα ιφγηα ηνπ αθεγεηή, είηε κέζα απφ ηηο πξάμεηο θαη ηελ εκθάληζή ηνπο. ε ηξία αθεγή-

καηα εκθαλίδνληαη ραξαθηήξεο δψσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ηζηνξίεο: Ζ λύρηα πνπ γελλήζεθε 

ε αγάπε (2015), Μα πόηε ζα θηάζεη απηόο ν κάγνο; (2017) θαη Ση ηξέρεη κε ηνλ Ατ-Βαζίιε;, σ-

ζηφζν, ζην αθήγεκα, Σα αιεζηλά δώξα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2016), νη ραξαθηήξεο είλαη πξνζσπν-

πνηεκέλα αληηθείκελα. Ο Ατ-Βαζίιεο απνηειεί θεληξηθφ ήξσα ζηα πεξηζζφηεξα αθεγήκαηα, 

πξνβάιινληαο ηελ νηθνπκεληθή κνξθή ηνπ. εκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη 

ην παηδί ζηα αθεγήκαηα ηεο θαηεγνξίαο πνπ κειεηάκε. πγθεθξηκέλα, ζηηο κπζνπιαζίεο: Ζ 

λύρηα πνπ γελλήζεθε ε αγάπε (2015), Φξηθαληέια, ε κάγηζζα πνπ κηζνύζε ηα θάιαληα (2003) 

θαη Ζ κπνπγάδα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2015), ηα παηδηά είηε σο ήξσεο είηε φρη, απνηεινχλ πεγή δχ-

λακεο θαη ειπίδαο, ζπκβάιινληαο θαζνξηζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε πνιιψλ πξνβιεκάησλ γηα 

έλαλ θαιχηεξν θφζκν. 

Όζνλ αθνξά ζηα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία ησλ ππφ κειέηε βηβιίσλ, παξαηεξήζακε φηη νη 

ραξαθηήξεο παξνπζηάδνληαη ζηνπο ηίηινπο κε ην φλνκά ηνπο, θαζψο είλαη εληαγκέλνη θαη 

ζηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμψθπιινπ. Όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε εηθφλαο θαη ιφγνπ, ζηηο πεξηζ-

ζφηεξεο εηθφλεο πνπ αλαιχζεθαλ, ηα δηαινγηθά κέξε ησλ θεηκέλσλ παξνπζηάδνληαη κέζα απφ 

ηελ εηθνλνγξάθεζε. Δπηπιένλ, ζηελ ηζηνξία Μα πόηε ζα θηάζεη απηόο ν Μάγνο; (2017), νη 

εηθφλεο άιινηε ζπλνδεχνπλ ην θείκελν, απνηειψληαο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ηζηνξίαο, θαη 

άιινηε ιεηηνπξγνχλ δηαθνζκεηηθά. ηελ ηζηνξία Φξηθαληέια, ε κάγηζζα πνπ κηζνύζε ηα θά-

ιαληα» (2003), ε ζρέζε εηθφλαο θαη θεηκέλνπ ζηα πεξηζζφηεξα δηζέιηδα είλαη ζπκκεηξηθή, 

ελψ ζηελ ηζηνξία Ση ηξέρεη κε ηνλ Ατ-Βαζίιε; (2018) ην θείκελν είλαη ελζσκαησκέλν ζηελ 

εηθνλνγξάθεζε, δηαζθαιίδνληαο κηα νξγαληθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δπν ηξνπηθνηήησλ. ην α-

θήγεκα Ζ λύρηα πνπ γελλήζεθε ε αγάπε (2015), ε ζρέζε εηθφλαο ιφγνπ είλαη εληζρπηηθή, θα-
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ζψο ε εηθνλνγξάθεζε ελδπλακψλεη ελλνηνινγηθά ην θείκελν, επηθαιψληαο ην ζπλαίζζεκα 

ηνπ αλαγλψζηε/ζεαηή.  

Σέινο, ην ζθεληθφ σο ρσξνρξφλνο ιεηηνπξγεί σο αηκφζθαηξα αληηθαηνπηξίδνληαο ηα ζπ-

λαηζζήκαηα ησλ εξψσλ θαη ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ αλάδεημή ηνπο, ζε φιεο ηηο 

ηζηνξίεο εθηφο απφ ην αθήγεκα Σα αιεζηλά δώξα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2016), πνπ ιεηηνπξγεί σο 

θφλην. 

Δπίζεο, νη νηθνπκεληθέο αμίεο πξνβάιινληαη κέζα απφ ηελ αθήγεζε θαη ηελ εηθνλνγξάθε-

ζε. Υαξαθηεξηζηηθά, ζην αθήγεκα Ζ λύρηα πνπ γελλήζεθε ε αγάπε (2015), ε αμία ηεο αγάπεο 

δηαπεξλά φιν ην θείκελν ηεο ηζηνξίαο. Ζ ηδέα ηεο αγάπεο αληρλεχεηαη ζε φια ηα αθεγήκαηα 

σο ην θαηεμνρήλ κήλπκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Αθφκε, ε έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο α-

παληάηαη θπξίσο ζηα αθεγήκαηα, φπσο: Φξηθαληέια, ε κάγηζζα πνπ κηζνύζε ηα θάιαληα 

(2003), Ζ λύρηα πνπ γελλήζεθε ε αγάπε (2015) θαη Ζ κπνπγάδα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2015). Ζ πί-

ζηε ζηε δχλακε ηνπ θαινχ, ζηηο ηθαλφηεηέο καο θαη ζηνπο ζηφρνπο, απαληάηαη ζηα αθεγήκα-

ηα, Φξηθαληέια, ε κάγηζζα πνπ κηζνύζε ηα θάιαληα (2003), Μα πόηε ζα θηάζεη απηόο ν Μάγνο; 

(2017) θαη ζην αθήγεκα Ση ηξέρεη κε ηνλ Ατ-Βαζίιε; (2018). Σέινο, ην κήλπκα ηεο πξνζθν-

ξάο, ηεο εηξήλεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αιιειεγγχεο, απνηειεί ηνλ ηδενινγηθφ θνξέα ησλ 

αθφινπζσλ παξακπζηψλ: Φξηθαληέια ε κάγηζζα πνπ κηζνύζε ηα θάιαληα (2003), Ζ λύρηα πνπ 

γελλήζεθε ε αγάπε (2015), Ζ κπνπγάδα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2015) θαη Σα αιεζηλά δώξα ηνπ Ατ-

Βαζίιε (2016).  

πκπεξαζκαηηθά, ηα ινγνηερληθά παηδηθά βηβιία πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία «αλα-

ηξεπηηθά παξακχζηα θαη ζηεξεφηππα – νηθνπκεληθέο αμίεο», δηαθαηέρνληαη απφ έλαλ αλαηξε-

πηηθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη κηινχλ ζηηο θαξδηέο ησλ παηδηψλ, ππνδειψλνληαο ην πξαγκαηηθφ 

λφεκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Έθδειε είλαη ε πξνζπάζεηα ησλ ζπγγξαθέσλ θαη εηθνλνγξάθσλ 

ησλ αθεγεκάησλ, λα απεηθνλίζνπλ έζηκα θαη ζηνηρεία ηεο παξάδνζεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνβάιινληαη αμίεο παλαλζξψπηλεο θαη αλαγθαίεο γηα ηνλ άλζξσπν 

ζήκεξα. Όπσο ζεκεηψλεη θαη ν Παπαδάηνο (2016 29-30), ηα βηβιία πνπ εληάζζνπλ ηα δξψ-

κελά ηνπο ζε πιαίζηα αμηψλ φπσο ε αγάπε, ε πξνζθνξά, ε ζπλεξγαζία, ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα 

θ.ά, εληάζζνληαη ζηνλ εμσηεξηθό θύθιν ησλ νηθνπκεληθώλ ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ, νπνίνο 

πεξηέρεη γεληθφηεξα αλζξσπηζηηθά θαη νηθνπκεληθά ζέκαηα, παξέρνληαο ζην παηδί ηε δπλαηφ-

ηεηα κέζσ ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο λα εκπινπηίζεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη λα πξνβιεκα-

ηηζηεί γηα δεηήκαηα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο.  

ην ηξίην θεθάιαην εμεηάδνληαη ζχγρξνλα αθεγήκαηα ηεο ειιεληθήο παηδηθήο ινγνηερλίαο 

πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία «ζχγρξνλα θνηλσληθά ζέκαηα». πγθεθξηκέλα, επηρεηξείηαη 

ε αλάιπζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ θαη ηεο εηθνλνγξάθεζεο ησλ παηδηθψλ ινγνηερληθψλ 
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βηβιίσλ, Φνλ Κνπξακπηέο ελαληίνλ θόκε Μεινκαθαξόλε (2009), θείκελν ηνπ Κπξηάθνπ Υαξί-

ηνπ θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο Νηαληέια ηακαηηάδε, Υξηζηνύγελλα ζην δάζνο, (2014), θείκελν 

ηεο γνπξήο Β. Γεσξγηάδε θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο Διίδαο Βαβνχξε, Ο Ατ-Βαζίιεο ζηε θπια-

θή κε ηνπο 83 κηθξνύο αξνπξαίνπο (2015), θείκελν ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά θαη εηθνλνγξάθεζε 

ηνπ Βαγγέιε Eιεπζεξίνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. ύγρξνλα θνηλσληθά ζέκαηα 

3.1 Δηζαγσγή 

ην παξφλ θεθάιαην εμεηάδνπκε ηξία ζχγρξνλα ειιεληθά εηθνλνγξαθεκέλα αθεγήκαηα, νη  

ζπγγξαθείο ησλ νπνίσλ απεηθνλίδνπλ ην ζέκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζίγνληαο ζχγρξνλα θνηλσ-

ληθά δεηήκαηα. χκθσλα κε ηελ Καηζίθε – Γθίβαινπ (2016: 8), νη θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειί-

μεηο ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο επέηξεςαλ ηελ αλαλέσζε ησλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ ηφζν ζε 

πεξηερφκελν, φζν θαη ζε αθεγεκαηηθέο ηερληθέο κε ηελ πξφζεζε λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ην 

γλσζηνθεληξηθφ παηδηθφ αλάγλσζκα εθθξάδνληαο ηηο ζέζεηο ηνπο γηα πνηθίια ζχγρξνλα θνη-

λσληθά δεηήκαηα. πγθεθξηκέλα, ζην αθήγεκα Φνλ Κνπξακπηέο ελαληίνλ θόκε Μεινκαθαξό-

λε (2009), θείκελν ηνπ Κπξηάθνπ Υαξίηνπ θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο Νηαληέια ηακαηηάδε, 

πξνζεγγίδεηαη ην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο ππεξνςίαο ηνπ ζχγρξνλνπ 

αλζξψπνπ φζνλ αθνξά ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. ην αθήγεκα Υξηζηνύ-

γελλα ζην δάζνο (2014), θείκελν ηεο γνπξήο Γεσξγηάδε θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο Διίδαο Βα-

βνχξε, ζίγνληαη δεηήκαηα, φπσο ε κνλαμηά πνπ βηψλνπλ πνιινί άλζξσπνη, ηδηαίηεξα ηηο εκέ-

ξεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, θαζψο θαη ην ζέκα ηεο νηθνινγηθήο θαηαζηξνθήο. Σέινο, ζην αθή-

γεκα Ο Ατ-Βαζίιεο ζηε θπιαθή κε ηνπο 83 κηθξνύο αξνπξαίνπο (2015), θείκελν ηνπ Δπγέληνπ 

Σξηβηδά θαη εηθνλνγξάθεζε ηνπ Βαγγέιε Διεπζεξίνπ, ζίγνληαη πξνβιήκαηα, φπσο ν θαηαλα-

ισηηζκφο, ε νηθνινγία, ε μελνθνβία, θαζψο θαη νη ζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ Νενέι-

ιελα, πνπ πξνβάιινπλ ηηο αληηιήςεηο ηεο επνρήο. 

Σελ πεξίνδν (1975-1990), ζχγρξνλα ζέκαηα φπσο, ν πφιεκνο, ν θαηαλαισηηζκφο θαη ε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αξρίδνπλ λα απαζρνινχλ ηελ θνηλσλία. χκθσλα κε ηνλ Πα-

παδάην (2015: 82), ε νηθνινγηθή ζθέςε αλαπηχζζεηαη θαη ηα απμεκέλα νηθνινγηθά δεηήκαηα 

θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ ζπγγξαθέσλ. Μεηά ην 1990 έσο θαη ζήκεξα παξαηεξείηαη 

κεγάιε εθδνηηθή άλζεζε ζε παηδηθά βηβιία, ηα νπνία ηνλίδνπλ ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε 

θχζε, κε ζηξνθή πξνο κηα νηθνθελξηθή αληίιεςε, ε νπνία ζπκβαδίδεη κε ηε ζπιινγηζηηθή φηη 

ν άλζξσπνο είλαη αλάγθε λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αι-

ιάδνληαο ηε ζηάζε ηνπ.  

Σα παηδηθά ινγνηερληθά βηβιία Υξηζηνύγελλα ζην δάζνο (2014) θείκελν ηεο γνπξήο Γε-

σξγηάδε θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο Διίδαο Βαβνχξε θαη Ο Ατ-Βαζίιεο ζηε θπιαθή κε ηνπο 83 

κηθξνύο αξνπξαίνπο (2015), θείκελν ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά θαη εηθνλνγξάθεζε ηνπ Βαγγέιε 

Διεπζεξίνπ, ζίγνπλ πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, νη ζπγγξαθείο ησλ νπνίσλ έκκεζα δηαπαηδα-

γσγνχλ ζπληειψληαο ζηε δεκηνπξγία νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο ηνπ κηθξνχ αλαγλψζηε γηα ηε 

δηαηήξεζε θαη ηνλ ζεβαζκφ ηνπ νηθνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.  
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Δπίζεο. ζχκθσλα κε ηνλ Παπαδάην (2016: 50), ε θνηλσληθνπνιηηηθή αηκφζθαηξα, ε θαηα-

λαισηηθή πξαθηηθή θαη ε πνιηηηζκηθή θξίζε απνηέιεζαλ πεγή έκπλεπζεο γηα πνιινχο ζπγ-

γξαθείο. Ο Σζηξψλεο αλαθέξεη όηη «ν «ζύγρξνλνο πνιηηηζκόο» ραξαθηεξίδεηαη από ην ζύλδξν-

κν ηνπ θαηαλαισηηζκνύ» (Σζηξψλεο, 2013: 68). Ζ ζπζζψξεπζε θαη ε αθζνλία είλαη ην ραξα-

θηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα κηαο θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο (Μπσληξηγηάξ, 2000: 14) Παξάι-

ιεια, ην ζέκα ηνπ θαηαλαισηηζκνχ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηε γηνξηή ησλ Υξηζηνπ-

γέλλσλ, νπνία εθηφο απφ πλεπκαηηθφ ραξαθηήξα, έρεη θαη ςπραγσγηθφ – θαηαλαισηηθφ. Απν-

ηειεί κηα εκπνξηθή γηνξηή, θαζψο ε ενξηαζηηθή αηκφζθαηξα, νη ζηνιηζκέλεο βηηξίλεο θαη ηα 

κεγάια εκπνξηθά θαηαζηήκαηα πξνζειθχνπλ κεγάιε κεξίδα θαηαλαισηψλ. Σν ενξηαζηηθφ 

ηξαπέδη, ην θαιφ ληχζηκν, ν ζηνιηζκφο, ε αληαιιαγή δψξσλ πεξηνξίδνπλ ηνλ εζηκηθφ θαη 

ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο γηνξηήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Γεληθφηεξα, φπσο ππνζηεξίδεη ε 

Γηαλληθνπνχινπ, ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ν θνθθηλνληπκέλνο Ατ-Βαζίιεο, 

πνπ καο έρεη έξζεη απφ ην εμσηεξηθφ, «θαζηζηά ην μέλν δηθό καο θαη ην δηθό καο καθξηλό θαη 

αζπλήζηζην» (Γηαλληθνπνχινπ, 2007: 199). 

Δπίζεο, ηα ζέκαηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηνπ πνιέκνπ ζίγνληαη ζην αθήγεκα Φνλ 

Κνπξακπηέο θαη θόκεο Μεινκαθαξόλεο (2009), θείκελν ηνπ Κπξηάθνπ Υαξίηνπ θαη εηθνλν-

γξάθεζε ηεο Νηαληέια ηακαηηάδε, Δηδηθφηεξα, ην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζπληζηά ρα-

ξαθηεξηζηηθφ ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. χκθσλα κε ηελ Σζηιηκέλε (2007: 82), ε ινγνηερλία 

πξαγκαηεχεηαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζπκβάιινληαο ζηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ 

απνδνρή ηνπ «Άιινπ», εμνηθεηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην κηθξφ παηδί απφ ηε λεπηαθή 

ειηθία κε ηε ζπλχπαξμε θάζε δηαθνξεηηθνχ ζηνηρείνπ σο ζηάζε δσήο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ αθεγήκαηνο Φνλ Κνπξακπηέο ελαληίνλ θόκε Μεινκαθαξόλε (2009), θείκελν 

ηνπ Κπξηάθνπ Υαξίηνπ θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο Νηαληέια ηακαηηάδε, ζην νπνίν ν ζπγγξα-

θέαο κέζα απφ έλαλ επξεκαηηθφ θαη λενηεξηθφ ηξφπν ζίγεη ην δήηεκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

σο ζηάζε δσήο, ψζηε λα μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα πνπ δεκηνπξγνχλ ν εγσηζκφο θαη ε ππεξν-

ςία.  

Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηηο Γηαλληθνπνχινπ & Καιηαθάηζνπ (2015: 14,20) ην ζέκα 

ηνπ πνιέκνπ πξνβάιιεηαη σο επίθαηξν κέζα απφ ην ζχγρξνλν εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βη-

βιίν. Σελ άπνςε απηή επηβεβαηψλεη θαη ν Καςάιεο, επηζεκαίλνληαο φηη: «ην ζέκα  εηξήλε – 

πόιεκνο έρεη πεξάζεη ζηα παηδηθά βηβιία θαη πξνβάιιεηαη ην αληηπνιεκηθό θαη θηιεηξεληθό κή-

λπκα δπλακηθά θαη δηεθδηθεηηθά» (Καςάιεο, 2016: 41). ην αθήγεκα Φνλ Κνπξακπηέο ελα-

ληίνλ θόκε Μεινκαθαξόλε (2009), θείκελν ηνπ Κπξηάθνπ Υαξίηνπ θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο 

Νηαληέιαο ηακαηηάδε, εκθαίλεηαη ε άπνςε φηη φζνη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά ζηξαηφπεδα 

δελ είλαη δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο θαη φζνη ηζρπξίδνληαη φηη είλαη ερζξνί, σζηφζν ιέλε θαη 
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θάλνπλ ηηο ίδηεο πξάμεηο. Όκνηεο είλαη θαη νη απφςεηο ησλ Γηαλληθνπνχινπ θαη Καιηαθάηζνπ 

(2015), νη νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ φηη ζπρλά ηα βηβιία κε αληηπνιεκηθφ ραξαθηήξα θαλεξψ-

λνπλ «πόζν ίδηνη είλαη νη ιανί πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά ζηξαηόπεδα» (Γηαλληθνπνχινπ & 

Καιηαθάηζνπ, 2015: 18).  

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνπκε ηελ αλάιπζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ θαη ηεο εηθνλν-

γξάθεζεο ησλ ππφ κειέηε ρξηζηνπγελληάηηθσλ παηδηθψλ βηβιίσλ: Φνλ Κνπξακπηέο ελαληίνλ 

θόκε Μεινκαθαξόλε (2009), θείκελν ηνπ Κπξηάθνπ Υαξίηνπ θαη εηθνλνγξάθεζε ηεο Νηαληέ-

ια ηακαηηάδε, Υξηζηνύγελλα ζην δάζνο (2014), θείκελν ηεο γνπξήο Γεσξγηάδε θαη εηθνλν-

γξάθεζε ηεο Διίδαο Βαβνχξε θαη Ο Ατ-Βαζίιεο ζηε θπιαθή κε ηνπο 83 κηθξνύο αξνπξαίνπο 

(2015), θείκελν ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά θαη εηθνλνγξάθεζε ηνπ Βαγγέιε Διεπζεξίνπ, εμεηάδν-

ληαο παξάιιεια θαη ηα ηδενινγηθά ζπκθξαδφκελά ηνπο. Παξαθάησ ζα αλαθεξφκαζηε κφλν 

ζε ηίηινπο αθεγεκάησλ, ψζηε λα κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα παξαθνινπζήζεη πην άλεηα ηελ 

αλάιπζε ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ αθεγεκάησλ.  

 

3.2 Υαξίηνο, Κ., Φνλ Κνπξακπηέο ελαληίνλ θόκε Μεινκαθαξόλε, Δηθ. ηακαηηάδε, Νη. 

(2009) 

3.2.1 ύληνκε παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο 

Σν αθήγεκα κε ηίηιν Φνλ Κνπξακπηέο ελαληίνλ θόκε Μεινκαθαξόλε (2009), απνηειεί κηα 

ρξηζηνπγελληάηηθε ρηνπκνξηζηηθή ηζηνξία κε πξσηαγσληζηέο ηα δχν αγαπεκέλα γιπθά ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ, ην κεινκαθάξνλν θαη ηνλ θνπξακπηέ. Σα Υξηζηνχγελλα απεηθνλίδνληαη κέζα 

απφ ηελ αληηπαιφηεηα ησλ πην δηάζεκσλ γιπθψλ, πνπ κε ηελ απψιεηα ησλ πιηθψλ ηνπο θαηα-

λννχλ ηελ νκνηφηεηα ηεο χπαξμήο ηνπο. πγθεθξηκέλα, θάζε ρξφλν, ηελ επνρή ησλ Υξηζηνπ-

γέλλσλ, ελψ φια είλαη γηνξηηλά, νη δχν πξσηαγσληζηέο νξγαλψλνπλ ηνπο ζηξαηνχο ηνπο θαη 

ζηα «γιπθνζηξαηφπεδα» αθνλίδνπλ ηα μίθε ηνπο, δηεθδηθψληαο ηελ πξψηε ζέζε ζηελ πξνηί-

κεζε κηθξψλ θαη κεγάισλ. Όκσο, κηα μαθληθή ρηνλνζχειια ηνπο παξαζέξλεη ζε έλα δάζνο. 

Δθεί ζπλαληνχλ ήξσεο, φπσο κηα λεζηηθή αξθνχδα, έλαλ μελχρηε ζθίνπξν, έλαλ θεπνπξφ ησλ 

νλείξσλ θαη άιινπο ραξαθηήξεο, νη νπνίνη γηα λα ηνπο δείμνπλ ηνλ δξφκν ηεο επηζηξνθήο 

ζηελ πφιε θαη ζην δαραξνπιαζηείν, ηνπο δεηνχλ λα απνθαιχςνπλ ηα πιηθά ηεο θαηαζθεπήο 

ηνπο. Μέζα απφ απηή ηελ δηαδξνκή αληηιακβάλνληαη φηη θάησ απφ ηελ άρλε δάραξε θαη ην 

κέιη ηνπο είλαη θηηαγκέλνη απφ ην ίδην δπκάξη. Σν βηβιίν έιαβε ηηκεηηθή δηάθξηζε γηα ηελ εη-

θνλνγξάθεζή ηνπ ην έηνο (2010) απφ ηνλ θχθιν ηνπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιίνπ. Σν αθή-

γεκα δελ έρεη ζειηδαξίζκεζε θαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε, μεθηλνχκε ηελ αξίζ-

κεζε απφ ηελ ηέηαξηε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ.  
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3.2.2 Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο 

Σν κηθξναθήγεκα κε ηίηιν Φνλ Κνπξακπηέο ελαληίνλ θόκε Μεινκαθαξόλε (2009) απνηειεί 

κηα πξσηφηππε ρξηζηνπγελληάηηθε ηζηνξία ε νπνία κέζα απφ ην ρηνχκνξ αλαθέξεηαη ζηνλ ε-

γσηζκφ θαη ζηελ ππεξνςία ησλ αλζξψπσλ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα μερσξίζνπλ. Πξφθεηηαη 

γηα έλα αθήγεκα πνπ κηιά γηα ηελ αμία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ θάζε αλζξψπνπ. Δμεγεί κε 

απιά ιφγηα ζηα παηδηά πσο ε δηαθνξεηηθφηεηα δελ επηβάιιεη ηελ εμάιεηςε ησλ ζεηηθψλ θαη 

αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο, αιιά ζπκβάιιεη ζην μεπέξαζκα ησλ 

εκπνδίσλ πνπ γελλά ε αιαδνλεία θαη ν εγσηζκφο. 

Ο αθεγεηήο ηεο ηζηνξίαο ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Genette, είλαη εμσδηεγεηηθφο-

εηξνδηεγεηηθφο κε κεδεληθή εζηίαζε, πξνζδίδνληαο ζην αθήγεκα αληηθεηκεληθφηεηα θαη αιε-

ζνθάλεηα. Ο αθεγεηήο ζε φιε ηελ ηζηνξία ρξεζηκνπνηεί ηελ ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε, σζηφ-

ζν, ε ρξήζε ηνπ δεχηεξνπ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ ζην μεθίλεκά ηεο, μαθληάδεη ηνλ αλαγλψ-

ζηε θαη ηνλ πξνζθαιεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο. Υαξαθηεξηζηηθά ην θείκελν 

αλαθέξεη: «Ναη, λαη, ζσζηά καληέςαηε, είραλ θηάζεη θαη πάιη Υξηζηνύγελλα» (Υαξίηνο, 2009: 

1). Ζ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ αλαγλψζηε κέζσ ηεο δηήγεζεο θαη ηνπ δηα-

ιφγνπ ησλ πξνζψπσλ ζε επζχ/αλαθεξφκελν ιφγν. Με ηε ρξήζε παξαηαηηθνχ θαη ππεξζπληέ-

ιηθνπ ν αθεγεηήο πεξηγξάθεη ηελ επαλαιεπηηθφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ησλ γεγνλφησλ. Ζ αθή-

γεζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ζακηζηηθή. χκθσλα κε ηνλ Καςσκέλν, ε ζακηζηηθή αθή-

γεζε πξόθεηηαη γηα κηα ζπλνπηηθή ή πεξηιεπηηθή αθήγεζε-ζρεκαηνπνίεζε (Καςσκέλνο, 2003: 

147). Σν θείκελν αλαθέξεη:« […] Δίραλ θηάζεη θαη πάιη Υξηζηνύγελλα. Κη απηό ζήκαηλε πσο 

γηα άιιε κηα ρξνληά νη γαινπνύιεο ξνδνθνθθίληδαλ καδί κε ηηο παηάηεο, ηα δώξα ηπιίγνληαλ θαη 

μεηπιίγνληαλ, ηα ζρνιεία έθιεηλαλ θαη εζύραδαλ […] ηα δέληξα ζηνιίδνληαλ θαη νκόξθαηλαλ, νη 

πόιεηο θσηίδνληαλ θαη έιακπαλ θη ν Ατ-Βαζίιεο θνύζθσλε θαη μεθνύζθσλε γηα λα πξνιάβεη 

ηόζα δώξα» (Υαξίηνο, 2009: 1-2). Ο αθεγεηήο κέζα ζε ιίγεο αξάδεο ζπκππθλψλεη θάπνηα 

έζηκα ηνπ Γσδεθαεκέξνπ κεηαθέξνληαο ηνλ αλαγλψζηε ζην ενξηαζηηθφ θιίκα ησλ Υξηζηνπ-

γέλλσλ. 

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, ν αθεγεηήο ζε ρξφλν παξαηαηηθφ παξνπζηάδεη ηνπο πξσηα-

γσληζηέο ηεο ηζηνξίαο, ην κεινκαθάξνλν θαη ηνλ θνπξακπηέ, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε πφιεκν 

δηεθδηθψληαο ηελ πξσηηά απφ κηθξνχο θαη κεγάινπο. Έπεηηα, ν ρξφλνο αιιάδεη θαη θπξηαξρεί 

ν αφξηζηνο. Ο αθεγεηήο παξαζέηεη ηα επεηζφδηα κε παξαηαθηηθή ζεηξά κέρξη ην ηέινο ηεο 

ηζηνξίαο, ελψ ε πινθή παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηε δξάζε ησλ ραξαθηήξσλ, νη νπνίνη μεηπιί-

γνληαη κέζα απφ ηε δηαδνρηθή αθνινπζία ησλ γεγνλφησλ. 

Δπηπιένλ, γηα λα δεισζεί ν ξπζκφο ηεο αθήγεζεο ν αθεγεηήο ρξεζηκνπνηεί αλαρξνλίεο κε 

ηε κνξθή ηεο επηηάρπλζεο αλαθέξνληαο: «Έηζη θπινύζαλ νη κέξεο ζηα γιπθνζηξαηόπεδα» θαη 
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«Καη κε απηά θαη κ’εθείλα έθηαζε ε κεγάιε κέξα ηεο πνξείαο πξνο ηα πεδία ησλ καρώλ» (Υα-

ξίηνο, 2009: 10). χκθσλα κε ηελ Καλαηζνχιε, «παξαιείςεηο θαη επηηαρύλζεηο παίδνπλ έλα 

αδηάθνπν παηρλίδη, γηα λα ζηεζεί ν θαηάιιεινο ξπζκόο ζηελ αθήγεζε» (Καλαηζνχιε, 2006: 

86). Δπηπξφζζεηα, ρξεζηκνπνηεί θαη ηελ ηερληθή ηεο αλάιεςεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πα-

ξνπζηάζεη ηνπο δχν πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο. Γηα ηνλ θνπξακπηέ αλαθέξεη: «Λέλε πσο 

όηαλ ήηαλ κηθξόο ηα παηδηά ζην ζρνιείν ηνλ θνξόηδεπαλ γηαηί όηαλ θηαξληδόηαλ ηνπ έθεπγε όιε 

ε άρλε δάραξε άρλε θαη έκελε θαιαθξόο» θαη γηα ην κεινκαθάξνλν αλαθέξεη: «Λέλε πσο κη-

θξόο είρε αξπάμεη ιίγν ζην θνύξλν θαη όινη ηνλ κπέξδεπαλ κε κνπζηνθνύινπξν, γη' απηό είρε 

πάληα λεύξα» (Υαξίηνο, 2009: 5,7). Ο αθεγεηήο κε παηγληψδε ηξφπν αλαθέξεηαη ζην παξει-

ζφλ ησλ δχν πξσηαγσληζηψλ, δείρλνληαο πσο νη απιέο θνξντδίεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζπκπιέγκαηα θαησηεξφηεηαο ζηα παηδηά θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο λα δηαπιάζνπλ έλαλ ππε-

ξνπηηθφ ραξαθηήξα. 

Παξάιιεια, ν αθεγεηήο επηζηξαηεχεη ηνλ κεραληζκφ ηεο παξσδίαο. Ο θνπξακπηέο θαη ην 

κεινκαθάξνλν πξνζσπνπνηνχληαη θαη απνθηνχλ αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο. Γεινηνπνηείηαη ηφζν ε 

ηδέα ηνπ πνιέκνπ φζν θαη νη ζηξαηεγνί πνπ νξγαλψλνπλ πνιεκηθέο εηνηκαζίεο. Σα νλφκαηα 

«θνλ Κνπξακπηέο» θαη «θόκεο Μεινκαθαξόλεο», θαζψο θαη «Μπαθιαβαη-ηξόπη παζάο», ε 

«Κόκεζζα ηεο ρώξαο Γίπια-δίπια», ε «δνύθηζζα ληε Πνπηίγθα», παξαπέκπνπλ ζε νηθνγέλεηεο 

επγελψλ θαη αμησκαηνχρσλ κηαο άιιεο επνρήο. Χζηφζν, ν αθεγεηήο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξί-

πησζε, επηζηξαηεχεη θαη ην ιεθηηθφ ρηνχκνξ κέζσ ηεο νλνκαηνπνηίαο. χκθσλα κε ηνλ Πα-

παλησλάθε (2007: 3), ε δηαθνξεηηθή ρξήζε ησλ ιέμεσλ ζπληζηά ην ιεθηηθφ ρηνχκνξ. Δπίζεο, 

νη εθθξάζεηο, φπσο «πνιεκηθέο εηνηκαζίεο, ν πόιεκνο ήηαλ έηνηκνο λα μεζπάζεη, ζηελ πξώηε 

γξακκή, ηα πεδία καρώλ» ελέρνπλ ηδενινγηθή ζεκαληηθφηεηα θαη θέξλνπλ ζηνλ λνπ ηνπ αλα-

γλψζηε ζθελέο εκπφιεκσλ θαηαζηάζεσλ, παξειζνληηθψλ θαη ζχγρξνλσλ. Ο αθεγεηήο κε 

έλαλ πξσηφηππν θαη επξεκαηηθφ ηξφπν αλαθέξεηαη ζηελ αηψληα αληηπαιφηεηα ησλ δχν γιπ-

θψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ γηα λα θαηαιήμεη ζην ζέκα ηεο έρζξαο ησλ αλζξψπσλ πάλσ ζηε Γε. 

Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα ηελ παξσδία εθ κεηαθνξάο ή αιιεγνξία. Όπσο ζεκεηψλεη ε Εεξβνχ 

(2007: 14), ζην άξζξν ηεο γηα ην έξγν ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά «ε ηειεπηαία Μαύξε γάηα», ε πα-

ξσδία απηνχ ηνπ ηχπνπ ζπρλά απειεπζεξψλεηαη απφ ηνλ θσκηθφ ηεο ραξαθηήξα θαη είλαη έκ-

κεζα δηδαθηηθή. 

Έλα αθφκε ζηνηρείν λενηεξηθνηεηαο πνπ εληνπίδεηαη ζην αθήγεκα είλαη ε κείμε πεδνχ θαη 

έκκεηξνπ ιφγνπ. Ο έκκεηξνο ιφγνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα κέζσ πνηεκάησλ, 

πνπ κε ην ξπζκφ ηνπο πξνζδίδνπλ έλαλ δσεξφ ηφλν ζηελ αθήγεζε «Μεινκαθαξνλάδεο είζηε 

θνπκπαξάδεο! Μελ ην παξαηξαβάηε, ηελ άρλε καο ζα θάηε» (Υαξίηνο, 2009: 6,8). 
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ηε ζπλέρεηα ν αθεγεηήο κεηαθέξεη ηνλ αλαγλψζηε ζε έλα δάζνο, φπνπ νη δχν πξσηαγσ-

ληζηέο ζα δήζνπλ κηα πεξηπέηεηα πνπ ζα ηνπο αιιάμεη εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά. Ο δηάινγνο 

κεηαμχ ησλ ραξαθηήξσλ, δσληαλεχεη ηελ αθήγεζε θαη δεκηνπξγεί κηα αηκφζθαηξα ξεαιη-

ζκνχ. Όπσο επηζεκαίλεη ν Καξαθίηζηνο, «δεκηνπξγεί κηα ςεπδαίζζεζε αλαπαξάζηαζεο ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο θαη κηθξαίλεη ηελ απόζηαζε αλάκεζα ζηνλ αλαγλώζηε θαη ηνπο ήξσεο» (Κα-

ξαθίηζηνο 2013: 229). Μέζσ ηνπ δηαιφγνπ εκθαίλνληαη νη ζπκθσλίεο πνπ ζπλάπηνληαη κεηα-

μχ ησλ εξψσλ. Δλδεηθηηθά ην θείκελν αλαθέξεη: «-Γώζε κνπ ηα ακύγδαια γηαηί πεηλάσ ζαλ 

ιύθνο, είπε ηόηε ν ζθίνπξνο θαη ράηδεςε ηελ θνηιηά ηνπ» -Πξσηάθνπζην! Φώλαμε εθλεπξηζκέ-

λνο ν θνλ Κνπξακπηέο, αιιά δελ ππήξρε άιιε ιύζε» - Γελ πηζηεύσ λα ζαο βξίζθεηαη ιίγν κειά-

θη; ξώηεζε ν αξθνύδνο. –Ση πξσηόηππν! Ξεθώληζε ζπκσκέλα ν θόκεο Μεινκαθαξόλεο» (Υα-

ξίηνο, 2009: 14-15). Ο αθεγεηήο κε ρηνπκνξηζηηθή δηάζεζε πξνβάιιεη ηελ θσκηθφηεηα ηεο 

ζθελήο κέζα απφ ηα ιφγηα ησλ ραξαθηήξσλ. Οη δχν πξσηαγσληζηέο γεινηνπνηνχληαη, θαζψο 

νη ζπκκαρίεο πνπ ζπλάπηνπλ ηα δχν ρξηζηνπγελληάηηθα γιπθά κε ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ δά-

ζνπο ζα ηνπο «μεζθεπάζνπλ» θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά. Παξάιιεια, ν αθεγεηήο κε έλαλ 

επξεκαηηθφ ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηεο κεηακπζνπιαζίαο σο ζηνηρείν λενηεξη-

θήο γξαθήο, θαηαθέξλεη κε ηελ απνδφκεζε ησλ δχν πξσηαγσληζηψλ λα γλσξίζεη ν κηθξφο 

αλαγλψζηεο ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ γιπθψλ θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, ην ζθεληθφ ηνπ δάζνπο ιεηηνπξγεί ζπκβνιηθά. Δθεί νη ήξσεο δξνπλ, σξηκά-

δνπλ θαη αληηκεησπίδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο. χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ, «ην 

δάζνο νξίδεηαη σο ν ρώξνο ηνπ αζπλείδεηνπ θαη ε είζνδνο ηνπ κεηακπζνπιαζηηθνύ ήξσα ζε 

απηό, θαίλεηαη λα ζπκπίπηεη κε ηελ πεξίνδν ηεο ελειηθίσζήο ηνπ» (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 

220). Ζ ίδηα επηζεκαίλεη φηη ζηελ πεξίπησζε ελφο ζπκβνιηθνχ ζθεληθνχ ε έλλνηα ηνπ ρξφλνπ 

ράλεη ηελ αληηθεηκεληθή ηεο δηάζηαζε θαη απνθηά κεηαθνξηθή ζεκαληηθφηεηα, κε ηηο επνρέο 

λα ιεηηνπξγνχλ σο αληαλάθιαζε ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ ραξαθηήξσλ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ απνθάιπςε ησλ ραξαθηήξσλ, ν θνλ Κνπξακπηέο θαη ν θφκεο Μεινκα-

θαξφλεο ζπληζηνχλ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο θαη απνηεινχλ δπλακηθνχο ραξαθηήξεο, 

αθνχ ζην ηέινο εκθαλίδνληαη λα έρνπλ απνβάιεη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. 

Οη ήξσεο ελζαξθψλνληαο αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο ελέρνπλ ηδενινγηθή ζεκαληηθφηεηα. Ζ πεξη-

δηάβαζε ησλ πξνζψπσλ ζην δάζνο ιεηηνπξγεί σο καζεηεία, θαζψο ράλνληαο απηφ πνπ λνκί-

δνπλ φηη ηνπο θάλεη μερσξηζηνχο θηάλνπλ πην θνληά ζηνλ αιεζηλφ εαπηφ ηνπο. 

Σέινο, ν ηξφπνο θιεηζίκαηνο ηεο ηζηνξίαο ζπληζηά ηδενινγηθφ κήλπκα. Οη δχν πξσηαγσλη-

ζηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη παξά ηηο δηαθνξέο ηεο εμσηεξηθήο ηνπο εκθάληζεο, ζηελ νπζία πα-

ξακέλνπλ ίδηνη. Μέζα απφ ηελ θιηκαθσηή αθήγεζε, ν αλαγλψζηεο αλαθαιχπηεη φηη ην κήλπ-
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κα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ πνπ είλαη ε ζπκθηιίσζε θαη ε εηξήλε ησλ αλζξψπσλ, πεξλά κέζα απφ 

ην δχζθνιν κνλνπάηη ηνπ θαζεκεξηλνχ αγψλα πξνο ηελ απηνγλσζία 

 

3.2.3 Παξαθεηκεληθά ζηνηρεία, αθήγεζε θαη εηθνλνγξάθεζε 

Σν ρξηζηνπγελληάηηθν αθήγεκα κε ηίηιν Φνλ Κνπξακπηέο ελαληίνλ θόκε Μεινκαθαξόλε 

(2009), καγλεηίδεη ην βιέκκα ηνπ αλαγλψζηε κε ηα παξαθεηκεληθά ηνπ ζηνηρεία. Πνηθίινη 

ζεκεησηηθνί ηξφπνη απνθαιχπηνπλ ζην θνηλφ φηη πξφθεηηαη γηα κηα ρηνπκνξηζηηθή ρξηζηνπ-

γελληάηηθε ηζηνξία, επηθνηλσλψληαο απφ ηνλ ηίηιν θαη ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμψθπιινπ 

πιεξνθνξίεο πνπ εμάπηνπλ ηελ πεξηέξγεηα ηνπ κηθξνχ αλαγλψζηε γηα ην πεξηερφκελν ηνπ 

θεηκέλνπ. Ο ηίηινο, φζνλ αθνξά ζηε ιεθηηθή ηνπ δηαηχπσζε είλαη νλνκαηηθφο, θαζψο αλαθέ-

ξεηαη ζηα νλφκαηα ησλ δχν γιπθψλ πνπ πξσηαγσληζηνχλ ζηελ ηζηνξία, ελψ ιεηηνπξγεί ρηνπ-

κνξηζηηθά κε ηελ πξνζσπνπνίεζε ησλ δχν γιπθψλ, ηα νπνία απνθηνχλ ηίηινπο αμησκάησλ. Ο 

ηίηινο ζε θεθαιαηνγξάκκαηε γξαθή βξίζθεηαη κέζα ζε πιαίζην εληζρχνληαο ηελ εζηίαζε ηεο 

πξνζνρήο ηνπ αλαγλψζηε/ζεαηή, ελψ ην έληνλν θφθθηλν ρξψκα, κε ην νπνίν είλαη πνηηζκέλα 

ηα νλφκαηα ησλ πξσηαγσληζηψλ, ππνδειψλνπλ ηελ έληαζε θαη ην πάζνο γηα ηελ επηθξάηεζε 

ηνπ ελφο έλαληη ηνπ άιινπ. Οπηηθή θαη ιεθηηθή ηξνπηθφηεηα βξίζθνληαη ζε δηάζηαζε. Ζ ιέμε 

«ΔΝΑΝΣΗΟΝ» ζε άζπξν ρξψκα ππνδειψλεη αληηθαηηθφηεηα, θαζψο ην άζπξν ρξψκα παξα-

πέκπεη ζην πιηθφ ηνπ αιεπξηνχ ην νπνίν είλαη ην ζηνηρείν πνπ ηνπο ελψλεη θαη φρη απηφ πνπ 

ηνπο ρσξίδεη. 

Δπηπξφζζεηα, ν ηίηινο εληάζζεηαη νξγαληθά ζηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμψθπιινπ. Οη δχν 

πξσηαγσληζηέο απεηθνλίδνληαη ζε ζρήκα θχθινπ θαη νβάι, αληίζηνηρν ηνπ ζρήκαηνο ησλ δχν 

γιπθψλ, σζηφζν ε εηθνλνγξάθνο έρεη πξνζζέζεη θαη αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά, πξνζθαιψ-

ληαο ηνλ αλαγλψζηε ζε κηα ρηνπκνξηζηηθή ηζηνξία. Σν θφλην ηνπ εμψθπιινπ παξνπζηάδεηαη 

ζε θφθθηλν ρξψκα, ελψ πάλσ απεηθνλίδνληαη ρξηζηνπγελληάηηθεο κπάιεο. Παξάιιεια, νιφ-

θιεξν ην βηβιίν έρεη ηελ εκθάληζε δψξνπ ην νπνίν είλαη ηπιηγκέλν κε θνξδέια, ζηελ άθξε 

ηεο νπνίαο θξέκνληαη νη δχν πξσηαγσληζηέο πξνζθαιψληαο ηνλ αλαγλψζηε λα αλνίμεη ην βη-

βιίν. Σέινο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπγγξαθέα, Κπξηάθνπ Υαξίηνπ, βξίζθεηαη ζην πάλσ κέ-

ξνο ηνπ βηβιίνπ καδί κε ηνλ ηίηιν, ελψ ην νλνκαηεπψλπκν ηεο εηθνλνγξάθνπ Νηαληέια ηα-

καηηάδε, ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηνπ εμψθπιινπ. Οη εθδφζεηο «Μεηαίρκην» αλαγξάθνληαη 

ζην ηέινο ηνπ εμψθπιινπ. 

Ζ εηθνλνγξάθεζε ζην πξψην ζαιφλη ηνπ βηβιίνπ (βι. παξ.Η εηθ.1, ζ.144, Υαξίηνο & ηα-

καηηάδε, 2009: 1-2) μαθληάδεη ηνλ αλαγλψζηε, θαζψο αληηθξίδεη ζην πάλσ κέξνο ηνπ πφδηα 

αλζξψπσλ λα πεξπαηνχλ αξηζηεξά θαη δεμηά δειψλνληαο θίλεζε, ελψ ζην θάησ κέξνο ηεο 
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ζειίδαο απεηθνλίδεηαη ην ππφινηπν ζψκα ηνπο θξαηψληαο παθέηα δψξσλ. χκθσλα κε ηνλ 

Nodelman, «ε δηαζηξέβισζε ησλ ζσκάησλ ή αληηθεηκέλσλ είλαη έλα ζπκβαηηθό κέζν κε ηε 

βνήζεηα ηνπ νπνίνπ νη εηθόλεο ππνδειώλνπλ θίλεζε» (Nodelman,2009: 246). Δκθαλήο είλαη ε 

πξφζεζε ηεο εηθνλνγξάθνπ λα απνηππψζεη ηηο ζπλήζεηεο ησλ αλζξψπσλ ηελ πεξίνδν ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ κε κηα αληηζπκβαηηθή πξνζέγγηζε ηεο εηθφλαο. Ζ εηθνλνγξάθεζε ζπλνδεχεη 

ην θείκελν θαη πξντδεάδεη ηνλ αλαγλψζηε γηα κηα ρξηζηνπγελληάηηθε ηζηνξία. 

Χζηφζν, ζην επφκελν δηζέιηδν ην ζθεληθφ αιιάδεη (βι. παξ.I εηθ.2, ζ.144, Υαξίηνο & 

ηακαηηάδε, 2009: 3-4). Οη δχν πξσηαγσληζηέο, ν θνπξακπηέο θαη ην κεινκαθάξνλν θάλνπλ 

ηελ εκθάληζή ηνπο. Σα δχν αγαπεκέλα γιπθά ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζηέθνληαη απέλαληη έηνηκα 

λα κνλνκαρήζνπλ. Σν θσκηθφ ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε θείκελν θαη εηθφλα. Παξάιιε-

ια, ην ρηνπκνξηζηηθφ θείκελν ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ θαξηθαηνπξίζηηθε εηθνλνγξάθεζε ησλ 

κνξθψλ, κέζσ ηεο παξαπνίεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Όζνλ αθνξά ζηελ απεηθφληζε 

ησλ ραξαθηήξσλ ε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 137) επηζεκαίλεη φηη νη ραξαθηήξεο κε ηε κνξθή 

θαξηθαηνχξαο ζπλαληψληαη ζε αλαηξεπηηθά θαη ζπλάκα παξσδηαθά θείκελα. Οη πξσηαγσλη-

ζηέο εκθαλίδνληαη θσκηθνί, θαζψο ην κεγάιν ζψκα ηνπο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα κηθξά ά-

θξα ηνπο. Σα «γιπθνζηξαηφπεδα» απεηθνλίδνληαη κέζα ζε πιαίζην ζε αληηθξηζηέο ζειίδεο, 

δειψλνληαο ηελ απφζηαζε θαη ηελ αληηπαξάζεζή ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Nodelman (2009: 

93-94), ην πιαίζην γχξσ απφ ηελ εηθφλα δειψλεη αληηθεηκεληθφηεηα θαη απφζηαζε. Σελ ηε-

ρληθή ηεο παξσδίαο επηζηξαηεχεη θαη ε εηθνλνγξάθνο αλαπαξηζηψληαο ηνλ ζηξαηφ ησλ δχν 

γιπθψλ πνπ εηνηκάδνληαη λα πνιεκήζνπλ θξαηψληαο νηθηαθά ζθεχε θαη κάιηζηα εθείλα κε ηα 

νπνία παξαζθεπάδνληαη ηα αγαπεκέλα γιπθά κηθξψλ θαη κεγάισλ. 

ην επφκελν ζαιφλη, ζηελ εηθφλα 3 (βι. παξ.I εηθ.3, ζ.144, Υαξίηνο & ηακαηηάδε, 2009: 

5-6), ιεθηηθή θαη νπηηθή ηξνπηθφηεηα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ απφδνζε ηεο θσκηθφηεηαο ηεο 

ζθελήο. Ο ζηξαηφο ησλ θνπξακπηέδσλ απεηθνλίδεηαη ζε θίλεζε. Σα αλαζεθσκέλα πφδηα θαη 

ε θίλεζε ησλ ρεξηψλ ζε ζέζε γξνζηά ππνδειψλεη ελέξγεηα θαη δξάζε. Όπσο επηζεκαίλεη ε 

ηβξνπνχινπ (2004: 114), ε θίλεζε πξνζδίδεη δσληάληα θαη ν εηθνλνγξάθνο κέζσ απηήο θα-

ζνδεγεί ην κάηη ηνπ αλαγλψζηε/ ζεαηή απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν. Σα ηξαγνπδάθηα-

πνηεκαηάθηα πνπ ιέεη ν ζηξαηφο ησλ κεινκαθάξνλσλ αμηνπνηνχληαη θαη σο νπηηθφ πιηθφ. Ο 

ξπζκφο ηνπ ηξαγνπδηνχ ζπκπαξαζχξεη θαη ηε δηάηαμε ησλ γξακκάησλ ζε πιάγηα ζέζε. Δπί-

ζεο, ην κνηίβν ζην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλνη νη ραξαθηήξεο ζπλαληάηαη θαη ζε άιιεο ζειίδεο 

ηνπ βηβιίνπ δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ξπζκφ. χκθσλα κε ηε ηβξνπνχινπ (2004: 

118), ε εηθνλνγξάθνο ζπρλά κέζσ ησλ ζρεδίσλ ηνπ ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε 

ζηελ εθθξαζηηθή δχλακε ηεο εηθφλαο, ελψ επαλαιακβάλεη θηγνχξεο, ζηνηρεία θαη κνηίβα γηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ ξπζκφ. 
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ηε ζπλέρεηα ηεο εηθνλνγξάθεζεο, ζηελ εηθφλα 4 (παξ.I εηθ.4, ζ. 145, Υαξίηνο & ηακα-

ηηάδε, 2009: 13-14), ε δξάζε κεηαθέξεηαη κέζα ζην δάζνο πνπ ιεηηνπξγεί ζπκβνιηθά γηα 

ηνπο ήξσεο ηνπ παξακπζηνχ. ηελ εηθφλα απεηθνλίδεηαη ε κνξθή ηνπ ζθίνπξνπ λα θαηαιακ-

βάλεη νιφθιεξν ην δηζέιηδν. Ζ ηερληθή ηεο ππεξβνιήο ζηελ εηθνλνγξάθεζε εληζρχεη ην θσ-

κηθφ απνηέιεζκα. Ζ ηβξνπνχινπ, ππνζηεξίδεη φηη: «νη εηθνλνγξάθνη ζπρλά ρξεζηκνπνηνύλ 

ππεξβνιηθέο αλαινγίεο γηα λα πξνθαιέζνπλ αζηεία απνηειέζκαηα. Τπεξβάιινπλ ζηελ ζηξνγγπ-

ιάδα ησλ ζρεκάησλ ησλ ραξαθηήξσλ ηνπο, ππεξβάιινπλ θαη ζηε δηαθάλεηα ησλ αληηθεηκέλσλ, 

γηα λα πξνθαιέζνπλ ρηνύκνξ» (ηβξνπνχινπ, 2004: 119). 

Σν κνηίβν ηεο πιαηζίσζεο αθνινπζείηαη θαη ζην επφκελν δηζέιηδν, (βι. παξ.Η εηθ.5, ζ. 

145, Υαξίηνο & ηακαηηάδε, 2009: 19-20). Γεληθφηεξα, ε εηθνλνγξάθνο ρξεζηκνπνηεί σο ηε-

ρληθή ηεο εηθνλνγξάθεζεο ηελ πιαηζίσζε κεηαθέξνληαο ηνλ αλαγλψζηε ζηνπο ρψξνπο δξά-

ζεο ησλ πξνζψπσλ. ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο ζειίδαο απεηθνλίδεηαη ε ζπλάληεζε ησλ πξσ-

ηαγσληζηψλ κε ηνλ ηξππνθάξπδν θαη δεμηά κε ηνλ θεπνπξφ ησλ νλείξσλ. Καη νη δχν εηθφλεο 

βξίζθνληαη ζε πιαίζην, ελψ ην θείκελν απιψλεηαη ζηε κέζε ηνπ δηζέιηδνπ. Ζ δηάηαμε ηνπ 

θεηκέλνπ, αιιά θαη ε πιαηζησκέλε εηθνλνγξάθεζε εληζρχεη ηελ άπνςε πνπ ζέιεη θείκελν θαη 

εηθφλα λα βξίζθνληαη ζε ζπκκεηξία. Ζ εηθαζηηθή απεηθφληζε ησλ δχν θαληαζηηθψλ ραξαθηή-

ξσλ ζε κεγάιν κέγεζνο δειψλεη ηελ πιενλεθηηθή ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη, ζε ζρέζε κε 

ηα δχν γιπθά πνπ απεηθνλίδνληαη ζε κηθξφ κέγεζνο, δειψλνληαο θηγνχξεο πνπ δείρλνπλ φηη 

βξίζθνληαη ζε δχζθνιε ζέζε. χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 133), ην κέγεζνο ελφο 

ραξαθηήξα δελ ππνδειψλεη κφλν ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ ηζηνξία, αιιά θαη ηελ ςπρνινγηθή ηνπ 

θαηάζηαζε. Ο θεηκεληθφο θαη εηθνληζηηθφο θψδηθαο πιεξνθνξεί ηνλ αλαγλψζηε/ζεαηή φηη ην 

κεινκαθάξνλν θαη ν θνπξακπηέο έρνπλ αιιάμεη θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά. 

ην ηειεπηαίν ζαιφλη απνηππψλεηαη ε έθβαζε ηεο ηζηνξίαο. ηελ εηθφλα 6 (βι. παξ.Η εηθ.6, 

ζ.145, Υαξίηνο & ηακαηηάδε, 2009: 23-24). Οη ήξσεο ηνπνζεηνχληαη δίπια-δίπια πάλσ ζε 

έλα παγθάθη, πξνβάιινληαο ηελ νκνηφηεηα ηεο εκθάληζήο ηνπο. Λεθηηθή θαη νπηηθή ηξνπηθφ-

ηεηα πξνβάιινπλ έκκεζα ηελ ηδενινγία ηνπ θεηκέλνπ. πγθεθξηκέλα, ε εηθφλα απνηππψλεηαη 

ζην θάησ κέξνο ηνπ δηζέιηδνπ κε ηνπο πξσηαγσληζηέο λα θνηηνχλ ηνλ αλαγλψζηε, πεξλψληαο 

ην κήλπκα φηη πέξα απφ ηα επηηεχγκαηα, ηηο παλνπιίεο θαη ηηο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο βξίζθε-

ηαη ν αιεζηλφο εαπηφο καο θαη ε πξνζσπηθφηεηάο καο. 

  



99 
 

3.3 Γεσξγηάδε, . Β. Χξηζηνύγελλα ζην δάζνο, Δηθ. Βαβνύξε, Δ. (2014) 

3.3.1. ύληνκε παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο 

Σν βηβιίν κε ηίηιν Υξηζηνύγελλα ζην Γάζνο (2014), απνηειεί έλα ρηνπκνξηζηηθφ ρξηζηνπγελ-

ληάηηθν αθήγεκα, ην νπνίo είλαη δηαζθεπή ηνπ νκψλπκνπ κηνχδηθαι πνπ θπθινθνξεί απφ ηηο 

εθδφζεηο «Γηάπιαζε». Πξφθεηηαη γηα κηα ηξπθεξή θαη ζπλάκα δηαζθεδαζηηθή ηζηνξία κε θα-

ληαζηηθνχο ήξσεο, πνπ ζπλαληήζεθαλ ζην δάζνο θαη ζπλεξγάζηεθαλ γηα λα βνεζήζνπλ ηα 

έιαηα λα γιηηψζνπλ απφ έλαλ μπινθφπν πνπ ηα θφβεη κε καλία. Ο μπινθφπνο, ν Εάρνο, δεη 

κφλνο, κηζεί ηηο γηνξηέο θαη αξλείηαη θάζε πξνζπάζεηα ζπκθηιίσζεο κε ην πλεχκα ησλ Υξη-

ζηνπγέλλσλ. Όκσο, ηα πιάζκαηα ηνπ δάζνπο ηνλ επηζθέθηεθαλ ζην ζπίηη ηνπ θαη ηνλ έθαλαλ 

λα αθήζεη ην ηζεθνχξη ηνπ θαη λα πιεζηάζεη έλα δεληξάθη. Σν κήλπκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 

θψηηζε ηελ θαξδηά ηνπ θαη απνθάζηζε λα ζπκθηιησζεί κε ηε θχζε. ην ηέινο, φινη καδί βνή-

ζεζαλ λα γεκίζνπλ ην έιθεζξν ηνπ Ατ-Βαζίιε κε ηα παθέηα απφ δψξα, πνπ πεξηείραλ ζπφ-

ξνπο θπηψλ θαη κηθξά δελδξάθηα. Μέζα απφ απηή ηελ εκπεηξία, ηα Υξηζηνχγελλα έγηλαλ γηα 

ηνλ Εάρν ε θαιχηεξε γηνξηή. ην παξακχζη ζίγνληαη ζχγρξνλα θνηλσληθά ζέκαηα, φπσο ε 

κνλαμηά, πνπ γίλεηαη πην έληνλε ηηο εκέξεο ησλ γηνξηψλ, θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξη-

βάιινληνο. Ζ ζπγγξαθέαο πεξλά έλα μερσξηζηφ νηθνινγηθφ κήλπκα θαη δεκηνπξγεί πξνβιε-

καηηζκφ ζηνλ κηθξφ αλαγλψζηε. Σν έιαην απνηειεί ην δέληξν πνπ ηαπηίδεηαη κε ηε γηνξηή 

ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, σζηφζν, ην θφςηκφ ηνπ γηα ηνλ ρξηζηνπγελληάηηθν ζηνιηζκφ νδεγεί ζηελ 

νηθνινγηθή θαηαζηξνθή. Σν αθήγεκα δελ έρεη ζειηδαξίζκεζε. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ αλα-

γλψζηε αξηζκνχκε ηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ κεηά ην πξψην δηζέιηδν. 

 

3.3.2. Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο 

Σν αθήγεκα κε ηίηιν Υξηζηνύγελλα ζην δάζνο (2014), απνηειεί έλα ζχγρξνλν κηθξναθήγεκα 

κε έληνλα θαληαζηηθά θαη εμσινγηθά ζηνηρεία. Φαλεξή είλαη ε πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα λα 

σζήζεη ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε ζηελ αλαθάιπςε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ κέζα απφ ηνλ θα-

ληαζηηθφ, κε ηε ρξήζε ππεξθπζηθψλ θαη καγηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ «καγηθνχ ξεαιηζκνχ». Ο «καγηθφο ξεαιηζκφο» αλαδχεηαη ζην αθήγεκα κέζα απφ ηε ζπ-

λχπαξμε εμσινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ππεξβάζεσλ κε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, πξνβάιινληαο 

ην νηθνινγηθφ πξφβιεκα ηεο επνρήο. χκθσλα κε ηνλ Παπαλησλάθε, ε Egoff επηζεκαίλεη φηη 

«νη δεκηνπξγνί θαληαζηαθώλ θεηκέλσλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο πην θαληαζηηθέο, καγηθέο 

θαη παξάμελεο εηθόλεο θαη ζπκβάληα, αιιά ην βαζηθό ηνπο ελδηαθέξνλ είλαη ε ζθαηξηθόηεηα ηεο 
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αλζξώπηλεο ςπρήο ή γηα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ πην ζύγρξνλν όξν ε αθεξαηόηεηα ηνπ Δγώ» 

(Παπαλησλάθεο, 2000: 258). 

Ο ηχπνο ηνπ αθεγεηή είλαη εμσδηεγεηηθφο-εηεξνδηεγεηηθφο κε κεδεληθή εζηίαζε παξνπ-

ζηάδνληαο ηα γεγνλφηα κέζα απφ ηε δηήγεζε, αιιά θαη ηνλ επζχ/αλαθεξφκελν ιφγν ησλ ε-

ξψσλ, μεηπιίγνληαο κηα ηζηνξία κε παξαζηαηηθφ ηξφπν (Genette, 2007: 324,260). Ζ ηζηνξία 

μεθηλά κε ην θιείζηκν ελφο παξακπζηνχ πνπ κφιηο εηπψζεθε απφ ηνλ Άθε θηαρηξάθε, ηνλ 

κεγαιχηεξν παξακπζά ηνπ δάζνπο ζε επζχ ιφγν, δειψλνληαο ην παξφλ ηεο αθήγεζεο. Υαξα-

θηεξηζηηθά, ην θείκελν αλαθέξεη: «ην θαιό λα πάηε, θπξία Καξδεξίλα κνπ, θη αύξην πάιη εδώ 

ζα είκαζηε. Να καο θέξεηε ηα θαξδεξηλάθηα θη όια ηα δσληαλά ηνπ δάζνπο, λα ηνπο πνύκε όζα 

παξακύζηα επηζπκήζνπλ» (Γεσξγηάδε, 2014: 1). Πξφθεηηαη γηα κηα αζπκβαηφηεηα, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ αληηζηξνθή ινγνηερληθψλ ζπκβάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε θαη ην θιείζη-

κν κηαο ηζηνξίαο, πνπ αηθληδηάδεη επράξηζηα ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε. χκθσλα κε ηνπο Αξρά-

θεο & Σζάθσλα (2013: 36), ε αζπκβαηφηεηα κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή κέζα απφ ην ζηνη-

ρείν ηεο έθπιεμεο. 

ηε ζπλέρεηα, ν αθεγεηήο γηα λα δειψζεη ηε δηαδνρή ησλ γεγνλφησλ θαη ηε δηάηαμή ηνπο 

κέζα ζην θείκελν, θάλεη ρξήζε αλαρξνληψλ, κέζσ ηεο ηερληθήο ηεο αλάιεςεο θαη αλαθέξεηαη 

ζε γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ζηνλ κηθξφ αλαγλψζηε γηα ην πεξηε-

ρφκελν ηνπ θεηκέλνπ «Κάπνηα Υξηζηνύγελλα ρξόληα πξηλ» (Γεσξγηάδε, 2014: 3). Όζνλ αθνξά 

ζηνλ ξπζκφ ηεο αθήγεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηεο πεξίιεςεο, πξνσζψληαο κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο «Έηζη πέξαζε πνιύ θαηξφο», «Μηα νιόθιεξε κέξα πέξαζε 

θη ν Εάρνο όρη κόλν είρε αθήζεη ην ηζεθνύξη θαη ηνλ ζάθν ηνπ παξάκεξα, αιιά νύηε είρε μεκπηί-

ζεη από ην ζπίηη ηνπ γηα λα πιεζηάζεη έζησ θάπνην δεληξάθη» (Γεσξγηάδε, 2014: 5,16). 

Δκθαλή είλαη ηα ζηνηρεία ηεο λενηεξηθφηεηαο ηνπ αθεγήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ηερληθή 

ηεο κεηακπζνπιαζίαο θαη ηεο απηναλαθνξηθφηεηαο. Ζ ηδηφηεηα ηνπ ζθηάρηξνπ λα αθεγείηαη 

παξακχζηα ηα νπνία θηάλνπλ κέζσ ησλ λεξάηδσλ ζηα κηθξά παηδηά, θαηαξγεί ηα φξηα κεηαμχ 

ηνπ θαληαζηηθνχ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ επηζχξνληαο ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε ζην ίδην ην 

θείκελν, ην νπνίν δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ κηα απιή θαηαζθεπή πξνβιεκαηίδνληαο ηνλ αλα-

γλψζηε γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε κπζνπιαζία (Πνιίηεο, 2004: 

113). χκθσλα κε ηνλ Κάιιεξ, ε ινγνηερλία ζπληζηά κηα πξαθηηθή, φπνπ νη ζπγγξαθείο πξν-

ζπαζνχλ «λα πξνσζήζνπλ ή λα αλαλεώζνπλ ηε ινγνηερλία θαη, σο εθ ηνύηνπ πάληνηε απνηειεί 

έλαλ έκκεζν ζηνραζκό πάλσ ζηελ ίδηα ηε ινγνηερλία» (Κάιιεξ 2000: 43). Σν θείκελν αλαθέ-

ξεη: «Κάζε απόγεπκα όκσο ζθάξσλαλ παξακύζηα, έηζη γηα λα δηαζθεδάζνπλ ηε κνλαμηά ηνπο 

κέζα ζηα έξεκα ρσξάθηα. Σα έπαηξλε ηα παξακύζηα ν αέξαο, ηα έλσλε κε ηα ζύλλεθα θαη ηα 

άθνπγαλ νη λεξάηδεο, πνπ ηα κάζαηλαλ απέμσ γηα λα ηα ςηζπξίδνπλ ζηα παηδηά» (Γεσξγηάδε, 



101 
 

2014: 3). Ο αθεγεηήο ζε απηφ ην ζεκείν, κέζσ ηεο ζακηζηηθήο αθήγεζεο αλαδεηθλχεη ηελ 

παηδαγσγηθή αμία ησλ παξακπζηψλ, σο κέζν δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαηά ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ησλ παηδηψλ. Ζ ζακηζηηθή αθήγεζε θαηά ηνλ Genette, «ζπλδέεηαη κε ηελ ππνδεηγκαηηθή 

αθήγεζε γηαηί πξνζθέξεηαη λα αλαδείμεη ππνδεηγκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη πξόηππα, ρσξίο λα 

θαηαθύγεη ζηε ξεηνξηθή ηνπ δηδαθηηζκνύ ή δηαθεξπθηηθνύ ύθνπο» (Καςσκέλνο, 2003: 147). 

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, ν αθεγεηήο, κεηαθέξεη ηνλ αλαγλψζηε ζ‟έλα ρηνληζκέλν δά-

ζνο ιίγν πξηλ ηα Υξηζηνχγελλα. Δθεί, ζπλαληηνχληαη θαη δξνπλ νη ραξαθηήξεο ηνπ αθεγήκα-

ηνο, φπσο ηα ζθηάρηξα, ηα έιαηα, νη λεξάηδεο, νη λάλνη, νη ρηνλνχιεο θαη νη θαιηθάληδαξνη. Ο 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ην θφςηκν ησλ δέληξσλ θαη ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο ελέξγεηαο πεξλά κέ-

ζα απφ ηνλ δηάινγν ελφο έιαηνπ κε ηα ζθηάρηξα. Σν έιαην θαη ην ζθηάρηξν πξνζσπνπνηνχ-

ληαη, απνθηνχλ αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο θαη αηζζήκαηα θαη βνεζνχλ ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε ζηελ 

πξφζιεςε ηεο αλάγλσζεο θαη λνεκαηνδφηεζεο ηνπ θεηκέλνπ κε θπζηθφηεηα θαη αιεζνθά-

λεηα «Δκείο ηα έιαηα ηνπ δάζνπο πνπ θάζε Υξηζηνύγελλα ζθνξπάκε παληνύ νκνξθηά, αληί γηνξ-

ηή θέηνο ληώζνπκε κηα ζιίςε» Μάζε ινηπόλ κηθξέ, πσο αλάκεζά καο εδώ ζην δάζνο δεη έλαο 

μπινθόπνο, πνπ όηαλ πιεζηάδνπλ νη γηνξηέο αξπάδεη ην ηζεθνύξη ηνπ θαη θόβεη πνιιά δέληξα. 

Πηζηεύνπκε πσο ζύληνκα ζα έξζεη θαη ε ζεηξά καο θαη ζα βξεζνύκε ζε θάπνην ζαιόλη θνξησ-

κέλα κε ρξσκαηηζηέο κπάιεο θαη θσηάθηα» (Γεσξγηάδε, 2014: 6). Μέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ δέ-

ληξνπ δηαθαίλεηαη ην καγηθφ ζηνηρείν πνπ ζπκβνιίδεη ηε γηνξηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα πξνβάιιεηαη θαη ην ηδενινγηθφ κήλπκα φηη θάζε Υξηζηνχγελλα ε θαηαλαισηηθή 

καλία ηνπ αλζξψπνπ νδεγεί ζηελ θαηαζηξνθή ηεο θχζεο. 

Ζ δξάζε θνξπθψλεηαη φηαλ νη ήξσεο ηνπ παξακπζηνχ θηάλνπλ θαη ηξππψλνπλ ζην ζπίηη 

ηνπ μπινθφπνπ, ελψ, κε ηελ ηερληθή ηνπ ρηνχκνξ, ηεο ιεθηηθήο θαληαζίαο θαη κε κηα παη-

γληψδε δηάζεζε ν αθεγεηήο θαηαθέξλεη λα δηαζθεδάζεη ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε. Ζ νλνκαην-

πνηία θαζίζηαηαη επξεκαηηθή κε ηε δεκηνπξγία νλνκάησλ ζηνπο ήξσεο φπσο, «ν Άθεο θηα-

ρηξάθεο», «Εαβνιάθεο ν Αηαθηέληνο». Δπίζεο ε κείμε έκκεηξνπ θαη πεδνχ ιφγνπ θάλεη αθφ-

κε πην ρηνπκνξηζηηθή ηελ αθήγεζε «Έρνπκε ράξηεο, έρνπκε θαθό, έρνπκε ηαιέλην θαη ςειά ην 

εζηθό» (Γεσξγηάδε, 2014:8). 

Ηδενινγηθή ζεκαληηθφηεηα ελέρνπλ ηα ιφγηα ηνπ μπινθφπνπ πξνο ηα πιάζκαηα ηνπ δά-

ζνπο. πγθεθξηκέλα, «Δγώ είκαη ν Εάρνο! ν ηξνκεξόο![…] Έια ηζεθνύξη κνπ κπεο ζην ζάθν. 

Θα θόςνπκε πνιιά δέληξα νη δπν καο. Θα γεκίζεη ε πόιε έιαηα θη εκείο ζα ηα μεθνξησζνύκε 

από ην δάζνο καο. Μηζώ ηηο γηνξηέο θαη ηνπο ρνξνύο. Άζε πνπ ζα ηα πνπιήζσ θαη ζα βγάισ 

έλα ζσξό ιεθηά!» (Γεσξγηάδε, 2014: 15). Απφ ηα ιφγηα ηνπ ήξσα δηαθαίλεηαη ν ραξαθηήξαο 

ηνπ θαη ε αληαγσληζηηθή ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηα πιάζκαηα ηνπ δάζνπο. χκθσλα κε ηελ 

Καξπφδεινπ (1994: 180), ε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηνπο ήξσεο θαη ζηα ζηνηρεία ηεο θχζεο 
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απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ πνιιψλ βηβιίσλ. Σα Υξηζηνχγελλα, αλ θαη είλαη κηα γηνξηή αγάπεο, 

αιιειεγγχεο θαη αλζξσπηάο, γηα ηνλ Εάρν ηνλ μπινθφπν απνηεινχλ έλα ζιηβεξφ γεγνλφο, ε-

μαηηίαο ηεο κνλαμηάο πνπ βηψλεη. 

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο παξαηεξείηαη ε κεηάιιαμε ηνπ ήξσα. Ο εξρνκφο ηεο παξέαο 

ηνπ δάζνπο ζην ζπίηη ηνπ, άιιαμε ηε δηάζεζή ηνπ θαη καιάθσζε ηελ θαξδηά ηνπ «αλ λα ηνπ 

άξεζε απηή ε μαθληθή επίζεζε αγάπεο ζην ζπίηη ηνπ» (Γεσξγηάδε, 2014: 16). Ζ αμία ηεο αγά-

πεο θαη ηεο αλζξσπηάο πνπ πξνβάιινπλ ηα Υξηζηνχγελλα θαηάθεξαλ λα αλαηξέςνπλ θάζε 

ίρλνο ζιίςεο θαη κειαγρνιίαο απφ ηνλ ήξσα ηνπ αθεγήκαηνο. Ζ κεηαηξνπή ηεο αξλεηηθήο 

ζηάζεο ηνπ μπινθφπνπ ζήκαλε θαη ηελ απνθφξηηζε ηεο αηκφζθαηξαο ζην δάζνο, ελψ ν αθε-

γεηήο κέζα απφ ηελ πνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο πξντδεάδεη ηνλ αλαγλψζηε γηα ην αίζην 

ηέινο ηεο ηζηνξίαο «Οη ηπκπαληζηέο έγλεςαλ ζηα δέληξα γηα αλ ληώζνπλ άλεηα […] θαη ε ρεη-

κσληάηηθε θύζε ζαλ λα θόξεζε έλα κεγάιν ρακόγειν». χκθσλα κε ηνλ Λνπθάην (1984: 77), 

ε γηνξηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ν ζηνιηζκφο ηνπ ρξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ ζπκβνιίδεη 

ηελ αθζνλία, ηελ θαηλνχξηα δσή θαη ηελ ειπίδα κέζα ζηε λέθξσζε ηνπ Υεηκψλα. 

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, κε ηελ ηερληθή ηεο αλαηξνπήο ν αθεγεηήο παξνπζηάδεη ηα 

ιφγηα ηνπ ήξσα κέζσ ηνπ επζένο ιφγνπ θαη ε νηθνινγηθή ζεκαηηθή ζπλερίδεηαη ζην παξαθά-

ησ απφζπαζκα «Γελ ζέισ λα είκαη πηα θαθόο, θώλαμε θαη ηα ειαηάθηα θνύλεζαλ ηα θιαδηά 

ηνπο ζαλ λα ρεηξνθξνηνύζαλ. Έηζη όπσο ηξύπσζε ην θσο ηεο Άγηαο Νύρηαο ζην ζπίηη κνπ, ζαλ 

θάηη λα άιιαμε κέζα κνπ […] αληί λα πνλάσ ηε θύζε, απνθάζηζα λα βνεζάσ ηε θύζε!» (Γε-

σξγηάδε, 2014: 19). Άκεζα δειψλεηαη, ινηπφλ, ε αλάγθε ηνπ ήξσα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

θχζεο. Παξάιιεια, ε αγάπε γηα ηε θχζε εθδειψλεηαη κέζσ ηεο απφθαζεο ηνπ Εάρνπ θαη 

ηεο παξέαο ηνπ δάζνπο λα γεκίζνπλ παθέηα κε ζπφξνπο θαη κηθξά δελδξάθηα γηα λα γεκίζνπλ 

ην έιθεζξν ηνπ Ατ-Βαζίιε. Χζηφζν, ν αθεγεηήο δειψλεη έκκεζα φηη ε πξνζηαζία ηνπ πεξη-

βάιινληνο είλαη δήηεκα πνπ αθνξά φινπο κε ην απφζπαζκα «Υέξηα καύξα, ρέξηα άζπξα, ρέ-

ξηα αρπξέληα […] άξρηζαλ λα γεκίδνπλ παθέηα κε ζπόξνπο, κε θπηά θαη κε κηθξά δεληξάθηα» 

(Γεσξγηάδε, 2014: 20). 

Σν θιείζηκν ηεο ηζηνξίαο ζπληζηά ηελ ηδενινγία ηνπ θεηκέλνπ. Ζ επηινγή ηνπ θιεηζίκαηνο 

ηεο ηζηνξίαο πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ηελ ηερληθή ηεο κεηακπζνπιαζίαο. χκθσλα κε ηνλ 

Καξαθίηζην (2010: 224), κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν αθεγεηήο απεπζχλεηαη ζηνλ αλαγλψζηε θα-

ιψληαο ηνλ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο ηεο ηζηνξίαο. «Μαληέςηε πνηνο 

γέκηζε ηα πην πνιιά παθέηα. Σν βξήθαηε! Μα ν Εάρνο θπζηθά!» (Γεσξγηάδε, 2014: 20). Ο α-

θεγεηήο κε ηε ρξήζε έκκεηξνπ ιφγνπ πξνηξέπεη κε ζπκβνπιεπηηθφ ηξφπν ηνλ αλαγλψζηε λα 

πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ θαη λα αλαπηχμεη νηθνινγηθή ζπλείδεζε: «Όηαλ ην πεξηβάιινλ 

καο όινη ην εθηηκήζνπκε κηα δσή ραξνύκελε ζα δήζνπκε. Πνηέ αο κελ μεξηδσζεί νύηε έλα δε-
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ληξάθη. Αο κελ θαεί, αο κελ θνπεί νύηε έλα θιαξάθη». χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2007: 

199), ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ ζε νηθνινγηθά ζέκαηα είλαη ην κεγάιν δεηνχκελν 

ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Σν κήλπκα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αθνξά φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο θαη ηνπο ελψλεη ζε θνηλνχο αγψλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο, πάλσ ζηελ ν-

πνία φινη δνχκε. 

 

3.3.3 Παξαθεηκεληθά ζηνηρεία, αθήγεζε θαη εηθνλνγξάθεζε 

Απφ ηα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία ηνπ βηβιίνπ κε ηίηιν Υξηζηνύγελλα ζην δάζνο (2014), γίλεηαη 

εκθαλέο φηη πξφθεηηαη γηα κηα ρξηζηνπγελληάηηθε ηζηνξία, φπνπ ε πνιπηξνπηθφηεηα ζπκβάι-

ιεη ζηε κεηάδνζε ηνπ θεηκεληθνχ λνήκαηνο ηεο ηζηνξίαο. Ο ηίηινο ηνπ αθεγήκαηνο αλαγξά-

θεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ εμψθπιινπ. Όζνλ αθνξά ζηε ιεθηηθή ηνπ δηαηχπσζε, πξνδηαζέηεη 

ηνλ αλαγλψζηε γηα κηα ηζηνξία ηελ πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη κάιηζηα κέζα ζην δάζνο. 

Ζ ζπληνκία ηνπ πξνδηαζέηεη ηνπο πξνζδνθψκελνπο αλαγλψζηεο, ελψ ε νπηηθή κνξθή ηνπ κα-

γλεηίδεη ην βιέκκα κηθξψλ θαη κεγάισλ, θαζψο ε ιέμε «Υξηζηνύγελλα» αλαγξάθεηαη κε θί-

ηξηλν ρξψκα (ρξπζφζθνλε), ελψ ε επηθάλεηα ησλ γξακκάησλ, θαζψο θαη άιισλ ζρεδίσλ ηνπ 

εμψθπιινπ είλαη ηξαρηά. Όπσο ν Nodelman επηζεκαίλεη (2009: 89), ην ραξηί κε πην ηξαρηά 

επηθάλεηα πξνθαιεί ηνλ αλαγλψζηε λα ηελ αγγίμεη, εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα α-

ηκφζθαηξα νηθεηφηεηαο θαη ζπκκεηνρήο. Σελ ίδηα άπνςε ππνζηεξίδεη θαη ε Γηαλληθνπνχινπ 

(2008: 320), ε νπνία πξνζζέηεη φηη ην θάιεζκα ηνπ αλαγλψζηε λα ηαπηηζηεί κε ηα πξφζσπα 

ηεο ηζηνξίαο κέζσ ηεο απηηθήο ηξνπηθφηεηαο, ζπληζηά ηελ αθεηεξία κηαο κεηακπζνπιαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Ζ ιέμε «δάζνο» αλαγξάθεηαη κε κηθξφηεξα γξάκκαηα κε πξάζηλν ρξψκα, ην 

νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηε βιάζηεζε, ηελ αθζνλία θαη ηε γνληκφηεηα. χκθσλα κε ηνλ 

Nodelman, ην πξάζηλν ρξψκα ζπκβνιίδεη «ην εηξεληθό πξάζηλν ελόο θόζκνπ πνπ ραξαθηεξίδε-

ηαη από αθζνλία θαη απμάλεηαη ζπλερώο» (Nodelman, 2009: 112). 

ην θέληξν ηνπ εμψθπιινπ απεηθνλίδνληαη νη ήξσεο ηνπ παξακπζηνχ ηνπνζεηεκέλνη ζε 

κηα ρηνλφκπαια. Έλαο θαιηθάληδαξνο, ν μπινθφπνο, έλα ζθηάρηξν θαη κηα λεξάηδα απνηππψ-

λνληαη λα θξαηνχλ παθέηα δψξσλ, ελψ αλάκεζά ηνπο βξίζθεηαη έλα έιαην. Σν θφθθηλν ρξψ-

κα θπξηαξρεί ζηελ εηθνλνγξάθεζε ηφζν ηνπ εμψθπιινπ φζν θαη ηνπ νπηζζφθπιινπ. χκθσ-

λα κε ηνλ Nodelman (2009: 106), ην θφθθηλν ρξψκα παξαπέκπεη ζε έληαζε, δεζηαζηά θαη α-

γάπε. Σέινο, ηα νλφκαηα ησλ δεκηνπξγψλ θαη νη εθδφζεηο ελέρνπλ ιεηηνπξγηθφ ξφιν ζην ε-

μψθπιιν ηνπ βηβιίνπ. Ζ πξφηαμε ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ ηεο ζπγγξαθέσο γνπξή Β. Γεσξγηά-

δε, ζην πάλσ κέξνο ηνπ εμψθπιινπ θαη αθνινχζσο, θάησ αξηζηεξά ηα νλφκαηα ηεο εηθνλν-
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γξάθνπ Διίδαο Βαβνχξε θαη κνπζηθνχ Αλαζηαζίαο Γεσξγηάδε, πξνζδίδνπλ ηελ πνιπηξνπη-

θφηεηα ηνπ βηβιίνπ. 

Αλνίγνληαο ν αλαγλψζηεο ην ζθιεξφ εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ θαη παξαηεξψληαο ηελ ηαπε-

ηζαξία ηνπ βηβιίνπ αληηθξίδεη έλα ζαιφλη κε δέληξα πνπ ηνλ πξνδηαζέηεη γηα κηα ηζηνξία κέ-

ζα ζην ρηνληζκέλν δάζνο. ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ δηζέιηδνπ ππάξρεη έλα cd πνπ πεξηέρεη 

ηε ζεαηξηθή εθδνρή ηνπ θεηκέλνπ. 

ην πξψην δηζέιηδν (βι. παξ.I εηθ.1, ζ. 146, Γεσξγηάδε & Βαβνχξε, 2014: 1-2), ν αλα-

γλψζηεο/ζεαηήο μαθληάδεηαη κε ηε θηγνχξα ελφο ζθηάρηξνπ, ε νπνία θαηαιακβάλεη ζρεδφλ 

θαη ηηο δχν ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ. χκθσλα κε ηνλ Nodelman (2009: 202), φηαλ ε εηθφλα θαηα-

ιακβάλεη φιε ηε ζειίδα απφ πάλσ έσο θάησ, δειψλεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ ήξσα ζηελ 

ηζηνξία. Σν θίηξηλν θαπέιν θαη ην θφθθηλν ζαθάθη δσληαλεχνπλ ηε κνξθή ηνπ, ελψ φπσο, 

γεληθφηεξα, ν Nodelman (2009: 123) αλαθέξεη νη ζηξνγγπιεκέλεο γξακκέο ηνπ πξνζψπνπ 

ζπλδένληαη κε ηε καιαθφηεηα θαη ππνρσξεηηθφηεηα. Ζ λενηεξηθφηεηα ηνπ αθεγήκαηνο γίλε-

ηαη αληηιεπηή κέζσ ηεο ηερληθήο ηεο κεηακπζνπιαζίαο θαη ηεο απηναλαθνξηθφηεηαο, ηφζν 

ζην θείκελν, φζν θαη ζηελ εηθνλνγξάθεζε. Ζ ζρέζε θεηκέλνπ θαη εηθφλαο θαζίζηαηαη ζπκκε-

ηξηθή, θαζψο θαη νη δχν θψδηθεο ελέρνπλ αθεγεκαηηθή ιεηηνπξγία. χκθσλα κε ηηο 

Nikolajeva & Scott (2001: 12-16), ζηελ πεξίπησζε απηή, ε εηθφλα απνδίδεη φ,ηη θαη ην θείκε-

λν, θαζψο ιέμεηο θαη εηθφλεο θαζίζηαληαη ηζφηηκεο. Ο αλαγλψζηεο πιεξνθνξείηαη απφ ην θεί-

κελν φηη ν Άθεο θηαρηξάθεο είλαη ν κεγαιχηεξνο παξακπζάο ηνπ δάζνπο θαη ε εηθφλα αλα-

παξηζηά απηή ηελ ηδηφηεηα κε γξακκαηάθηα πνπ βγαίλνπλ απφ ηελ ηζέπε ηνπ ζαθαθηνχ ηνπ 

θαη ζθνξπίδνληαη παληνχ, σο νπηηθά ζχκβνια. Δπηπιένλ, ε εηθνλνγξάθεζε εθπιήζζεη ηνλ 

αλαγλψζηε/ζεαηή κε ηελ ηερληθή ηεο αλαηξνπήο. Αλ θαη ηα κηθξά παηδηά γλσξίδνπλ απφ ηα 

ιατθά παξακχζηα φηη ην ζθηάρηξν ρξεζηκνπνηείηαη σο θφβεηξν γηα ηα πνπιηά, ελ ηνχηνηο, ε 

κνξθή ηνπ ζθηάρηξνπ απεηθνλίδεηαη πιαηζησκέλε απφ πνπιηά έηνηκα λα αθνχζνπλ ηελ ηζην-

ξία πνπ έρεη λα ηνπο αθεγεζεί. 

ην επφκελν δηζέιηδν, ζηελ εηθφλα 2 (βι. παξ.I εηθ.2, ζ.146, Γεσξγηάδε & Βαβνχξε, 

2014: 5-6), απεηθνλίδεηαη ην ζθεληθφ ηνπ ρηνληζκέλνπ δάζνπο, δειψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφ-

πν θαη ηελ επνρή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, πνπ είλαη ν ρεηκψλαο. Σα ζθηάρηξα βξίζθνληαη κπξν-

ζηά απφ έλα έιαην, ην νπνίν απεηθνλίδεηαη κε αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ε εηθφλα δε-

ιψλεη ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ εξψσλ. Ζ πξνζσπνπνίεζε ηνπ έιαηνπ 

γίλεηαη εκθαλήο θαη απφ ηελ εηθφλα δσληαλεχνληαο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηελ ηζηνξία ηνπ α-

θεγήκαηνο. Ζ εηθνλνγξάθεζε ζπλνδεχεη ην θείκελν. Ζ ιεθηηθή πεξηγξαθή ηνπ έιαηνπ απφ 

ηνλ αθεγεηή σο «αγέξσρν θαη ζπκσκέλν» απνηππψλεηαη ζηελ εηθφλα κε ηα κεγάια κάηηα θαη 

κε θξχδηα απφ ρηφλη, ππνδειψλνληαο φηη ηα ιφγηα ηνπ ελέρνπλ ζιίςε. Σν ζθεληθφ, κε ηε δηηηή 
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ππφζηαζή ηνπ σο ρψξνο θαη ρξφλνο, απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο. χκθσλα 

κε ηελ Lukens (1995: 122-117, φπ.αλαθ ζηε Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 218), ην ζθεληθφ ζεσξεί-

ηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε αλαληηθαηάζηαην θαη είλαη άξξεθηα δεκέλν κε ηνπο ραξαθηήξεο 

θαη ην ζέκα, ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηνλ ρσξνρξφλν ηεο δξάζεο. 

ην επφκελν ζαιφλη (βι. παξ.I εηθ.3, ζ.146, Γεσξγηάδε & Βαβνχξε, 2014: 11-12), ηδηαίηε-

ξα επξεκαηηθή είλαη ε εηθνλνγξάθεζε απνδίδνληαο ηε ρηνπκνξηζηηθή δηάζεζε ηνπ θεηκέλνπ. 

Ζ ζρέζε εηθφλαο θαη ιφγνπ θαζίζηαηαη θαη ζε απηφ ην δηζέιηδν ζπκκεηξηθή. Ζ εηθνλνγξάθε-

ζε είλαη έληνλα ρηνπκνξηζηηθή θαη ζε ζπκθσλία κε ην θείκελν αλαπαξηζηά ηα θαληαζηηθά 

πιάζκαηα ηνπ δάζνπο ζε θσκηθέο ζθελέο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κπνπλ ζην ζπίηη ηνπ μπ-

ινθφπνπ. πγθεθξηκέλα, απεηθνλίδνληαη νη ζθαλδαιηέο ησλ θαιηθάληδαξσλ, νη νπνίνη, άιινηε 

πείξαδαλ ηνλ ζθνχθν ησλ λεξάηδσλ, άιινηε έξηρλαλ θαξβνπλφζθνλε ζηηο ιεπθέο Υηνλνχιεο 

θαη άιινηε γέκηδαλ κε άρπξα ηηο ηζέπεο ησλ ζθηάρηξσλ. Σν θείκελν πιεξνθνξεί ηνλ αλαγλψ-

ζηε/ζεαηή γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο θαη ε εηθφλα ηηο απνδίδεη κε ηε ζχιιεςε ηεο θίλεζεο. χκ-

θσλα κε ηνπο House & Rule (2005: 283-290), ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ γηα ην ηη 

θαζηζηά κηα εηθνλνγξάθεζε φκνξθε, ηα παηδηά μερσξίδνπλ θαη πξνηηκνχλ ηηο εηθφλεο πνπ 

ελέρνπλ δξάζε θαη θίλεζε, φπσο ζθαξθάισκα, ρνξφο, ηξέμηκν, επεηδή θαη εθείλα βξίζθνληαη 

ζε ζπλερή θίλεζε, κε απνηέιεζκα λα ηαπηίδνληαη καδί ηνπο. 

Δπηπιένλ, ζπγγξαθέαο θαη εηθνλνγξάθνο απνδίδνπλ κε απνθαιππηηθφ ηξφπν ην έζηκν ησλ 

θαιηθάληδαξσλ ηηο εκέξεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. χκθσλα κε ηoπο Κακειάθε & Καξακαλέ 

(2008: 114), νη θαιηθάληδαξνη ζπκβνιίδνπλ ην ζθνηάδη θαη έξρνληαη ηηο εκέξεο ηνπ δσδε-

θαήκεξνπ. Πξφθεηηαη γηα πνλεξά πλεχκαηα θαη νη άλζξσπνη ηνχο θαληάδνληαη καχξνπο θαη 

άζρεκνπο θαη πξνζπαζνχλ κε θάζε ηξφπν λα ηνπο δηψμνπλ. Υαξαθηεξίδνληαη γηα ηηο ηξέιεο 

ηνπο θαη ηηο δαβνιηέο ηνπο, θαζψο αλαθαηεχνπλ ηα πάληα θαη πεηξάδνπλ φιν ηνλ θφζκν. 

Ζ θνξχθσζε ηεο ηζηνξίαο εκθαίλεηαη ζην επφκελν δηζέιηδν (βι. παξ.Η εηθ.4, ζ.146, Γεσξ-

γηάδε & Βαβνχξε, 2014: 15-16), θαζψο ε απεηθφληζε ηνπ Εάρνπ, ηνπ μπινθφπνπ, αιιάδεη 

ηελ εχζπκε δηάζεζε ηνπ κηθξνχ αλαγλψζηε/ζεαηή. ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο ζειίδαο, ε εη-

θνλνγξάθνο επηιέγεη ηε γσλία ιήςεο πάλσ απφ ηνλ ψκν (over the shoulder) γλσζηή απφ ηελ 

ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 191), ν αλαγλψζηεο θνη-

ηψληαο πάλσ απφ ηνλ ψκν παξαηεξεί φ,ηη βιέπεη θαη ν ήξσαο. Ζ νπηηθή γσλία ηεο εηθφλαο 

γίλεηαη απφ ηελ νπηηθή ηνπ μπινθφπνπ, ν νπνίνο αλαπαξηζηάηαη ζε πξψην πιάλν δειψλνληαο 

ηελ αληαγσληζηηθή ηνπ ζηάζε απέλαληη ζηε θχζε. Κεηκεληθφο θαη εηθνληζηηθφο θψδηθαο πξν-

βάιινπλ ηνλ ζπκφ ηνπ μπινθφπνπ απέλαληη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ πιαζκάησλ ηνπ δάζνπο λα 

ηνπ κεηαθέξνπλ ην κήλπκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη λα καιαθψζνπλ ηελ θαξδηά ηνπ. Σα κε-

γάια κάηηα θαη νη γξακκέο ζην πξφζσπφ ηνπ, δειψλνπλ ηνλ ζπκφ θαη ηελ νξγή ηνπ ήξσα. 
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Όπσο ζεκεηψλεη θαη ε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 123), ε γξακκή ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρξψκα, 

κεηαδίδνπλ ην ζπλαίζζεκα ελφο ραξαθηήξα. Ζ ηδενινγία ηνπ θεηκέλνπ ππνδειψλεηαη κέζα 

απφ ηα ιφγηα θαη ηε κνξθή ηνπ μπινθφπνπ. Σα Υξηζηνχγελλα γηα ηνπο αλζξψπνπο ζπκβνιί-

δνπλ ηελ αγάπε, ηε ραξά, ηε ζπληξνθηθφηεηα, ηε ζπκθηιίσζε κε ην Δγψ καο θαη κε ηνπο άι-

ινπο αλζξψπνπο, σζηφζν, θάπνηνη άλζξσπνη δνπλ κφλνη θαη εθείλεο ηηο κέξεο βηψλνπλ ζε κε-

γαιχηεξν βαζκφ ηε κνλαμηά ηνπο. Ζ αιινηξίσζε θαη ε παληειήο έιιεηςε νπζηαζηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ θηιηθψλ ζρέζεσλ νδεγνχλ πνιινχο αλζξψπνπο ζε ζπγθξνπζηαθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Ο ήξσαο ηνπ αθεγήκαηνο εμαηηίαο ηεο κνλαμηάο ηνπ εθδηθείηαη ηε θχζε θφβνληαο ηα δέληξα. 

χκθσλα κε ηνλ Λνπθάην (1984: 86), ην έιαην ηα Υξηζηνχγελλα απνηειεί έζηκν μεληθφ. Χ-

ζηφζν, αθφκα θαη έλα θιαξί ειηάο ή κπξηηάο απνηειεί ζχκβνιν ειπίδαο θαη δσήο ζην ρεηκσ-

ληάηηθν ηνπίν. Έκκεζα ν αθεγεηήο αλαθέξεηαη ζε εθείλνπο πνπ γηα θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο 

θφβνπλ ηα δέληξα θαη ζηεξνχλ απφ ην πεξηβάιινλ ην νμπγφλν θαη γεληθφηεξα ηε δσή θάζε 

δσληαλνχ νξγαληζκνχ. 

ηε ζπλέρεηα ηεο εηθνλνγξάθεζεο, ζηελ εηθφλα 5 (βι. παξ.I εηθ.5, ζ.146, Γεσξγηάδε & 

Βαβνχξε, 2014: 19-20), ν αλαγλψζηεο/ζεαηήο μαθληάδεηαη κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ επφκε-

λνπ ζαινληνχ παξαηεξψληαο ηε κεηαζηξνθή ηνπ ήξσα. Κείκελν θαη εηθφλα βξίζθνληαη ζε 

ζπκθσλία. Λεθηηθή θαη νπηηθή ηξνπηθφηεηα πιεξνθνξνχλ ηνλ αλαγλψζηε/ζεαηή φηη ε πξψηε 

κέξα ηνπ ρξφλνπ έρεη θηάζεη. Ζ αλαηξνπή ηνπ ραξαθηήξα ηνπ μπινθφπνπ γίλεηαη εκθαλήο 

κέζα απφ ηε ζρέζε εηθφλαο θαη ιφγνπ. Σν θείκελν πιεξνθνξεί ηνλ αλαγλψζηε γηα ηελ απφ-

θαζε ηνπ ήξσα λα κελ αληαγσλίδεηαη πηα ηε θχζε, αιιά, κφλν λα ηελ πξνζέρεη θαη ε εηθφλα 

απεηθνλίδεη ηνλ μπινθφπν ζε πξψην πιάλν λα θξαηά έλα παθέην κε έλα δεληξάθη. Ζ αιιαγή 

ηνπ Εάρνπ δηαθξίλεηαη ηφζν απφ ηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε, φζν θαη απφ ηηο πξάμεηο ηνπ. Ζ 

θηγνχξα ηνπ Εάρνπ ζην θέληξν ηεο εηθφλαο πξνδηαζέηεη ηνλ αλαγλψζηε λα ηαπηηζηεί καδί 

ηνπ. Όπσο ν Nodelman (2009: 91,232) αλαθέξεη, ε εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ πξνζψπσλ α-

ληαλαθιά ηα εζσηεξηθά ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ελψ ην θνληηλφ πιάλν επηθνηλσλεί ηνλ ηξφπν 

πνπ αηζζάλνληαη. Δπίζεο, ηα πξάζηλα κηθξά δεληξάθηα κε έληνλν πξάζηλν ρξψκα πεξλνχλ 

έκκεζα ην νηθνινγηθφ κήλπκα. Όια ηα πιάζκαηα ηνπ δάζνπο βνεζνχλ ζην λα δηαηεξεζεί ην 

πξάζηλν ζηε δσή θαη ηα Υξηζηνχγελλα λα δηαηεξήζνπλ ηε ζχκεζε ηνπ πξάζηλνπ σο ζπκβν-

ιηζκνχ ηεο βιάζηεζεο, ηεο αλαλέσζεο θαη ηεο ιαρηάξαο γηα δσή (Λνπθάηνο, 1984: 78). 

πλνςίδνληαο ηα ηδενινγηθά κελχκαηα ηεο ηζηνξίαο, ε ζπγγξαθέαο θαη ε εηθνλνγξάθνο 

ηνπ αθεγήκαηνο εληζρχνπλ ηελ νηθνινγηθή ζπλείδεζε ηνπ αλαγλψζηε/ζεαηή, ρσξίο δηδαθηη-

ζκνχο, αιιά, πξνβιεκαηίδνληάο ηνλ ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην θπζηθφ πεξηβάι-

ινλ. Ο Λνπθάηνο (1984: 83-84), ζε ιανγξαθηθή κειέηε γηα ηα Υξηζηνχγελλα επηζεκαίλεη φηη 

ην Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν, φπνηα κνξθή θη αλ έρεη, καο θαιεί λα ζπκεζνχκε ηελ πξάζηλε 
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θνηηίδα ηεο δσήο ζηηο απεξίζθεπηεο ελέξγεηεο ησλ αλζξψπσλ ζήκεξα. Παξάιιεια, νη ζχγ-

ρξνλεο ηζηκεληέληεο πφιεηο, νη βηνκεραλίεο θαη νη απνπληθηηθέο ζπλζήθεο δσήο, θαζηζηνχλ ην 

Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν ζπκβνιηθφηεξν απφ πνηέ, ζαλ αιεζηλή επινγία ηνπ Υξηζηνχ. 

 

3.4 Σξηβηδάο, Δ. Ο Ατ-Βαζίιεο ζηε θπιαθή κε ηνπο 83 κηθξνύο αξνπξαίνπο, Δηθ. Διεπζε-

ξίνπ, Β. (2015) 

3.4.1. ύληνκε παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο 

Σν βηβιίν κε ηίηιν Ο Ατ-Βαζίιεο ζηε θπιαθή κε ηνπο 83 κηθξνύο αξνπξαίνπο (2015), απνηειεί 

κηα ρξηζηνπγελληάηηθε ρηνπκνξηζηηθή ηζηνξία, γεκάηε πεξηπέηεηα, απξφνπηα θαη γέιην. Πξφ-

θεηηαη γηα κηα ηζηνξία πνπ αμηνπνηεί ηε κνξθή ηνπ Ατ-Βαζίιε γηα λα ζίμεη θαηλφκελα ηεο ζχγ-

ρξνλεο επνρήο κέζσ ηεο κείμεο θαληαζηηθψλ θαη ξεαιηζηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ε δσξνδνθία, 

ε μελνθνβία, ε νηθνινγία, ν θαηαλαισηηζκφο θαη ε επηθξάηεζε ηνπ «κέζνπ». Σα ζηνηρεία 

απηά είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ ζχγρξνλνπ Νενέιιελα. πγθεθξηκέλα, ήηαλ 

παξακνλή Πξσηνρξνληάο θαη ν Ατ-Βαζίιεο έθηαζε µε ην έιθεζξφ ηνπ ζε κηα ρηνληζκέλε πν-

ιηηεία, ζέινληαο λα κνηξάζεη ηα δψξα ζηα παηδηά. Πνιιέο φκσο αλαπάληερεο εθπιήμεηο ηνλ 

πεξίκελαλ, κέρξη πνπ θαηέιεμε αιπζνδεκέλνο ζε µηα ζθνηεηλή θπιαθή µε 83 πεξίεξγνπο α-

ξνπξαίνπο. Απηή ηε θνξά ν Ατ-Βαζίιεο δελ ήηαλ θαινδερνχκελνο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πφιεο. πγθεθξηκέλα, ζηελ αξρή ήξζε αληηκέησπνο κε έλαλ αζηπθχιαθα ν νπνίνο ηνπ έδσζε 

θιήζε γηα παξάλνκε ζηάζκεπζε ηαξάλδνπ, ζηε ζπλέρεηα απεηιήζεθε ε δσή ηνπ απφ έλα αλ-

δξφγπλν πνπ ηνλ θπλήγεζε πεξλψληαο ηνλ γηα δηαξξήθηε, ελψ εθείλνο κπήθε ζην ζπίηη ηνπο 

γηα λα αθήζεη ηα δψξα, έπεηηα ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο θαηαδηψρζεθε απφ ηελ έλσζε νηθν-

ιφγσλ, ηε ζπλνκνζπνλδία εηζαγσγέσλ θαη εκπφξσλ παηρληδηψλ, κέρξη πνπ θαηέιεμε ζηε θπ-

ιαθή. Όια, φκσο, αλαηξέπνληαη, φηαλ ηα παηδηά δηαδήισζαλ γηα ηελ απνθπιάθηζή ηνπ. Σφηε, 

ν Ατ-Βαζίιεο βξήθε ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη κε έλα ζαχκα ν νπξαλφο «έβξεμε δψξα». Ζ 

ραξά ησλ παηδηψλ ήηαλ απεξίγξαπηε, απνραηξέηεζαλ ηνλ Ατ-Βαζίιε θαη εθείλνο ράζεθε αλά-

κεζα ζηα ζχλλεθα κε ην έιθεζξφ ηνπ. Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ έγηλε απφ ηα Διιεληθά 

Γξάκκαηα ην 2009.Χζηφζν, ην βηβιίν πνπ κειεηάκε απνηειεί έθδνζε ηνπ έηνπο 2015 To α-

θήγεκα δελ έρεη ζειηδαξίζκεζε. Γηα ηε δηεπθφιπλζε αλαγλψζηε αξηζκνχκε ηηο ζειίδεο ηνπ 

βηβιίνπ απφ ην δεχηεξν δηζέιηδν  

3.4.2 Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο 

Ζ ηζηνξία ηνπ Ατ-Βαζίιε απνηειεί έλα ζχγρξνλν εηθνλνγξαθεκέλν κηθξναθήγεκα, φπνπ ν 

αθεγεηήο κέζα απφ κηα ρηνπκνξηζηηθή αθήγεζε αλαδεηθλχεη θαη παξσδεί ηηο απφςεηο θαη ηηο 
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ζηάζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ Νενέιιελα κε ζθνπφ ηελ γεινηνπνίεζή ηνπ. χκθσλα κε ηελ ηαμηλφ-

κεζε ηνπ Genette, πξφθεηηαη γηα έλαλ εμσδηεγεηηθφ-εηεξνδηεγεηηθφ αθεγεηή κε κεδεληθή 

εζηίαζε, ζπληζηψληαο έλαλ απιφ ιεηηνπξγηθφ κεραληζκφ, ν νπνίνο αθεγείηαη κηα πξσηνρξν-

ληάηηθε ηζηνξία ζε ηξίην πξφζσπν. Όπσο αλαθέξεη ε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 172), ε ηξηην-

πξφζσπε αθήγεζε παξνπζηάδεη ηα γεγνλφηα κε ζαθήλεηα, ζηαζεξή δνκή θαη βεβαηφηεηα, κε 

ζθνπφ λα μεθνπξάζεη ηνλ αλαγλψζηε. Χζηφζν, κέζα απφ ηε δηήγεζε, θαζψο θαη κέζα απφ 

ηνπο ιφγνπο ησλ πξνζψπσλ ζε επζχ/αλαθεξφκελν ιφγν, ζίγνληαη ηδενινγηθά δεηήκαηα, ηα 

νπνία πξεζβεχνπλ ηηο απφςεηο ηνπ ζπγγξαθέα. 

Ο αθεγεηήο δηαηεξεί θάπνηα παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηε γξακκηθή παξακπζη-

θή αθήγεζε θαη ηε ρξνληθή αθνινπζία ησλ γεγνλφησλ, θαζψο παξνπζηάδεη ηνλ Άγην Βαζίιε 

λα θαηαθζάλεη κε ηα δψξα ηνπ, φπσο ε παξάδνζε ηνλ έρεη ηνπνζεηήζεη (ηζνξξνπία), ζηε ζπ-

λέρεηα παξνπζηάδεη ηηο πεξηπέηεηέο ηνπ (θνξχθσζε) θαη ζην ηέινο αθνινπζεί ε ραξνχκελε 

έθβαζε ηεο ηζηνξίαο (ηζνξξνπία). Ζ κείμε θαληαζηηθνχ θαη ξεαιηζηηθνχ απνηειεί ραξαθηε-

ξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ παξακπζηνχ. Όπσο ππνζηεξίδεη θαη ε Οηθνλνκίδνπ ζην άξζξν ηνπ Πα-

παλησλάθε γηα ην έξγν ηνπ Δπγ.Σξηβηδά, ην θαληαζηαθφ ζηνηρείν ζηα θείκελα γεληθφηεξα ηνπ 

Σξηβηδά «απνηειεί έλα βαζηθό ηξόπν έθθξαζεο θαη εμσηεξίθεπζεο απηνύ πνπ έρεη θάπνηνο λα 

πξνζθέξεη ζε έλα παηδί θαη έλα κέζν γηα λα πξνβιεζνύλ αληηιήςεηο θαη κνληέια δσήο, πνπ δελ 

αιινηξηώλνπλ ηνλ άλζξσπν. Αληίζεηα, απειεπζεξώλνπλ ην δπλακηθό ηνπ θαη ηνύ πξνηείλνπλ 

ηξόπνπο λα ην αμηνπνηήζεη δεκηνπξγηθόηεξα θαη πιεξέζηεξα» (Παπαλησλάθεο, 2007: 2). 

Χζηφζν, ν αθεγεηήο παξαδίδεηαη θαη ζε κνληέξλνπο πεηξακαηηζκνχο, φπσο ε παξσδία, ε 

ζάηηξα, ε κεηακπζνπιαζία, ε κείμε πεδνχ θαη έκκεηξνπ ιφγνπ θαη ηα γισζζηθά παηρλίδηα. 

Γεληθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ θξηηηθή ηεο ηαπξνπνχινπ, ζην πεξηνδηθφ «Γηαδξνκέο» γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν αθήγεκα, ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ζε φιν ην αθήγεκά ηνπ ην παξσδηαθφ 

χθνο φπσο ην αληηιακβάλεηαη ν Μπαρηίλ. Ο Ρψζνο ζεσξεηηθφο αλαθέξεηαη ζην κεραληζκφ 

ηεο παξσδίαο «σο κηα πξαθηηθή ινγνηερληθήο κίκεζεο κε ζηνηρεία ακθηζβήηεζεο ησλ αλζξώ-

πηλσλ ραξαθηήξσλ σο θνξέσλ θνηλσληθνύ θαη ηδενινγηθνύ ιόγνπ, ε νπνία εθθξάδεηαη κέζα 

από ηελ ππεξβνιή θαη ηνλ ζπρλά εηξσληθό ηνληζκό ησλ ραξαθηήξσλ απηώλ θαη ηνπ ιόγνπ ηνπο» 

(ηαπξνπνχινπ, 2009: 30). 

Ζ ηζηνξία μεθηλάεη κε έλα ραξνχκελν ηξαγνχδη απφ ηνλ Ατ-Βαζίιε, πνπ θαηαθζάλεη ζε κηα 

ρηνληζκέλε ζχγρξνλε πφιε. Ζ κείμε πεδνχ θαη έκκεηξνπ ιφγνπ κε ηνλ ξπζκφ θαη ηε ξίκα ζπ-

κπαξαζχξεη ηνλ αλαγλψζηε ζε έλα εχζπκν ρξηζηνπγελληάηηθν θιίκα, ππνδειψλνληαο ηε λεν-

ηεξηθφηεηα ηνπ αθεγήκαηνο. ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, παξνπζηάδεηαη ν δηάινγνο ηνπ Ατ-

Βαζίιε κε έλαλ ηξνρνλφκν, νπνίνο ηνχ «θφβεη θιήζε» γηα παξάλνκν παξθάξηζκα, αγλνψληαο 

ην πνηνο είλαη. Ο Ατ-Βαζίιεο ηνχ πξνζθέξεη έλα γιεηθηηδνχξη ζε ζρήκα ζθπξίρηξαο θαη εθεί-
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λνο ηνλ θαηεγνξεί γηα πξάμε δσξνδνθίαο «-Κάληε κνπ ζαο παξαθαιώ ηε ράξε. Φέξλσ δώξα 

θαη δσξάθηα. Να, θνηηάμηε! Έρσ θέξεη θαη γηα ζαο έλα [..] – Θα ζαο ζπκβνύιεπα λα κελ επηβα-

ξύλεηε ηε ζέζε ζαο κε απόπεηξεο δσξνδνθίαο. Ζ δσξνδνθία είλαη αμηόπνηλν αδίθεκα» (Σξηβη-

δάο, 2015: 3-4). Σν παξσδηαθφ χθνο γίλεηαη αληηιεπηφ, θαζψο, ελψ ε πξάμε ηνπ Ατ-Βαζίιε 

είλαη κηα πξάμε πξνζθνξάο θαη γελλαηνδσξίαο πξνο ην πξφζσπν ηνπ ηξνρνλφκνπ, ζαηηξίδεηαη 

ε ζεκεξηλή θνηλσληθή θαηάζηαζε. 

Ζ ρηνπκνξηζηηθή δηάζεζε ηνπ θεηκέλνπ ζπλερίδεηαη φηαλ Ατ-Βαζίιεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ 

λα αθήζεη δψξα ζε έλα ζπίηη βξέζεθε αληηκέησπνο κε ην πξφζσπν ηνπ ζχγρξνλνπ Νενέιιε-

λα, πνπ δείρλεη θαρχπνπηνο θαη θνβηζκέλνο, ελψ δελ δηζηάδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη παξάλνκα 

κέζα γηα λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ. «Μελ αλεζπρείο, Δπηέξπε, θαζεζπράδεη ηε γπλαίθα 

ηνπ, Θα ζ’ ηνλ ηαθηνπνηήζσ εγώ! Πηάζε κνπ ην δίθαλν!.... Θα ζ’ ηνλ θάλσ θόζθηλν!» (Σξηβη-

δάο, 2015: 8). Φαλεξή είλαη ε πξφζεζε ηνπ αθεγεηή λα πξνβάιεη ην κήλπκα ηεο μελνθνβίαο 

ζε νηηδήπνηε είλαη δηαθνξεηηθφ. 

Δπίζεο, ην παξσδηαθφ χθνο ηεο αθήγεζεο ζπλερίδεηαη φηαλ ν Ατ-Βαζίιεο έξρεηαη αληηκέ-

ησπνο κε ηξεηο θπξίεο, κέιε ηεο Έλσζεο Οηθνιφγσλ. Υαξαθηεξηζηηθά: «Νηξνπή! ζηξίγθιηζε ε 

πξώηε, πνπ θνξνύζε θαπέιν κε θηεξά ζηξνπζνθακήινπ θαη έβαιε ηα ρέξηα ζηνπο γνθνύο ηεο. –

Αίζρνο! μεθώληζε ε δεύηεξε, πνπ είρε κηα γνύλα αιεπνύο ηπιηγκέλε γύξσ από ην ιαηκό ηεο θαη 

ηνλ αγξηνθνίηαμε. –Φξίθε! Φξίθε! Φξίθε! είπε ε ηξίηε θπξία, πνπ θξαηνύζε ηζάληα από δέξκα 

θξνθνδείινπ θαη θνύλεζε απζηεξά ην δάρηπιό ηεο» (Σξηβηδάο, 2015: 12). Γηα άιιε κηα θνξά 

πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα κέζσ ηνπ αθεγεηή είλαη λα πξνβάιεη ηελ ππνθξηζία ηεο θνηλήο 

γλψκεο κέζα απφ ηελ αληίζεζε ησλ ιφγσλ, ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηεο εκθάληζεο ησλ γπλαη-

θψλ, ακθηζβεηψληαο ηε δήζελ νηθνινγηθή ζπλείδεζή ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, άιιε κηα ζθελή ζάηηξαο θαη παξσδίαο παξνπζηάδεηαη φηαλ ν Ατ-Βαζίιεο 

έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηε πλνκνζπνλδία Δηζαγσγέσλ θαη Δκπφξσλ Παηρληδηψλ, ηα κέιε 

ηεο νπνίαο δηαδειψλνπλ ελαληίνλ ηνπ θαη απαηηνχλ ηε ζχιιεςή ηνπ. «Μνηξάδεη δσξεάλ παη-

ρλίδηα θαη καο ραιάεη ηελ αγνξά», δειψλνπλ αγαλαθηηζκέλνη. Ζ πξνζήισζε ζην ρξήκα, o 

θαηαλαισηηζκφο θαη ηα πιηθά αγαζά, ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε ηηο αγαζέο θαη θαινπξναίξεηεο πξνζέζεηο ηνπ Ατ-Βαζίιε πνπ ζέιεη λα πξνζθέξεη 

αληδηνηειψο ζηα κηθξά παηδηά. «Γώζηε έλα γεξό ζθακπίιη όινη καδί ζηνλ Ατ-Βαζίιε! Καη ν Ά-

γηνο θνβέξα ζέιεη! Μνηξάδεη δσξεάλ δώξα θαη καο ραιάεη ηελ αγνξά» (Σξηβηδάο, 2015: 16). Ο 

αθεγεηήο θάλεη ρξήζε ηνπ ζπλζεκαηηθνχ ιφγνπ, δειψλνληαο ηελ επηζεηηθή ζηάζε ησλ δηα-

δεισηψλ απέλαληη ζηηο εηξεληθέο πξνζέζεηο ηνπ Ατ-Βαζίιε. χκθσλα κε ηνλ Υαηδεζαββίδε 

(2011: 110), ν ζπλζεκαηηθφο ιφγνο είλαη ππαηληθηηθφο θαη ζπληζηά κηα κνξθή πνιπηξνπηθνχ 

ιφγνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξβνιή θαη ρηνπκνξηζηηθή γιψζζα. 
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Δπίζεο, ν αθεγεηήο ρξεζηκνπνηεί σο ηερληθή ηελ παξσδία, φηαλ ν Ατ-Βαζίιεο ζπιιακβά-

λεηαη θαη νδεγείηαη ζην δηθαζηήξην θαηεγνξνχκελνο γηα πνιιά εγθιήκαηα. Έλα θαληαζηηθφ 

πξφζσπν ην νπνίν είλαη ζπλπθαζκέλν κε έλαλ άιιν θψδηθα αμηψλ, δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηεο 

ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο, βξίζθεηαη ζηε θπιαθή. Δλψ εθείλνο επηρεηξεί λα θάλεη έλα ζαχ-

κα γηα λα μεθχγεη, ε επηζεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαηαθέξλεη λα αθπξψζεη αθφκε θαη ηε 

ζαπκαηνπξγφ δχλακή ηνπ. Ζ ειπίδα έξρεηαη απφ ηα παηδηά πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο θσλάδνπλ 

ξπζκηθά ζπλζήκαηα γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπ.  

Μηα αθφκε θσκηθή ζθελή, πνπ θηάλεη ζηα φξηα ηνπ γθξνηέζθν απνθαιχπηεηαη, φηαλ ηα 

φξγαλα εμνπζίαο, φπσο ν δηεπζπληήο ησλ θπιαθψλ, ν πξσζππνπξγφο θαη ν πξφεδξνο ηεο δε-

κνθξαηίαο γεινηνπνηνχληαη θαη ριεπάδνληαη ζηα κάηηα ησλ παηδηψλ ηνπο, φηαλ εθείλα ηνχο 

δεηνχλ λα κεζνιαβήζνπλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπο Aγίνπ. Πξφθεηηαη γηα 

ηελ παξσδηνπνίεζε ηνπ «κέζνπ», σο βαζηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ζχγρξνλνπ πνιίηε ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο.  

ηε ζπλέρεηα, ν Ατ-Βαζίιεο ειεπζεξψλεηαη θαη έλα πιήζνο παηδηψλ ηνλ πεξηκέλεη. Ζ η-

ζνξξνπία εκθαλίδεηαη, φηαλ ν Ατ-Βαζίιεο βξίζθεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη θαηαθέξλεη λα 

πξνζθέξεη ηα δψξα πνπ είραλ πνιηνπνηεζεί. Ζ αθήγεζε ηειεηψλεη κε ηελ επαλαθνξά ηεο κεί-

μεο πεδνχ θαη έκκεηξνπ ιφγνπ, φπσο αθξηβψο μεθίλεζε, δειψλνληαο ηελ θπθιηθή θαη γξακ-

κηθή αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ. 

Αθφκε, ην αθήγεκα ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά ελέρεη ραξαθηήξα κεηακπζνπιαζηηθήο αθήγε-

ζεο, θαζψο ζπλππάξρνπλ ραξαθηήξεο απφ δηάθνξα νληνινγηθά πεδία θαηαιήγνληαο ζε κηα 

ακθηζβήηεζε ησλ νξίσλ. Ο αθεγεηήο κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηνπ νδεγείηαη ζηελ ππέξβαζε 

ησλ νξίσλ κεηαμχ πξαγκαηηθφηεηαο θαη θαληαζίαο, ρσξίο φκσο λα αθπξψλεη ην έλα ή άιιν, 

θαιψληαο ηνλ αλαγλψζηε λα πξνβιεκαηηζηεί γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ηε κπζνπιαζία (Πνιίηεο, 2004: 113). Όπσο ππνζηεξίδεη ν Σζάθσλαο (2011: 91) ζην άξζξν 

ηνπ «Ζ ειιεληθόηεηα ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδάο», ν Δπγέληνο Σξηβηδάο γλσξίδεη ηελ πλεπκαηηθή 

παξάδνζε ηνπ ηφπνπ ηνπ, θαη ηελ αλαπαξαγάγεη κέζα απφ αλαηξνπέο πξνζθαιψληαο ηνλ κη-

θξφ αλαγλψζηε λα δεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ άιιε ζθνπηά θαη λα δηακνξθψζεη ηε δηθή ηνπ 

άπνςε ζηεξίδνληάο ηελ ζε πεξηζζφηεξα δεδνκέλα. 

Δπηπξφζζεηα, ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληνγισζζηθή πξνζέγγηζε ηνπ ρηνχκνξ ζην έξγν ηνπ 

Δπγέληνπ Σξηβηδά, ε ηάκνπ (2011: 300, 302-303) αλαθέξεη φηη ν ζπγγξαθέαο ζηελ ηζηνξία 

ηνπ κέζσ ηνπ αθεγεηή ελεξγνπνηεί ην πθνινγηθφ ρηνχκνξ κε ηε κείμε ζνβαξψλ θαη θαζεκε-

ξηλψλ επηπέδσλ χθνπο, κε ζθνπφ ηελ παξψδεζε ηνπ πξψηνπ. «ΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΑΡΑΝΟΜΖ 

ΣΑΘΜΔΤΖ ΔΛΚΖΘΡΟΤ ΚΑΗ ΦΘΟΡΑ ΚΡΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ (Ο ηάξαλδόο ζαο κά-

ζεζε ην πειήθηό κνπ» Σξηβηδάο, 2015: 11). Σν πθνινγηθφ ρηνχκνξ ζπληζηά ηερληθή ηεο κεηα-
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λενηεξηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο θνηλσληθήο θξηηηθήο, εμνηθεηψλνληαο ηνλ κηθξφ 

αλαγλψζηε κε ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ επηθνηλσληαθψλ ηνπ δεμηνηήησλ. Παξάιιεια, νη Παπαδνπνχινπ θαη 

Σζηηζαλνχδε-Μαιιίδε (2013: 11), ππνζηεξίδνπλ φηη κε ηε ρξήζε αλεπίζεκνπ χθνπο θαη ιατ-

θψλ ιέμεσλ ν ζπγγξαθέαο κέζσ ηνπ αθεγεηή επηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα νηθεηφηε-

ηαο αλάκεζα ζε απηφλ θαη ηνλ αλαγλψζηε. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην παξακχζη ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί πινχζηα ιεθηηθή θα-

ληαζία, ε νπνία αγγίδεη ηφζν ηε κνξθή φζν θαη ην πεξηερφκελν ηνπ αθεγήκαηνο. πγθεθξηκέ-

λα, ε δεκηνπξγία ξπζκνχ κέζσ ηεο νκνηνθαηαιεμίαο ηνπ ζηίρνπ «Πνδήιαηα θαη ιηρνπδηέο, 

γην-γην, λεξνκπνγηέο, κπαιόληα πνπ δε ζπάλε θαη ραιάθηα πνπ πεηάλε» (Σξηβηδάο, 2015: 2), α-

πνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο, θαζψο επίζεο γίλεηαη ρξήζε θαη 

ηεο νλνκαηνπνηίαο κε ηε δεκηνπξγία νλνκάησλ ησλ πξνζψπσλ ηεο ηζηνξίαο, φπσο ηα νλφκα-

ηα ησλ παηδηψλ «Μπηζκπηξίθνο», «Μπνπκπνχθα», «Πηηζηθηφγθνο» θαη «Πηηζηθηνχγθα», δε-

ιψλνληαο κηα παηγληψδε θαη θσκηθή δηάζηαζε ζηα πξφζσπα. 

Γηεξεπλψληαο ηε ζέζε ησλ ραξαθηήξσλ ζην αθήγεκα, ηα πξφζσπα απνθαιχπηνληαη κέζα 

απφ ηα ιφγηα ηνπο. Ο επζχο ιφγνο ησλ πξνζψπσλ θαζίζηαηαη δηθσληθφο. Απνηειεί ηνλ ιφγν 

ησλ εξψσλ θαη θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ, πξνβάιινληαο φκσο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ ζπγ-

γξαθέα. χκθσλα κε ηνλ Καςσκέλν (2003: 142), ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηθσληθνχ ιφγνπ, νη 

απφςεηο ηνπ ήξσα ζπγρένληαη κε ηηο απφςεηο ηνπ αθεγεηή θαη ν ιφγνο ηνπ αθεγεηή απνηειεί 

παξσδία ησλ ιφγσλ ηνπ ήξσα. Ο Ατ-Βαζίιεο είλαη ν θεληξηθφο ήξσαο ηεο πξσηνρξνληάηηθεο 

ηζηνξίαο. Αλήθεη ζηνπο ζηεξενηππηθνχο ραξαθηήξεο, ελψ έληνλεο είλαη νη ζπγθξνχζεηο ηνπ κε 

ηα άηνκα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. χκθσλα κε ηελ Καξπφδεινπ, «νη αληηζέζεηο θαη νη ζπ-

γθξνύζεηο ηνπ ήξσα κε ηνλ θνηλσληθό ηνπ πεξίγπξν, δεκηνπξγνύληαη όηαλ ε ζπκπεξηθνξά, νη 

πξάμεηο, νη επηζπκίεο θαη νη αμίεο ηνπ θύξηνπ ραξαθηήξα αληηβαίλνπλ ζηηο αληίζηνηρεο ηνπ πεξη-

βάιινληόο ηνπ» (Καξπφδεινπ, 1994: 178). Δπηπιένλ, απνηειεί έλαλ παξσδηαθφ ραξαθηήξα, 

θαζψο απνκπζνπνηείηαη ζηα κάηηα ησλ αλαγλσζηψλ, αθπξψλνληαο ηελ ππεξθπζηθή ηνπ ππφ-

ζηαζε. Αθφκε θαη ε νληνινγηθή ηνπ ππφζηαζε αλαηξέπεηαη, θαζψο ην αφξαην ηεο παξνπζίαο 

ηνπ θαηαξγείηαη θαη νη ππεξθπζηθέο ηνπ δπλάκεηο αλαζηέιινληαη. 

Οη ππφινηπνη ραξαθηήξεο (ν ηξνρνλφκνο, νη θάηνηθνη ηεο πνιπθαηνηθίαο, ν δηθαζηήο θ.ά.) 

ζπληζηνχλ πξφζσπα ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη εθπξνζσπνχλ έλαλ δηαθνξεηηθφ 

θψδηθα αμηψλ κηαο πξαγκαηηθφηεηαο απφιπηα παξάινγεο. Σα παηδηά εθπξνζσπνχλ ηελ θαιή 

πιεπξά ηεο δσήο, δείρλνπλ λα κελ έρνπλ ράζεη ηελ πίζηε ηνπο ζηνλ αγαπεκέλν ηνπο Άγην. 

Δκθαλίδνληαη σο νη ζσηήξεο θαη ππεξαζπηζηέο ηνπ Ατ-Βαζίιε, σο ε ζεηηθή ελέξγεηα πνπ α-

πνδίδεη ζηνλ Άγην ηηο ζαπκαηνπξγηθέο ηνπ δπλάκεηο. ε φκνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο ραξα-
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θηήξεο θαηαιήγεη θαη ε ηαπξνπνχινπ (2009: 30,36) ζηελ θξηηηθή ηεο γηα ην βηβιίν ζην πε-

ξηνδηθφ «Γηαδξνκέο». Χζηφζν, ηα νλφκαηα φπσο «Μπηζκπηξίθνο, Μπνπκπνχθα, Πηηζηθηφ-

γθνο θαη Πηηζηθηνχγθα» πνπ ν αθεγεηήο ηνπο απνδίδεη, δειψλνπλ ηε γεινηνγξαθηθή κίκεζε 

πνπ νη γνλείο πξνζδίδνπλ ζηα παηδηά ηνπο απφ αγάπε. Με έληνλν εηξσληθφ χθνο ηα νλφκαηα 

πεξηγξάθνπλ ηνπο θαινκαζεκέλνπο γφλνπο ηεο «πςειήο θνηλσλίαο» ησλ Νενειιήλσλ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ειαθξφηεηα πλεχκαηνο, θαη έιιεηςε ζνβαξφηεηαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζην γεληθφ ζπκθέξνλ. 

 

3.4.3 Παξαθεηκεληθά ζηνηρεία, αθήγεζε θαη εηθνλνγξάθεζε 

Σν βηβιίν ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά είλαη έλα εηθνλνγξαθεκέλν κηθξναθήγεκα κε εκθαλή ηα 

ζηνηρεία ηεο λενηεξηθφηεηαο απφ ηα παξαθείκελα ζεκεία ηνπ εμψθπιινπ, θαζψο πεξηιακβά-

λεη δηάθνξνπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο γηα ηε κεηάδνζε πνιπηξνπηθψλ κελπκάησλ κέζσ νπηη-

θήο θαη ιεθηηθήο ηξνπηθφηεηαο. Ο ηίηινο Ο Ατ-Βαζίιεο ζηε θπιαθή κε ηνπο 83 κηθξνύο αξνπ-

ξαίνπο (2015), ιεηηνπξγεί ζε πνιιά επίπεδα, ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελν φζν θαη σο πξνο 

ηε κνξθή ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ. Όζνλ αθνξά ζηε ιεθηηθή ηνπ δηαηχπσζε, εληάζζεηαη ζηνπο 

νλνκαηηθνχο ηίηινπο, θαζψο αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ πξσηαγσληζηή ηεο ηζηνξίαο, πξνδηαζέ-

ηνληαο ηηο πξνζδνθίεο ησλ αλαγλσζηψλ. Ο αλαγλψζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ ηίηιν φηη ν α-

γαπεκέλνο Άγηνο ησλ παηδηψλ, ζχκβνιν ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο, βξίζθε-

ηαη ζηε θπιαθή, εηζβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηνλ θφζκν ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηε-

ηαο. Έλα θείκελν πξννξηζκέλν αξρηθά γηα παηδηά, πνπ κε κηα πην πξνζεθηηθή καηηά καγλεηί-

δεη θαη ην βιέκκα ηνπ ελήιηθα αλαγλψζηε, θαζψο επηιέγεηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα έλα αγαπε-

κέλν πξφζσπν ησλ παηδηψλ λα εκπιέθεηαη ζε ζχγρξνλεο θαηαζηάζεηο, εμππεξεηψληαο ηελ 

ηερληθή ηεο παξσδίαο (ηαπξνπνχινπ, 2009 : 30).  

Δπίζεο, νη απμνκεηψζεηο ζην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ ζε θφθθηλν ρξψκα, ην αλαθάηεκα 

γξακκαηηθψλ θαη αξηζκεηηθψλ ζπκβάζεσλ, ππνβάιινπλ ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε ζε κηα παη-

γληψδε δηαδηθαζία κάζεζεο. Χζηφζν, ν ηίηινο ζηε πεξίπησζή καο εληάζζεηαη νξγαληθά ζηελ 

εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμψθπιινπ. Ζ απεηθφληζε ηνπ Ατ-Βαζίιε ζηε θπιαθή δηακνξθψλεη ηελ 

αηκφζθαηξα ηνπ βηβιίνπ θαη πξνδηαζέηεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε, θαζψο απν-

ηειεί θαη απηνχζηα εηθφλα ηνπ βηβιίνπ. χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 280), ην εμψ-

θπιιν ζην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν ελεκεξψλεη ηνλ αλαγλψζηε γηα ην ζέκα θαη ην χθνο ηνπ 

βηβιίνπ θαη ζπκβάιιεη ζηε λνεκαηνδφηεζή ηνπ. Σαπηφρξνλα, ν ζπλδπαζκφο ησλ ρξσκάησλ 

ηεο εηθνλνγξάθεζεο ζε θίηξηλν θαη πνξηνθαιί, ηνλ πξντδεάδεη γηα κηα εχζπκε ηζηνξία 

(Nodelman, 2009: 81). Χζηφζν, ε εηθνλνγξάθεζε ελέρεη θαη ζεκαληηθή ηδενινγηθή δηάζηα-
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ζε. Οη αξνπξαίνη θαη νη ηζηπνχξεο πνπ βξίζθνληαη δηπιά ζηνλ Ατ-Βαζίιε, ππνδειψλνπλ ηηο 

άζιηεο ζπλζήθεο ησλ θπιαθψλ ζήκεξα. 

Παξακέλνληαο ζηνλ ζεκαληηθφ παξαθεηκεληθφ ρψξν ηνπ εμψθπιινπ, ζεκαληηθή είλαη ε 

ζέζε αλαγξαθήο ησλ νλνκάησλ ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ βηβιίνπ, ηφζν ηνπ ζπγγξαθέα φζν θαη 

ηνπ εηθνλνγξάθνπ, θαζψο θαη ησλ εθδφζεσλ «Μεηαίρκην», ηα νπνία ζπληζηνχλ έλα είδνο ιεη-

ηνπξγηθνχ παξαθεηκέλνπ. Σν νλνκαηεπψλπκν ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά ζην πάλσ κέξνο ηνπ βη-

βιίνπ κε κεγάιε γξακκαηνζεηξά, θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ εηθνλνγξάθνπ Βαγγέιε 

Διεπζεξίνπ ακέζσο κεηά ηνλ ηίηιν, ππνδειψλνπλ πνηφηεηα θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πξάμε ηεο 

αγνξάο θαη αλάγλσζεο ηνπ βηβιίνπ, ελψ ηαπηφρξνλα πξντδεάδνπλ ηνλ αλαγλψζηε γηα ηε 

ζπνπδαηφηεηα πνπ αλαιακβάλνπλ θείκελν θαη εηθφλα ζηε κεηάδνζε ηνπ θεηκεληθνχ κελχκα-

ηνο (Γηαλληθνπνχινπ, 2008: 273). Σέινο, αλνίγνληαο ην ζθιεξφ εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ ν αλα-

γλψζηεο/ζεαηήο παξαηεξεί ηα εζψθπιια. Σν αξρηθφ θαη θαηαιεθηηθφ δηζέιηδν έρνπλ δηαθν-

ζκεηηθφ ξφιν, απεηθνλίδνληαο ρξηζηνπγελληάηηθα ζηνιίδηα-αγγειάθηα θαη πξνζθαιψληαο ηνλ 

αλαγλψζηε ζην θιίκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. 

ηελ εηθφλα ηνπ πξψηνπ δηζέιηδνπ (βι. παξ.Η εηθ.1, ζ.147, Σξηβηδάο & Διεπζεξίνπ, 2015: 

1), εκθαλίδεηαη ν Ατ-Βαζίιεο ζηελ αξηζηεξή πιεπξά πάλσ ζην έιθεζξφ ηνπ ρακνγειαζηφο, 

δειψλνληαο ην μεθίλεκα ηεο ηζηνξίαο. Σν επφκελν δηζέιηδν, ζηελ εηθφλα 2 (βι. παξ.Η εηθ.2, 

ζ.147, Σξηβηδάο & Διεπζεξίνπ, 2015: 3-4), ν εηθνλνγξάθνο εθπιήζζεη ηνλ αλαγλψζηε, θαζψο 

νπηηθνπνηείηαη ε ζπλνκηιία ηνπ Ατ-Βαζίιε κε ηνλ ηξνρνλφκν. Σν θείκελν βξίζθεηαη πάλσ 

απφ ηε εηθφλα, ελψ νη ήξσεο απεηθνλίδνληαη ζε πξψην πιάλν, δειψλνληαο ηελ έληαζε ηεο 

ζθελήο. Ο Ατ-Βαζίιεο απεηθνλίδεηαη λα πξνζθέξεη έλα γιεηθηηδνχξη ζε ζρήκα ζθπξίρηξαο 

ζηνλ ηξνρνλφκν θαη εθείλνο δείρλεη λα εθλεπξίδεηαη. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο Γηαλληθν-

πνχινπ (2008: 122,124) γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ραξαθηήξσλ, ην αλνηρηφ ζηφκα θαη νη θα-

κπχιεο γξακκέο γχξσ απφ ην πξφζσπν ζε ζπλδπαζκφ κε ην θφθθηλν ρξψκα ηνπ πξνζψπνπ, 

ππνδειψλνπλ ηνλ ζπκφ θαη ηελ νξγή ησλ ραξαθηήξσλ. 

ην επφκελν ζαιφλη, ε εηθφλα 3 ππεξέρεη ηνπ θεηκέλνπ, θαζψο θαηαιακβάλεη ην  κεγαιχ-

ηεξν κέξνο ηνπ δηζέιηδνπ (βι. παξ.I εηθ.3, ζ.147,Σξηβηδάο & Διεπζεξίνπ, 2015: 5-6). Ο Ατ-

Βαζίιεο απεηθνλίδεηαη ζηε δεμηά πιεπξά ηεο ζειίδαο έηνηκνο λα κνηξάζεη ηα δψξα ζηα ζπίηηα 

ησλ θαηνίθσλ. Σν ζθεληθφ ζε απηή ηελ εηθφλα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο απεηθν-

λίδεηαη πιήζνο πνιπθαηνηθηψλ κε θεξαίεο ηειενξάζεσλ ζηηο ηαξάηζεο ηνπο. Ζ εηθφλα απνηε-

ιεί κηα ηζρπξή κεηαθνξά πνπ απνδίδεηαη ιεθηηθά σο εμήο: «Καη όρη κόλν δελ είδε θακηλάδα, 

αιιά ράζεθε ζ’έλα ππθλό δάζνο από θεξαίεο». (Σξηβηδάο, 2015: 5-6). Κεηκεληθφο θαη εηθνλη-

ζηηθφο θψδηθαο αιιειεπηδξνχλ γηα λα κεηαθέξνπλ ην νηθνινγηθφ κήλπκα ηεο έιιεηςεο ηνπ 
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πξάζηλνπ ζηηο ζχγρξνλεο πφιεηο. Ο Ατ-Βαζίιεο εκθαλίδεηαη ζε έλα ζθεληθφ δηαθνξεηηθφ απφ 

απηφ πνπ έρεη ζπλεζίζεη.  

Δπηπιένλ, ηδενινγηθά θνξηηζκέλε είλαη ε εηθνλνγξάθεζε ζην επφκελν δηζέιηδν (βι. παξ.I 

εηθ.4, ζ.147, Σξηβηδάο & Διεπζεξίνπ, 2015: 11-12). Σν παξσδνχκελν χθνο ηνπ θεηκέλνπ θαί-

λεηαη λα αθνινπζεί θαη ε εηθνλνγξάθεζε. πγθεθξηκέλα, ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ θεηκέλνπ α-

πεηθνλίδεηαη ζε θνληηλφ πιάλν ν Ατ-Βαζίιεο πεξηηξηγπξηζκέλνο απφ ηξεηο θπξίεο ηεο Έλσζεο 

Οηθνιφγσλ λα ηνπ επηηίζεληαη. Ζ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλεο νπηηθήο δειψλεη ηελ πξνζπάζεηα 

ηαχηηζεο ηνπ αλαγλψζηε/ζεαηή κε ην πξφζσπν ηνπ Ατ-Βαζίιε, ζε αληίζεζε κε ηνπο ραξα-

θηήξεο πνπ απεηθνλίδνληαη πάλσ δεμηά, νη νπνίνη απνηεινχλ ηα πξφζσπα κε ηα νπνία έξρεηαη 

ζε ζχγθξνπζε ν ήξσαο ηεο ηζηνξίαο. χκθσλα κε ηνλ Nodelman, (1996: 233, φπ.αλαθ. ζηε 

ηβξνπνχινπ, 2004: 130) ζε πνιιά εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία ν αλαγλψζηεο/ζεαηήο ζπρλά 

ηαπηίδεηαη κε ηελ πξψηε θηγνχξα πνπ βιέπεη θάησ αξηζηεξά, ελψ νη θηγνχξεο ελάληηα ζηηο 

νπνίεο αγσλίδνληαη ηνπνζεηνχληαη πάλσ δεμηά. 

Δπίζεο, εηξσληθή είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζε φζα ιέγνληαη θαη ζε φζα εηθνλνγξαθνχληαη. 

Οη γπλαίθεο κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπο πιεξνθνξνχλ ηνλ αλαγλψζηε φηη πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Έλσζε ησλ Οηθνιφγσλ, ελψ ε εκθάληζή ηνπο (ην θαζθφι αιεπνχ, ην θαπέιν ζηξνπζνθακή-

ινπ, ε ηζάληα θξνθνδείινπ) δειψλεη ην αθξηβψο αληίζεην. Πξφθεηηαη γηα ηελ παξσδηνπνίεζε 

ηνπ παξαιφγνπ πνπ δειψλεηαη απφ ηελ αληηζεηηθή ζρέζε κεηαμχ θεηκεληθνχ θαη εηθνληζηηθνχ 

θψδηθα. «–Θα ζνπ θάλνπκε κήλπζε γηα θαθνκεηαρείξηζε ηαξάλδνπ, είπε ε πξώηε λνηθνθπξά 

θαη ηνπ άζηξαςε έλα ραζηνύθη. –Γε βιέπεηο πσο ηα δώα ππνθέξνπλ; ζπλέρηζε ε δεύηεξε θαη ηνπ 

ηζίκπεζε κε ηελ νκπξέια ηεο ηε κύηε – Γε βιέπεηο πσο ηα δώα ππνθέξνπλ […], πξόζζεζε ε ηξί-

ηε θαη ηνπ θαηέβαζε ηελ ηζάληα από δέξκα θξνθόδεηινπ ζην θεθάιη» (Σξηβηδάο & Διεπζεξίνπ, 

2015: 11-12). Έκκεζα ζίγνληαη ζέκαηα φπσο ν θαηαλαισηηζκφο θαη δηαηήξεζε ηεο νηθνινγη-

θήο ηζνξξνπίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δψσλ. 

Παξάιιεια, ε θσκηθφηεηα ηεο ζθελήο ζπλερίδεηαη θαη ζην επφκελν δηζέιηδν (βι. παξ.Η 

εηθ.5, ζ.147, Σξηβηδάο & Διεπζεξίνπ, 2015: 15-16). Κείκελν θαη εηθφλα ζπλεξγάδνληαη γηα λα 

απνδψζνπλ ηελ θσκηθφηεηα ηεο θαηάζηαζεο. ηε δεμηά πιεπξά ηνπ δηζέιηδνπ απεηθνλίδεηαη 

ε κνξθή ηνπ Ατ-Βαζίιε ζην θέληξν, κε ηα πφδηα αλαζεθσκέλα απφ ην έδαθνο δειψλνληαο 

θίλεζε. Ζ κηθξφζσκε θηγνχξα ηνπ δείρλεη φηη βξίζθεηαη ζε απεηιή, ε νπνία δειψλεηαη απφ ην 

πιήζνο πνπ ηνλ πεξηηξηγπξίδεη. Πάλσ αξηζηεξά παξνπζηάδνληαη νη έκπνξνη παηρληδηψλ κε νξ-

γηζκέλν χθνο λα θξαηνχλ παλφ θηλνχκελνη θαηαπάλσ ηνπ, ελψ απφ ηα δεμηά απεηθνλίδνληαη νη 

θάηνηθνη θξαηψληαο αληηθείκελα κε θαλεξή ηελ επηζεηηθή ηνπο πξφζεζε. χκθσλα κε ηε η-

βξνπνχινπ (2004: 161), ε ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ ή ραξαθηήξσλ πην ςειά ζηελ εηθφλα 

δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηνπ βάζνπο.  
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ηε ζπλέρεηα ηεο εηθνλνγξάθεζεο, ζηελ εηθφλα 6 (βι. παξ.I εηθ.6, ζ.148, Σξηβηδάο & Δ-

ιεπζεξίνπ, 2015: 21-22), ν Ατ-Βαζίιεο νδεγείηαη ζην δηθαζηήξην, εληζρχνληαο αθφκε πεξηζ-

ζφηεξν ηελ θσκηθφηεηα ηεο ζθελήο. Όπσο ππνζηεξίδεη ε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 

126,128,133,134), ε παξνπζίαζε ηεο ζθελήο «άλσζελ», ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ αλαγλψζηε 

πξνο ηα θάησ γηα λα δεη ηνλ θεληξηθφ ήξσα, δεκηνπξγψληαο κηα αίζζεζε ππεξνρήο πξνο ην 

πξφζσπφ ηνπ. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα, ην κέγεζνο ελφο ραξαθηήξα κπνξεί λα δειψλεη 

ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε θαη ηελ ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε Ζ απεηθφληζε ηνπ δηθαζηή πάλσ 

ζε έλα νγθψδεο έδξαλν δειψλεη ηελ ππεξνρή ηνπ θαη αλαδεηθλχεη ην θχξνο ηνπ ζε αληίζεζε 

κε ην κέγεζνο ηεο κνξθήο ηνπ Ατ-Βαζίιε πνπ ππνδειψλεη ηελ αίζζεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο 

θαθήο ςπρνινγηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. Ζ εηθφλα κεηαθέξεη ηνλ δηάινγν ηνπ δηθαζηή κε ηνλ Ατ-

Βαζίιε, πξνβάιινληαο ηελ θσκηθφηεηα ηεο ζθελήο «–Απαηηώ, ζέισ λα πσ, εθιηπαξώ, λα κά-

ζσ γηαηί θαηεγνξνύκαη! Δίπε ζηνλ δηθαζηή. –Θα ζνπ πσ ακέζσο, ηνλ αγξηνθνίηαμε ν δηθαζηήο 

θαη μεηύιημε έλα ραξηί ηπιηγκέλν ζε ξνιό. Καηεγνξείζαη γηα παξάλνκε ζηάζκεπζε ειθή-

ζξνπ[…]. -Ση έρεηο λα πεηο; - Όηη είκαη αζώνο. – Όινη έηζη ιέλε. Δθαηόλ νγδόληα ηξία ρξόληα 

θπιαθή ρσξίο αλαζηνιή» (Σξηβηδάο & Διεπζεξίνπ, 2015: 21-22). πγθεθξηκέλα, ν ζπγγξαθέ-

αο κέζσ ηνπ αθεγεηή ρξεζηκνπνίεη ηε γξαθεηνθξαηηθή/λνκηθή γιψζζα, σο κηα πςεινχ θχ-

ξνπο θνηλσληθή δηάιεθην ζε αληίζεζε κε ηελ γιψζζα ηνπ Ατ-Βαζίιε, αλαπαξάγνληαο έλα 

δηπνιηθφ ηνπίν ηεο θνηλσληνγισζζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (ηάκνπ, 2011: 301). Ζ ζρέζε εηθφ-

λαο θαη ιφγνπ ζε απηφ ην δηζέιηδν είλαη εληζρπηηθή θαζψο ε εηθφλα ελδπλακψλεη ην θείκελν 

θαη εληζρχεη ηελ έληαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. 

Δπίζεο, ζην επφκελν δηζέιηδν ε πινθή ηεο ηζηνξίαο αιιάδεη. ηελ εηθφλα 7 (βι. παξ. Η 

εηθ.7, ζ.148, Σξηβηδάο & Διεπζεξίνπ, 2015: 25-26) απεηθνλίδνληαη ηα παηδηά ζε πξψην πιάλν 

θαηαιακβάλνληαο θαη ηηο δχν ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ, ελψ ην θείκελν ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ ηελ 

εηθφλα. Ο Ατ-Βαζίιεο παξαηεξεί ηα παηδηά απφ ην παξάζπξν ηεο θπιαθήο αθνχγνληάο ηα λα 

θσλάδνπλ ξπζκηθά «– ΑΠΟΦΤΛΑΚΗΣΔ ΣΟΝ ΑΪ - ΒΑΗΛΖ ΣΖ ΣΗΓΜΖ! ΝΣΡΟΠΖ ΝΑ 

ΣΟΝ ΔΥΔΣΔ ΚΛΔΗΜΔΝΟ ΦΤΛΑΚΖ. ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΔΝΟΥΟ – ΓΔ ΦΣΑΗΔΗ ΜΑ ΑΡΔΔΗ 

ΜΑ ΔΜΠΝΔΔΗ!» (Σξηβηδάο, 2015: 26). χκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο ηβξνπνχινπ (2004: 

194) γηα ηελ ζχιιεςε ησλ γξακκψλ, νη ζηξνγγπιεκέλεο γξακκέο ησλ πξνζψπσλ ηνπο, δειψ-

λνπλ ηνλ δπλακηζκφ ηνπο θαη ηνλ πιεζσξηζκφ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ ραξαθηήξσλ. Ζ εηθα-

ζηηθή απεηθφληζε ησλ εξψσλ κεηαδίδεη ηελ επράξηζηε δηάζεζή ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηελ εη-

θφλα ηνπ Ατ-Βαζίιε νπνίνο απεηθνλίδεηαη πίζσ απφ ηα θάγθεια ηεο θπιαθήο.  

ην επφκελν δηζέιηδν (βι. παξ.I εηθ.8, ζ.148, Σξηβηδάο & Διεπζεξίνπ, 2015: 31-32), θεη-

κεληθφο θαη εηθνληζηηθφο θψδηθαο ζπλεγνξνχλ γηα ην αίζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. «Άξρηζε λα 

βξέρεη δώξα. Κνύθιεο θαη ηξελάθηα, ηόκπνιεο θαη αξθνπδάθηα […] θαη ζηνιίδηα θαη ρίιηα δπν 
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παηρλίδηα έπεθηαλ ζαλ βξνρή από ηνλ νπξαλό ζηα ρέξηα ησλ παηδηώλ» (Σξηβηδάο, 2015: 31-32 ) 

Ο κεηαθνξηθφο ιφγνο ηνπ θεηκέλνπ ζπλδπάδεηαη κε ηελ θπξηνιεθηηθή απεηθφληζε ησλ δψξσλ 

λα πέθηνπλ ζην έδαθνο. χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2004: 9), ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε 

ζην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν απνηειεί ε δηάζηαζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην θείκελν πνπ εθ-

θξάδεηαη κεηαθνξηθά, ελψ ε εηθφλα θπξηνιεθηεί, δειψλνληαο κηα παηγληψδε δηάζηαζε γηα 

ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε/ζεαηή. Σα δεζηά θαη θσηεηλά ρξψκαηα ηεο εηθνλνγξάθεζεο δειψλνπλ 

ηε ραξνχκελε δηάζεζε ησλ εξψσλ. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηνλ ρξφλν θαη ζηνλ ρψξν ηεο ηζηνξί-

αο, ν ρξφλνο δειψλεηαη κέζα απφ ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο σο ε παξακνλή θαη ε εκέξα ηεο 

Πξσηνρξνληάο, ελψ ην ζθεληθφ ζπληζηά ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο θαη 

ηεο δξάζεο ησλ εξψσλ. 

 

3.5 πκπέξαζκα 

ην θεθάιαην απηφ πξνζεγγίζακε ηξία εηθνλνγξαθεκέλα ρξηζηνπγελληάηηθα παηδηθά βηβιία 

ηεο πεξηφδνπ 2000-2018, πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «ζχγρξνλα θνηλσληθά ζέκαηα». Γηε-

ξεπλψληαο ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, ηνπο ραξαθηήξεο, θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εηθνλν-

γξάθεζεο νδεγεζήθακε ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα. Χζηφζν, ζην εμήο, ζα αλαθεξφκαζηε 

κφλν ζηνπο ηίηινπο ησλ αθεγεκάησλ , ψζηε λα κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα παξαθνινπζήζεη πην 

άλεηα ηα ζπκπεξάζκαηά καο γηα ηελ θαηεγνξία ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ αθεγεκάησλ. 

Ζ αλάιπζε ησλ ππφ κειέηε βηβιίσλ έδεημε φηη νη ζπγγξαθείο αμηνπνηνχλ πξφζσπα θαη έ-

ζηκα ηεο παξάδνζεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ πξνβάιινληαο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, πνηθίια ηδενιν-

γηθά κελχκαηα κε ζθνπφ λα πξνβιεκαηίζνπλ ηνλ αλαγλψζηε. Σα δχν γιπθά ηεο ρξηζηνπγελ-

ληάηηθεο δαραξνπιαζηηθήο, ν θνπξακπηέο θαη ην κεινκαθάξνλν, ν ζηνιηζκφο ηνπ έιαηνπ σο 

ρξηζηνπγελληάηηθν έζηκν θαη ην πξφζσπν ηνπ Ατ-Βαζίιε, γίλνληαη νη πξσηαγσληζηέο ησλ α-

θεγεκάησλ, ζηα νπνία ζίγνληαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Δηδηθφηεξα, 

ην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο αιαδνλείαο σο ραξαθηεξηζηηθά ηεο επν-

ρήο ζίγνληαη ζην αθήγεκα Φνλ Κνπξακπηέο ελαληίνλ θόκε Μέινκαθαξόλε (2009), ην ζέκα ηεο 

νηθνινγίαο, θαη ηνπ θαηαλαισηηζκνχ πξνβάιιεηαη ζηα αθεγήκαηα Υξηζηνύγελλα ζην δάζνο, 

(2015) θαη Ο Ατ-Βαζίιεο ζηε θπιαθή κε ηνπο 83 κηθξνύο αξνπξαίνπο (2015). Σν ηειεπηαίν 

αθήγεκα αλαδεηθλχεηαη παξαγσγηθφ, αθνχ πξνβάιινληαη ηα πεξηζζφηεξα θνηλσληθά ζέκαηα, 

θαζψο θαη νη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ ηχπν ηνπ αθεγεηή, απηφο εκθαλίδεηαη θαη ζηα ηξία αθεγήκαηα εμσδηε-

γεηηθφο-εηεξνδηεγεηηθφο κε κεδεληθή εζηίαζε απνθαιχπηνληαο ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζή-

καηα ησλ εξψσλ, πξνζδίδνληαο ζην αθήγεκα αληηθεηκεληθφηεηα θαη πεηζηηθφηεηα. Δπίζεο, 
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θαη ζηα ηξία αθεγήκαηα ε ηζηνξία παξνπζηάδεηαη είηε κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ αθεγεηή, είηε 

κέζσ ηνπ δηαιφγνπ ησλ πξνζψπσλ, πξνζδίδνληαο ζηα αθεγήκαηα ακεζφηεηα θαη ζεαηξηθφ-

ηεηα. ρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ ρξνληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ ηζηνξία θαη ζηελ αθή-

γεζε, εληνπίζηεθαλ αλαρξνλίεο κε ηε κνξθή ηεο αλάιεςεο ζηα αθεγήκαηα Φνλ Κνπξακπηέο 

ελαληίνλ θόκε Μεινκαθαξόλε (2009) θαη Υξηζηνύγελλα ζην δάζνο (2014), ζην νπνίν ζρεηηθά 

κε ηνλ ξπζκφ ηεο αθήγεζεο εληνπίζηεθε ε ηερληθή ηεο πεξίιεςεο. Μνλαδηθή αθήγεζε πα-

ξνπζηάδεηαη ζην αθήγεκα Ο Ατ-Βαζίιεο ζηε θπιαθή κε ηνπο 83 κηθξνύο αξνπξαίνπο (2015), 

ελψ ζακηζηηθέο αθεγήζεηο εληνπίζηεθαλ ζηα αθεγήκαηα Φνλ Κνπξακπηέο ελαληίνλ θόκε Με-

ινκαθαξόλε, (2009) θαη Υξηζηνύγελλα ζην δάζνο (2014). Δπηπιένλ, ε κείμε θαληαζηηθψλ θαη 

ξεαιηζηηθψλ ζηνηρείσλ απνηέιεζε θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππφ κειέηε βηβιίσλ, κε πην έ-

ληνλα ηα εμσινγηθά ζηνηρεία ζην αθήγεκα Υξηζηνύγελλα ζην δάζνο (2015), πξνβάιινληαο ην 

ξεχκα ηνπ «καγηθνχ ξεαιηζκνχ». 

Δπηπξνζζέησο, ζηνηρεία θαη ηερληθέο ηεο λενηεξηθφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ραξαθηεξη-

ζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο αθήγεζεο εληνπίζηεθαλ ζε φια ηα αθεγήκαηα ηεο ππφ εμέηαζε θα-

ηεγνξίαο. Δηδηθφηεξα, ε κεηακπζνπιαζία-απηναλαθνξηθφηεηα, ε παξσδία [Φνλ θνπξακπηέο 

ελαληίνλ θόκε Μεινκαθαξόλε (2009), Ο Ατ-Βαζίιεο ζηε θπιαθή κε ηνπο 83 κηθξνύο αξνπξαί-

νπο (2015) ], ην ιεθηηθφ ρηνχκνξ, ε κείμε πεδνχ θαη έκκεηξνπ ιφγνπ θαη ε πνηεηηθή ηεο νλν-

καηνπνηίαο, ελψ εληνπίζηεθαλ ηα ζρήκαηα ιφγνπ, φπσο ε πξνζσπνπνίεζε θαη ε κεηαθνξά 

ζηα αθεγήκαηα Φνλ Κνπξακπηέο ελαληίνλ θόκε Μεινκαθαξόλε (2009) θαη Υξηζηνύγελλα ζην 

δάζνο (2014), εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πξφζιεςε ηνπ λνήκαηνο ηεο ηζηνξίαο απφ 

ηα κηθξά παηδηά. 

Παξάιιεια, νη ραξαθηήξεο απνθαιχπηνληαη κέζα απφ ηα ιφγηα, ηηο πξάμεηο θαη ηελ εκθά-

ληζή ηνπο. Οη θεληξηθνί ραξαθηήξεο αλαθνξηθά κε ηελ ηππνινγία ηνπο είλαη δπλακηθνί ζηα 

αθεγήκαηα Φνλ Κνπξακπηέο ελαληίνλ θόκε Μεινκαθαξόλε (2009) θαη Υξηζηνύγελλα ζην δά-

ζνο (2014), ελψ ζην αθήγεκα Ο Ατ-Βαζίιεο ζηε θπιαθή κε ηνπο 83 κηθξνύο αξνπξαίνπο 

(2015), ν Ατ-Βαζίιεο ζπληζηά έλαλ ζηαηηθφ θαη ηαπηφρξνλα ζηεξενηππηθφ ραξαθηήξα, αθνχ 

δελ απνβάιιεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Όζνλ αθνξά ζηα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία ησλ ππφ κειέηε βηβιίσλ, παξαηεξήζακε φηη νη 

ραξαθηήξεο εκθαλίδνληαη ζηνπο ηίηινπο κε ην φλνκά ηνπο θαη είλαη εληαγκέλνη ζηελ εηθνλν-

γξάθεζε ηνπ εμψθπιινπ. Ζ ζρέζε θεηκέλνπ θαη εηθνλνγξάθεζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο εηθφλεο 

πνπ αλαιχζεθαλ ιεηηνχξγεζε εληζρπηηθά πξνο ηε λνεκαηνδφηεζε ηεο ηζηνξίαο, θαζψο θαη 

ησλ ηδενινγηθψλ κελπκάησλ ησλ αθεγεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ζην αθήγεκα Φνλ Κνπξακπηέο 

ελαληίνλ θόκε Μεινκαθαξόλε (2009) ε εηθνλνγξάθεζε, άιινηε ζπλνδεχεη ην θείκελν θαη άι-

ινηε είλαη ζπκκεηξηθή. Με ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο ππεξβνιήο ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 



118 
 

κνξθψλ, ε εηθνλνγξάθνο πξνζειθχεη ηνλ αλαγλψζηε/ζεαηή. Δπίζεο, ζην αθήγεκα Υξηζηνύ-

γελλα ζην δάζνο (2014), ε ζρέζε θεηκέλνπ θαη εηθνλνγξάθεζεο είλαη ζπκκεηξηθή, ελψ ζην 

αθήγεκα Ο Ατ-Βαζίιεο ζηε θπιαθή κε ηνπο 83 κηθξνύο αξνπξαίνπο (2015) ε εηθνλνγξάθεζε 

ζπλνδεχεη ην θείκελν ζηηο πεξηζζφηεξεο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ, σζηφζν, παξαηεξήζεθε θαη εη-

ξσληθή ζρέζε αλάκεζά ηνπο. Σέινο, ην ζθεληθφ σο ρσξνρξφλνο ιεηηνπξγεί ζπκβνιηθά ζην 

αθήγεκα Φνλ Κνπξακπηέο ελαληίνλ θόκε Μεινκαθαξόλε (2009), ελψ ζην αθήγεκα Υξηζηνύ-

γελλα ζην δάζνο (2014), ζεσξείηαη αλαληηθαηάζηαην, θαζψο ζπλδέεηαη κε ην ζέκα θαη ηε 

δξάζε ησλ εξψσλ ην αθήγεκα Ο Ατ-Βαζίιεο ζηε θπιαθή κε ηνπο 83 κηθξνύο αξνπξαίνπο 

(2015), ην ζθεληθφ ιεηηνπξγεί σο αηκφζθαηξα. 

πκπεξαζκαηηθά, νη ζπγγξαθείο ησλ ινγνηερληθψλ παηδηθψλ βηβιίσλ, πνπ εληάζζνληαη 

ζηελ θαηεγνξία «ζχγρξνλα θνηλσληθά ζέκαηα», ρξεζηκνπνηνχλ ηα έζηκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, 

ψζηε κε αλαηξεπηηθφ θαη ρηνπκνξηζηηθφ ηξφπν λα πξνβάιινπλ θνηλσληθά δεηήκαηα πξνζθα-

ιψληαο ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε ζε θξηηηθφ αλαζηνραζκφ κέζσ ηεο ςπραγσγίαο. Σα αθεγήκαηα 

πνπ εληάζζνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία έρνπλ κηα θνηλή ζεκαίλνπζα λνεκαηηθή δνκή, δεια-

δή, ζηνρεχνπλ ζην λα βνεζήζνπλ ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε λα πξνβιεκαηηζηεί θαη λα επαηζζε-

ηνπνηεζεί γηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ θνηλσλία, ηεο νπνίαο είλαη ελεξγφ κέινο. 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ ηα ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ ηξηψλ θεθαιαίσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Παξαθάησ, ζα αλαθεξφκαζηε επίζεο, κφλν 

ζηνπο ηίηινπο ησλ αθεγεκάησλ, ψζηε λα κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα παξαθνινπζήζεη πην άλεηα 

ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ αθε-

γεκάησλ.  
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πκπεξάζκαηα – ζπδήηεζε 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία αζρνιεζήθακε κε ην πψο απεηθνλίδεηαη ην ζέκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 

ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ κηθξναθήγεκα ηεο πεξηφδνπ 2000- 2018. 

ηφρνο καο ήηαλ ε εμέηαζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ θαη ηεο εηθνλνγξάθεζεο παηδηθψλ 

ινγνηερληθψλ βηβιίσλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπκε ηα ηδενινγηθά κελχκαηα πνπ εγγξάθν-

ληαη ζε απηά, θαζψο θαη ηηο ηάζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ γηα ηε κπζνπιαζία ζην παηδηθφ βηβιίν. 

Αξρηθά, αλαθεξζήθακε ζηελ πεξίνδν ηνπ Γσδεθαεκέξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα θπξηφηεξα 

έζηκα πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο, ηα νπνία απν-

ηέιεζαλ πεγή έκπλεπζεο ηφζν γηα παιαηφηεξνπο, φζν θαη λεφηεξνπο ζπγγξαθείο. ηε ζπλέ-

ρεηα, πξνζεγγίζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λενηεξηθνχ αθεγήκαηνο, φπσο ε κεηακπζνπιαζία, 

ε απηναλαθνξηθφηεηα, ε δηαθεηκεληθφηεηα, νη κνξθέο ηνπ ρηνχκνξ, ηα γισζζηθά παηρλίδηα, ην 

ζηνηρείν ηεο κείμεο εηδψλ θαη θσδίθσλ, ηα νπνία αληρλεχζακε ζηα ππφ κειέηε παηδηθά βηβιία 

θαη καο βνήζεζαλ ζηελ αλάδεημε πνηθίισλ ηδενινγηθψλ κελπκάησλ. 

Δπηπιένλ, πξνζπαζήζακε λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ φξν «εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν» 

θαη αλαθέξακε ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζχκθσλα κε ηα νπνία ην εηθνλν-

γξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν είλαη δηα-θσδηθφ, δηα-κεζηθφ θαη δηα-ειηθηαθφ. ηε ζπλέρεηα, πα-

ξνπζηάζακε ηε κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο θαη αλάιπζεο ησλ ππφ κειέηε αθεγεκάησλ.  

Ζ εμέηαζε ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε κηα ζπλδπαζηηθή κέζνδν, ε νπνία 

καο επέηξεςε λα απαληήζνπκε ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέζακε εμαξρήο. πγθεθξηκέ-

λα, αμηνπνηήζακε γηα ηελ αλάιπζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ ηε ζεσξία ηνπ Genette, ελψ 

παξάιιεια, εληνπίζηεθαλ λενηεξηθέο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο σο ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ κε-

ιέηε αθεγεκάησλ. Δπίζεο, γηα ηε κειέηε ηεο εηθνλνγξάθεζεο, βαζηζηήθακε ζηε ζεσξία ηεο 

Γηαλληθνπνχινπ, θαζψο θαη ζηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο άιισλ ζεσξεηηθψλ πνπ δηεξεπλνχλ 

ηε ζρέζε εηθφλαο θαη ιφγνπ θαη απνηέιεζαλ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ εμέηαζε ησλ αθεγε-

κάησλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ κειέηε ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ θαη ηεο εηθνλνγξάθε-

ζεο κάο επέηξεςε λα αλαδείμνπκε θαη ηηο ηδενινγηθέο πξνεθηάζεηο ησλ ζεκάησλ ησλ βηβιίσλ. 

Έπεηηα, πξνρσξήζακε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ππφ κειέηε βηβιίσλ κε βάζε ηε ζεκα-

ηνινγία ηνπο θαη θαηαιήμακε ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ζηα «αλαηξε-

πηηθά παξακχζηα θαη ζηεξεφηππα – νηθνπκεληθέο αμίεο» θαη ε δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ζηα 

«ζχγρξνλα θνηλσληθά ζέκαηα». Καηά ηελ εμέηαζε ησλ παηδηθψλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ ε-

ζηηάζακε ζηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαη ηα λενηεξηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη ζπγ-

γξαθείο ζηελ πινθή, ζηελ αθεγεκαηηθή πιαηζίσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ζηελ απνθάιπςε ησλ ρα-
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ξαθηήξσλ. Δπίζεο, πξνζεγγίζακε ηα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία ησλ βηβιίσλ, δίλνληαο έκθαζε 

ζην εμψθπιιν θαη ηνλ ηίηιν. Καζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηε κειέηε ηεο εηθνλνγξάθεζεο ησλ ηζην-

ξηψλ έπαημαλ ε ζρέζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο εηθνλνγξάθεζεο, ε γσλία ιήςεο ηεο εηθφλαο, ε 

ζηάζε ησλ ραξαθηήξσλ θαη ε ζέζε ηνπο ζηελ εηθφλα, ε ιεηηνπξγία ηνπ ρξψκαηνο, ε ζρεδηα-

ζηηθή ιεηηνπξγία ησλ εηθφλσλ (γξακκή, ζρήκαηα), θαζψο επίζεο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζθελη-

θνχ σο ρψξνο θαη ρξφλνο ησλ ηζηνξηψλ, φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ 

πξνζπάζεηα ησλ εηθνλνγξάθσλ λα κεηαδψζνπλ πνίθηια λνήκαηα ζηνλ αλαγλψζηε /ζεαηή. 

πλεπψο, απφ ηε κειέηε ησλ αθεγεκάησλ θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ πξνθχπηεη φηη ηα αθε-

γήκαηα ζην ζχλνιφ ηνπο αλήθνπλ ζηνλ ζεκαηηθφ θχθιν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

νη ζπγγξαθείο ηνπο αληινχλ ηελ έκπλεπζή ηνπο απφ δεηήκαηα ηεο ζχγρξνλε επνρήο. Σα ζέ-

καηα πνπ αμηνπνηνχλ νη δεκηνπξγνί ηνπο είλαη ηα θάιαληα, ε Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ, ην έιαην, 

ν κχζνο θαη ε κνξθή ηνπ Ατ-Βαζίιε, ε ηζηνξία ησλ ηξηψλ Μάγσλ, ηα ρξηζηνπγελληάηηθα γιπ-

θά, ην κεινκαθάξνλν θαη ν θνπξακπηέο. Δηδηθφηεξα, αλαδεηθλχνπλ νηθνπκεληθέο αμίεο, φπσο 

ε αγάπε, ε πξνζθνξά, ε δχλακε ηεο πίζηεο, ε ζπλεξγαζία, ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα, ε εηξήλε, 

νη νπνίεο αθελφο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην πξαγκαηηθφ λφεκα ηεο γηνξηήο, αθεηέξνπ απνηε-

ινχλ αμίεο πνπ εθιείπνπλ ζηε ζχγρξνλε θαηαλαισηηθή επνρή, ζπλδένληαο κε απηφλ ηνλ ηξφ-

πν, ηελ παηδηθή ινγνηερλία κε ηελ θνηλσλία. Παξάιιεια, νη ζπγγξαθείο αγγίδνπλ θαη ζχγ-

ρξνλα θνηλσληθά ζέκαηα φπσο ν θαηαλαισηηζκφο, ε νηθνινγία, ε δηαθνξεηηθφηεηα, ν πφιε-

κνο, αλαδεηθλχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο ηάζεηο θαη ηηο εμειίμεηο ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ. 

Δπνκέλσο, νη ζπγγξαθείο ησλ ππφ κειέηε βηβιίσλ, δηαηεξψληαο θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

παξαδνζηαθήο αθήγεζεο, πξνβάιινπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχγρξνλνπ παηδηθνχ 

βηβιίνπ σο πξνο ηε ζεκαηνινγία θαη ηε κνξθή, κε ζθνπφ λα δηαθαλνχλ νη επίθαηξνη πξνβιε-

καηηζκνί. 

Δμεηάδνληαο ηα αθεγήκαηα απφ ηα παιαηφηεξα ζηα πην πξφζθαηα δηαπηζηψζακε φηη ν ηχ-

πνο ηνπ αθεγεηή, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Genette, ζηα πεξηζζφηεξα αθεγήκαηα είλαη ν 

εμσδηεγεηηθφο-εηεξνδηεγεηηθφο αθεγεηήο κε κεδεληθή εζηίαζε, ελψ ν ελδνδηεγεηηθφο-

εηεξνδηεγεηηθφο ηχπνο εκθαίλεηαη ζηηο ηζηνξίεο: Ζ λύρηα πνπ γελλήζεθε ε αγάπε (2015), Σα 

αιεζηλά δώξα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2016), κε εζηίαζε κεδεληθή θαη Ζ κπνπγάδα ηνπ Ατ-Βαζίιε 

(2015), κε εζηίαζε εζσηεξηθή. Ηδηαίηεξε πεξίπησζε απνηέιεζε ην αθήγεκα: Ζ λύρηα πνπ γελ-

λήζεθε ε αγάπε (2015), φπνπ ν αθεγεηήο κεηέρεη θαη ζε κεηαδηεγεηηθφ επίπεδν κε ηε κνξθή 

ηεο εγθηβσηηζκέλεο αθήγεζεο (Genette, 2007: 307).  

Αθφκε, ν αθεγεηήο γηα ηε κεηάδνζε ησλ αθεγεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε φια ηα αθεγή-

καηα ρξεζηκνπνηεί ηε δηήγεζε θαη ηε κίκεζε. Μέζσ ηνπ αθεγεκαηνπνηεκέλνπ ιφγνπ κεηα-

θέξεη ηα ιφγηα, ηηο ζθέςεηο, ηηο πξάμεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ, ελψ ζπρλή είλαη ε 
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ρξήζε ηνπ επζένο/αλαθεξφκελνπ ιφγνπ κέζσ ηνπ δηαιφγνπ, πξνζδίδνληαο δσληάληα θαη πα-

ξαζηαηηθφηεηα ζηελ αθήγεζε (Genette, 2007: 242-243). Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε ηνπ κνλφιν-

γνπ εληνπίζηεθε ζηα αθεγήκαηα: Ζ κπνπγάδα ηνπ Ά Βαζίιε (2015) θαη Σα αιεζηλά δώξα ηνπ 

Ατ-Βαζίιε (2016) κέζσ ηνπ νπνίνπ, νη ήξσεο εθθξάδνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηη-

ζκνχο ηνπο. χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 120), ν εζσηεξηθφο κνλφινγνο απνηειεί 

κηα κεηακνληέξλα ηερληθή, φπνπ ν ινγνηερληθφο ήξσαο θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηηο ζθέςεηο θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηα νπνία βνεζνχλ ηνλ αλαγλψζηε λα αλαθαιχςεη ηελ πξνζσπηθφηεηά 

ηνπ ρσξίο νπνηαδήπνηε δηακεζνιάβεζε. Δπηπιένλ, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ αθεγεκάησλ γίλε-

ηαη ρξήζε ηεο ηξηηνπξφζσπεο αθήγεζεο. Χζηφζν, ζηα αθεγήκαηα: Φξηθαληέια, ε κάγηζζα 

πνπ κηζνύζε ηα θάιαληα (2003), Φνλ Κνπξακπηέο ελαληίνλ θόκε Μεινκαθαξόλε (2009), Μα 

πόηε ζα θηάζεη απηόο ν Μάγνο; (2017), Υξηζηνύγελλα ζην δάζνο (2014), Σα αιεζηλά δώξα ηνπ 

Ατ-Βαζίιε (2016), ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην δεχηεξν εληθφ θαη πιεζπληηθφ πξφζσπν κε πξνηξε-

πηηθφ-παξαηλεηηθφ χθνο, δειψλνληαο ακεζφηεηα θαη δξακαηηθφηεηα. Ο αθεγεηήο, κε ηε ρξή-

ζε ηνπ δεπηέξνπ πξνζψπνπ ζηελ αξρή ή ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο, ελεξγνπνηεί ηνλ αλαγλψζηε 

θαη ηνλ πξνζθαιεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ πξφζιεςε ηνπ λνήκαηνο ηεο ηζηνξίαο θαη λα ζηαζεί 

θξηηηθά ζην ηέινο ηεο αλάγλσζεο. 

Παξάιιεια, ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ ρξνληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ ηζηνξία θαη 

ζηελ αθήγεζε, παξαηεξήζεθαλ ζπρλά αλαρξνλίεο κε ηε κνξθή ηεο αλάιεςεο θαη ηεο πεξί-

ιεςεο ζηα αθεγήκαηα: Μα πόηε ζα θηάζεη απηόο ν Μάγνο; (2017), Ση ηξέρεη κε ηνλ Ατ-Βαζίιε; 

(2018), Ζ κπνπγάδα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2015) Ζ λύρηα πνπ γελλήζεθε ε αγάπε (2015), Φνλ θνπ-

ξακπηέο ελαληίνλ θόκε Μεινκαθαξόλε (2009) θαη Υξηζηνύγελλα ζην δάζνο (2014). Δπίζεο, 

ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ αθεγεκάησλ ε αθήγεζε είλαη κνλαδηθή, ελψ γίλεηαη ρξήζε ηεο ζακη-

ζηηθήο αθήγεζεο ζηα αθεγήκαηα Φνλ Κνπξακπηέο ελαληίνλ θόκε Μεινκαθαξόλε (2009) θαη 

Υξηζηνύγελλα ζην δάζνο (2014). 

Παξάιιεια, ηα παηδηθά ινγνηερληθά βηβιία ησλ ππφ κειέηε θαηεγνξηψλ δηαθξίλνληαη γηα 

ηα λενηεξηθά ηνπο ζηνηρεία. Ζ λενηεξηθφηεηά ηνπο πξνδίδεηαη απφ ηερληθέο, φπσο ε αλαηξν-

πή, ε κεηακπζνπιαζία, ε δηαθεηκεληθφηεηα, ε κείμε εηδψλ θαη θσδίθσλ, ν καγηθφο ξεαιηζκφο 

θαη νη δηάθνξεο κνξθέο ρηνχκνξ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη ζπγγξαθείο κε ζθνπφ λα θαηεπζχ-

λνπλ ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε ζηελ πξφζιεςε ησλ ηδενινγηθψλ κελπκάησλ πνπ αλαδχνληαη απφ 

ηελ αθήγεζε θαη ηελ εηθνλνγξάθεζε. 

Δηδηθφηεξα, νη πην ζπρλέο λενηεξηθέο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ήηαλ ε κεηακπζνπιαζία, ε 

δηαθεηκεληθφηεηα, ε κείμε πεδνχ θαη έκκεηξνπ ιφγνπ θαη νη δηάθνξεο κνξθέο ρηνχκνξ, φπσο 

ε παξσδία, ε ζάηηξα, ε νλνκαηνπνηία. Δηδηθφηεξα, νη ηερληθέο ηεο κεηακπζνπιαζίαο θαη δηα-

θεηκεληθφηεηαο εληνπίζηεθαλ ζε αξθεηά αθεγήκαηα, γεγνλφο πνπ δειψλεη ηελ ηάζε ησλ ζχγ-
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ρξνλσλ ζπγγξαθέσλ λα πξνζθαινχλ ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο 

ησλ ηζηνξηψλ, θαζψο θαη ζηελ θξηηηθή αλάγλσζή ηνπο, ψζηε λα πξνβεί ζε δηθά ηνπ ζπκπεξά-

ζκαηα. Δπίζεο, ην ζηνηρείν ηεο αλαηξνπήο έγηλε θαλεξφ ζηα αθεγήκαηα ηεο πξψηεο θαηεγν-

ξίαο «αλαηξεπηηθά παξακχζηα θαη ζηεξεφηππα – νηθνπκεληθέο αμίεο», θαζψο νη ζπγγξαθείο 

ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλαηξεπηηθφηεηα ηφζν ζηε κνξθή φζν, θαη ζην πεξηερφκελν θα-

ηαθέξλνπλ λα ζπλδπάζνπλ ρξηζηνπγελληάηηθα έζηκα κε παλαλζξψπηλεο αμίεο απνδνκψληαο 

θνηλσληθά ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο. Δηδηθφηεξα, ε αλαηξνπή ηνπ ζηεξενηχπνπ θαη ε 

αληηζηξνθή ησλ ξφισλ ησλ πξσηαγσληζηψλ εκθαίλεηαη ζηα αθήγεκαηα: Φξηθαληέια, ε κά-

γηζζα πνπ κηζνύζε ηα θάιαληα (2003), Μα πόηε ζα θηάζεη απηόο ν Μάγνο; (2017), Σα αιεζηλά 

δώξα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2016), Ση ηξέρεη κε ηνλ Ατ-Βαζίιε; (2018), Ζ κπνπγάδα ηνπ Ατ-Βαζίιε 

(2015). Δπηπιένλ, ζην αθήγεκα: Ζ λύρηα πνπ γελλήζεθε ε αγάπε (2015) παξαηεξείηαη ν δηα-

θνξεηηθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, θαζψο ε ζπγγξαθέαο απεηθνλίδεη ηα 

Υξηζηνχγελλα κε ζπκβνιηθφ ηξφπν. 

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηερληθή ηνπ ρηνχκνξ απνηέιεζε γηα ηνπο πε-

ξηζζφηεξνπο ζπγγξαθείο ησλ ππφ κειέηε βηβιίσλ έλα αζθαιέο κέζν γηα ηε κεηάδνζε ησλ 

κελπκάησλ ησλ ηζηνξηψλ. χκθσλα κε ηελ Σζηιηκέλε (2003: 67), ην ρηνχκνξ ζπκβάιιεη ζηελ 

ςπρηθή πγεία ηνπ παηδηνχ, ελψ ηαπηφρξνλα ηνχ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ θσκηθψλ θαηα-

ζηάζεσλ λα γλσξίζεη θαη λα εμνηθεησζεί κε ηνλ θφζκν, κέζα απφ έλα θιίκα ραξάο θαη επρα-

ξίζηεζεο. Δηδηθφηεξα, ε ηερληθή ηεο παξσδίαο θαη ηεο ππεξβνιήο γίλεηαη εκθαλήο ζηα πεξηζ-

ζφηεξα αθεγήκαηα. Ηδηαίηεξε πεξίπησζε απνηεινχλ νη κπζνπιαζίεο ηνπ Δπγέληνπ Σξβηδά. 

Πνιιέο είλαη νη θξηηηθέο θαηαμησκέλσλ κειεηεηψλ γηα ην έξγν ηνπ ζπγγξαθέα. πγθεθξηκέ-

λα, ζχκθσλα κε ηελ Αθεληνπιίδνπ (2014: 5), o Δπγέληνο Σξηβηδάο εκθαλίδεηαη ζε κηα επνρή 

πνπ ήδε αξρίδεη λα αιιάδεη θαη ε ζεκαηνινγία ηεο ινγνηερλίαο δηεπξχλεηαη. Όπσο ν Αθξηηφ-

πνπινο αλαθέξεη (2007: 8-9), κέζα απφ ηε δηαθσκψδεζε θαη ηε γεινηνπνίεζε ησλ ραξαθηή-

ξσλ, ηελ ηερληθή ηεο ππεξβνιήο, ηελ αληηζπκβαηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, θαηαθέξλεη, απφ ηε 

κία λα δηαζθεδάζεη ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε, θαη απφ ηελ άιιε, λα θαηαγγείιεη πξφζσπα θαη 

θαηαζηάζεηο ή λα δηνξζψζεη ηα θαθψο θείκελα. Αλάινγε είλαη θαη ε άπνςε ηεο ηάκνπ 

(2011: 300), ε νπνία επηζεκαίλεη φηη ε ρξήζε ελφο ζνβαξνχ επηπέδνπ χθνπο ζηα έξγα ηνπ 

Δπγέληνπ Σξηβηδά, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε θάπνην αζήκαλην θαη θαζεκεξηλφ γεγνλφο. Ζ κείμε 

επίζεκνπ θαη αλεπίζεκνπ χθνπο, φπσο εγγξάθεηαη θαη ζην αθήγεκα πνπ εμεηάζακε, ζπκβα-

δίδεη κε ρηνπκνξηζηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα Μ.Μ.Δ. χκθσλα κε ηνπο Σζη-

ηζαλνχδε – Μαιιίδε, Μπαθαικπάζε & Γεκεηξίνπ, «νη πξαθηηθέο απηέο κπνξνύλ θάιιηζηα λα 

ραξαθηεξίδνληαη από κηα ηδενινγηθή δηάζηαζε, λα πεξηνξίδνληαη ζην επίπεδν ηεο κνξθήο ή θαη 
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λα εκβαζύλνπλ ζηα πεξηερόκελα ησλ θεηκέλσλ» (Σζηηζαλνχδε-Μαιιίδε, Μπαθαικπάζε & 

Γεκεηξίνπ, 2011: 524). 

Χζηφζν, ην ρηνχκνξ ιεηηνχξγεζε ζηελ πιεηνςεθία ησλ αθεγεκάησλ σο ηερληθή πνπ εμπ-

πεξεηεί ηδενινγηθή ζθνπηκφηεηα. πγθεθξηκέλα, ζηα αθεγήκαηα, φπσο Φξηθαληέια ε κάγηζζα 

πνπ κηζνύζε ηα θάιαληα (2003), Φνλ Κνπξακπηέο ελαληίνλ θόκε Μεινκαθαξόλε (2009), Ο Ατ-

Βαζίιεο ζηε θπιαθή κε ηνπο 83 κηθξνύο αξνπξαίνπο (2015), Σα αιεζηλά δώξα ηνπ Ατ-Βαζίιε 

(2016), Υξηζηνύγελλα ζην δάζνο (2014), ζπγγξαθείο θαη εηθνλνγξάθνη επηρείξεζαλ λα πξν-

ζεγγίζνπλ «δχζθνια» ζέκαηα», φπσο ν θαηαλαισηηζκφο θαη ν πιηθφο επδαηκνληζκφο, ν πφ-

ιεκνο, ε κνλαμηά, ε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ην νηθνινγηθφ πξφβιεκα, θαιιηεξγψληαο ηελ θξηηη-

θή ζθέςε ηνπ κηθξνχ αλαγλψζηε, ρσξίο φκσο λα ηνπ ζηεξνχλ ηελ απφιαπζε ησλ θεηκέλσλ, 

θαζψο θαη ηελ αηζηφδνμε πιεπξά ηνπ θφζκνπ πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. 

Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηελ εηδνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ αθεγεκάησλ ζπρλή είλαη ε 

ρξήζε πεδνχ θαη έκκεηξνπ ιφγνπ. Ο έκκεηξνο ιφγνο ραξαθηεξίδεη κηα παηδνθεληξηθνχ ηχπνπ 

αθήγεζε. χκθσλα κε ηνλ Καξαθίηζην (2016: 368), ε ρξήζε ηεο πνηεηηθήο γιψζζαο θαιχ-

πηεη ζπρλά ηελ αλάγθε ηνπ κηθξνχ παηδηνχ γηα δηαζθέδαζε θαη παηρλίδη κέζα απφ έλαλ ρηνπ-

κνξηζηηθφ θψδηθα, πνπ άιινηε πξνβάιιεη θεληξηθά λνήκαηα θαη άιινηε ιεηηνπξγεί ςπραγσ-

γηθά γηα ηνλ αλαγλψζηε/αθξναηή.  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηππνινγία ησλ ραξαθηήξσλ, απηνί παξνπζηάδνληαη θαηά βάζε επίπεδνη 

δπλακηθνί, αθνχ αιιάδνπλ ηα εμσηεξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπη-

θφηεηάο ηνπο θαη ζηεξενηππηθνί, θαζψο νξηζκέλνη απφ απηνχο απνηεινχλ αλαγλσξίζηκεο θη-

γνχξεο. Δπίζεο, παξαηεξήζακε φηη νη ραξαθηήξεο πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα νληνινγηθά πε-

δία. Μπνξεί λα είλαη θαληαζηηθά πξφζσπα, εμσινγηθά φληα θαη έκςπρα παηρλίδηα, ή σο επί 

ησ πιείζηνλ δψα θαη ζπκβάιινπλ ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο ησλ ηζηνξηψλ, άιινηε σο πξσηα-

γσληζηέο θαη άιινηε σο δεπηεξεχνληεο ήξσεο, ελψ ζπρλά θάλνπλ αηζζεηή ηελ χπαξμή ηνπο 

απφ ην ρψξν ηνπ παξαθεηκέλνπ. χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008: 100), ε ρξήζε αλ-

ζξσπφκνξθσλ δψσλ απνηειεί ζηνηρείν θαλνληθφηεηαο ζηα παηδηθά βηβιία, ε νπνία πεγάδεη 

απφ ηελ αληκηζηηθή θαη ζπκβνιηζηηθή ηάζε ησλ παηδηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη επηιν-

γή ησλ ζπγγξαθέσλ λα επηθνηλσλήζνπλ κελχκαηα ρσξίο λα πξνζβάιινπλ.  

Αθφκε, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αξθεηά αθεγήκαηα θέξλνπλ ζε επαθή ηνλ κηθξφ αλαγλψ-

ζηε κε ηελ ηέρλε. Δθηφο απφ ηελ πινχζηα εηθνλνγξάθεζή ηνπο, ν αλαγλψζηεο γλσξίδεη ηελ 

ηέρλε ηεο ζθηηζνγξαθίαο κέζσ θαξηνπλίζηηθσλ κνξθψλ θαη θαξηθαηνχξαο. Οη κηθξναθεγή-

ζεηο: Φνλ Κνπξακπηέο ελαληίνλ θόκε Μεινκαθαξόλε (2009), Υξηζηνύγελλα ζην δάζνο (2014), 

Μα πόηε ζα θηάζεη απηόο ν Μάγνο; (2017), θέξλνπλ ηα παηδηά ζε επαθή κε ηνλ καγηθφ θφζκν 

ηεο κνπζηθήο πεξηιακβάλνληαο ζηηο εθδφζεηο ηνπο έλα cd. χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ 
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(2016: 315), κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε απφζηαζε κεηαμχ ινγνηερλίαο θαη κνπζηθήο κεηψλεηαη θαη 

επηηπγράλεηαη ε ζπλέλσζε ηεο ηέρλεο ηνπ ιφγνπ θαη εθείλεο ησλ ξπζκψλ θαη ησλ ήρσλ.  

Δπηπξφζζεηα, ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία πνπ εμεηάζακε, ραξαθηεξίδνληαη απφ πινχζηα 

εηθνλνγξάθεζε, ε νπνία ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ αηζζεηηθή απφιαπζε ηνπ κηθξνχ αλαγλψζηε 

φζν θαη ζηελ αθεγεκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Ξεθηλψληαο απφ ηα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία, δηα-

πηζηψζακε φηη ην εμψθπιιν δξα θαηαιπηηθά ζηε λνεκαηνδφηεζε ηνπ θεηκέλνπ, πξντδεάδν-

ληαο ηνλ αλαγλψζηε γηα ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ. Οη ηίηινη ησλ βηβιίσλ ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο είλαη νλνκαηηθνί θαη νη ήξσεο ηεο ηζηνξίαο αλαθέξνληαη αιιά θαη απεηθνλίδνληαη ζηελ 

εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμψθπιινπ.  

Δμεηάδνληαο ηε ζρέζε εηθφλαο θαη ιφγνπ, ζηα πεξηζζφηεξα αθεγήκαηα ην θείκελν θαη ε 

εηθφλα αιιειεπηδξνχλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ αθεγεκαηηθή 

δηαδηθαζία. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ αθεγεκάησλ ε εηθφλα, άιινηε ζπλνδεχεη ην θείκελν θαη 

άιινηε απεηθνλίδεη ηα ιφγηα ηνπ θεηκέλνπ θαζηζηψληαο ηε ζρέζε ηνπο ζπκκεηξηθή. Δλδεηθηη-

θά αλαθέξνπκε ηα αθεγήκαηα: Φνλ Κνπξακπηέο ελαληίνλ θόκε Μεινκαθαξόλε (2009), Υξη-

ζηνύγελλα ζην δάζνο (2014), Φξηθαληέια, ε κάγηζζα πνπ κηζνύζε ηα θάιαληα (2003). Δπηπιέ-

νλ, εηξσληθή ζρέζε κεηαμχ εηθφλαο θαη ιφγνπ, παξαηεξήζεθε ζην αθήγεκα Ο Ατ-Βαζίιεο ζηε 

θπιαθή κε ηνπο 83 κηθξνύο αξνπξαίνπο (2015), θαζψο ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο αληηθαηηθφηε-

ηαο ζε απηά πνπ ιέγνληαη θαη ζε απηά πνπ εηθνλνγξαθνχληαη, κε έληνλν ην ρηνπκνξηζηηθφ 

ζηνηρείν. 

Δπηπιένλ, ζηα αθεγήκαηα πνπ κειεηήζακε θαλεξή ήηαλ ε πξφζεζε ησλ ζπγγξαθέσλ θαη 

ησλ εηθνλνγξάθσλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ρηνπκνξηζηηθψλ ηζηνξηψλ. Οη εηθνλν-

γξάθνη ζηα πεξηζζφηεξα αθεγήκαηα κέζσ ηεο ζρεδηαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εηθφλσλ, ηεο 

επηινγήο αληηθεηκέλσλ, ηηο δηαζηξεβιψζεηο κεγεζψλ, ηελ ηερληθή ηεο ππεξβνιήο, ηηο αλαηξν-

πέο ρξσκάησλ, θαζψο θαη ηελ πηνζέηεζε θαξηνπλίζηηθσλ κνξθψλ θαη θαξηθαηνπξίζηηθεο εη-

θνλνγξάθεζεο, εηθνλνγξάθεζαλ ηηο ζειίδεο ησλ βηβιίσλ εθδειψλνληαο ρηνπκνξηζηηθή θαη 

παηγληψδε δηάζηαζε, αληαπνθξηλφκελνη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχγρξνλνπ βηβιίνπ. Χζηφ-

ζν, αθφκε θαη ζην αθήγεκα ηεο νθίαο Μαληνχβαινπ Ζ λύρηα πνπ γελλήζεθε ε αγάπε 

(2015), ην νπνίν απνηειεί εμαίξεζε φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ ρηνχκνξ, ν εηθνλνγξάθνο α-

πεηθνλίδεη ην κήλπκα ηεο αγάπεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρξσκάησλ θαη ησλ γξακκψλ, ε-

πεξεάδνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αλαγλψζηε.  

Δπηπξφζζεηα, θαη ε εηθνλνγξάθεζε ησλ ππφ κειέηε βηβιίσλ ελέρεη ηδενινγηθή ζεκαληηθφ-

ηεηα. Κείκελν θαη εηθφλα αιιειεπηδξνχλ γηα ηε κεηάδνζε πνηθίισλ κελπκάησλ. πρλή είλαη 

ε ηερληθή ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο/δηεηθνληθφηεηαο απφ ηνπο ζπγγξαθείο θαη ηνπο εηθνλνγξά-

θνπο, κέζσ ζηεξενηππηθψλ ραξαθηήξσλ, παξαδνζηαθψλ κνηίβσλ, αλαθνξψλ ζε παξακχζηα 
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άιισλ ζπγγξαθέσλ, λχμεηο ζηελ ειιεληθή κπζνινγία θαη ηζηνξηθά γεγνλφηα κε θνξηηζκέλν 

ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν, πξνζθαιψληαο ηνλ αλαγλψζηε/ζεαηή αλάγλσζε. 

Σέινο, δηαπηζηψλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζθεληθνχ σο ρσξνρξφλνπ ζηελ πιεηνςεθία 

ησλ ππφ κειέηε αθεγεκάησλ, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αηκφζθαηξα ησλ βηβιίσλ 

αλαδεηθλχνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ραξαθηήξσλ. 

πκπεξαζκαηηθά, νη ρξηζηνπγελληάηηθεο ηζηνξίεο πνπ απαζρφιεζαλ ζηελ παξνχζα κειέηε 

είλαη ελδεηθηηθέο ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ πνπ ππάξρνπλ ζην παηδηθφ βηβιίν 

ζήκεξα. Σα ζέκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ απνηειεί έλα πνιπρξεζηκνπνηεκέλν ζέκα απφ παιαηφ-

ηεξνπο θαη λεφηεξνπο ζπγγξαθείο, σζηφζν, ζήκεξα παξαηεξνχκε φηη πξνζεγγίδεηαη κέζα απφ 

ην ζχγρξνλν ειιεληθφ εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν αθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο θαη ηνπο πξνβιε-

καηηζκνχο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. χκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Καιιέξγε (1995: 91), δελ ζα 

ήηαλ ππεξβνιή λα επηζεκάλνπκε φηη ε ζχγρξνλε παηδηθή ινγνηερλία αλνίγεη έλα παξάζπξν 

ζηνπο κηθξνχο θαη λεαξνχο αλαγλψζηεο ζηνλ ρψξν ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ησλ ηδενινγηθψλ 

δπκψζεσλ. Ζ ηδενινγία, θαλεξή ή πθέξπνπζα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην παηδηθφ βη-

βιίν, ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ζέκαηα δηαρξνληθά θαη επίθαηξα, πνπ αλαδεηθλχνπλ νη ζπγ-

γξαθείο ησλ ππφ κειέηε βηβιίσλ.  

Δκθαλήο είλαη ε πξφζεζε ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ εηθνλνγξάθσλ ζηα αθεγήκαηα, αμην-

πνηψληαο έζηκα θαη ζηνηρεία ηεο παξάδνζεο  ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, λα εθζέζνπλ απφςεηο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχο αλνίγνληαο έλαλ γφληκν δηάινγν κε ηνλ αλαγλψζηε, ν νπνίνο δελ είλαη α-

πνζηαζηνπνηεκέλνο απφ ηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ πξνβιεκαηηζκφ, αιιά, έρεη ελεξγεηηθφ θαη 

θξηηηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. Οη 

νηθνπκεληθέο αμίεο είλαη ην δεηνχκελν, εηδηθά ζε κηα θνηλσλία πνπ έδεζε θαη ελ κέξεη βηψλεη 

αθφκε κηα πνιπεπίπεδε θξίζε. Απηφο είλαη έλαο αθφκε ιφγνο, ψζηε ηα παηδηά λα αθνκνηψ-

ζνπλ ηηο αμίεο ηεο αγάπεο, ηεο πξνζθνξάο, ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Παξάιιεια, ε νηθνγέλεηα, 

ην ζρνιείν θαη ε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή αγγίδνπλ ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο ζπγγξαθείο 

ησλ παξακπζηψλ πνπ επηιέμακε. Αξθεηά απφ ηα αθεγήκαηα πνπ εμεηάζακε, φπσο Φξηθαληέ-

ια, ε κάγηζζα πνπ κηζνύζε ηα θάιαληα (2003), Ζ κπνπγάδα ηνπ Ατ-Βαζίιε (2015), απνηεινχλ 

ζχγρξνλε παηδαγσγηθή ηαθηηθή ησλ λεπηαγσγείσλ, θαζψο δηδάζθνληαη ή δξακαηνπνηνχληαη 

ζε παξαζηάζεηο. 

Αθφκε, ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη πιένλ ζεζκφο ζήκεξα, θαζψο νη καζεηέο ζπκ-

βηψλνπλ κε παηδηά δηαθνξεηηθήο ζξεζθείαο ή εζληθφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Βαξβνχλε (2013: 

666), έζηκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, φπσο ηα θάιαληα ηξαγνπδηνχληαη ηηο εκέξεο ησλ γηνξηψλ 

απφ νκάδεο παηδηψλ δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ παξαδφζεσλ θαη εζληθήο θαηαγσγήο, αλε-

μάξηεηα απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο ηνπο, ηνλίδνληαο κε απηφλ ηνλ 
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ηξφπν ηφζν ηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο, φζν θαη ηε γλσξηκία κε άιινπο αλ-

ζξψπνπο. O Παπαδάηνο (2015: 148) αλαθέξεη φηη ε παηδηθή ινγνηερλία ζπλδξάκεη ζηελ αλα-

ζεψξεζε ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο λέαο νηθνπκεληθήο ζχιιεςεο 

ηεο ζεκεξηλήο πνιππνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, σο ην βαζηθφηεξν αλζξσπηζηηθφ πξφ-

ζηαγκα ηεο επνρήο καο. 

Καηαιεθηηθά, ηελ πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ηα βηβιηνπσιεία θαηαθιχδνληαη απφ βη-

βιία θπξίσο παηδηθά, θαζψο ην βηβιίν σο δψξν ζπλερίδεη λα απνηειεί κηα ζπρλή επηινγή. Σν 

βηβιίν είλαη έλα πλεπκαηηθφ αγαζφ θαη θαη‟ επέθηαζε πνιηηηζηηθφ, σζηφζν έρεη θαη εκπνξηθφ 

– θαηαλαισηηθφ ραξαθηήξα. Δπνκέλσο, νη ζπγγξαθείο ησλ νπνίσλ ηα βηβιία επηιέμακε λα 

κειεηήζνπκε, δξάηηνληαη ηεο απήρεζεο πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε γηνξηή ζε κηθξνχο θαη κε-

γάινπο γηα λα κεηαδψζνπλ κελχκαηα, αμίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο, επηβεβαηψλνληαο ηελ αμία 

ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ θαη ηε δχλακή ηνπ σο κέζν ςπραγσγίαο θαη δηαπαηδαγψγεζεο. πλνςί-

δνληαο, φπσο ζεκεηψλεη θαη ν Καςάιεο (2016: 44), ην Παηδηθφ Βηβιίν θαη ε Παηδηθή Λνγνηε-

ρλία γεληθφηεξα, δελ απνηειεί κέζν κφλν γηα ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε θαη ραξά ηνπ παηδηνχ ή 

γηα ηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ δσήο ζε ζεκαληηθά δεηήκαηα θάζε θαηεγνξίαο θαη κνξθήο πνπ 

καο απαζρνινχλ, αιιά εκθαλίδνληαη πιένλ κε ζνβαξέο αμηψζεηο αζθψληαο επηδξάζεηο θαη 

ζηε γεληθφηεξε παηδεία ηνπ ιανχ καο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II  

πλεληεύμεηο  

ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα παξνπζηάδνπκε ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ παξαθάησ ζπγγξαθέσλ:  

Α) Γηψηε, Μ. (Κεηκ.& Δηθ.) (2018). Ση ηξέρεη κε ηνλ Ατ-Βαζίιε; Αζήλα: Γηφπηξα. 

Β) Ζιηνπνχινπ, Η., (2017). Μα πόηε ζα θηάζεη απηόο ν Μάγνο; Eηθ Κφηηεο, Γ. Αζήλα: Ίθαξνο. 

Γ) Μαληνχβαινπ, ., (2015). Ζ λύρηα πνπ γελλήζεθε ε αγάπε, Eηθ. Μηκειάθε, Θ. Αζήλα: 

Μεηαίρκην θαη Μαληνχβαινπ, .  

 

Α) Γηώηε, Μ. (Κεηκ.& Δηθ.) (2018). Τη ηξέρεη κε ηνλ Ατ-Βαζίιε; Αζήλα: Γηόπηξα. 

πλέληεπμε ζην Working Moms 

http://marinagioti.gr/website/interview-working-moms-xmas/ 

Γεκνζηεχηεθε ζηηο 22/ 11/2018 

Έλα αθόκα παξακύζη από ηε ζεηξά «Παξακύζηα … αιιηώο» θπθινθόξεζε πξηλ ιίγεο 

κέξεο από ηελ Γηόπηξα. Ση δηαθνξεηηθό έρεη απηό ην παξακύζη ζνπ θαη ηη πξαγκαηεύε-

ηαη; 

Σν ηέηαξην βηβιίν ηεο πνιχ επηηπρεκέλεο ζεηξάο «Παξακχζηα… αιιηψο» είλαη Υξηζηνπγελ-

ληάηηθν. ‟ απηφ o δαηκφληνο ξεπφξηεξ Φάλεο ν Μπνχθνο έξρεηαη λα εξεπλήζεη ηνλ κχζν ηνπ 

Ατ-Βαζίιε. Σν πξψην κέξνο ηνπ βηβιίνπ, φπσο πάληα, είλαη ε θιαζηθή ηζηνξία ηνπ Ατ-Βαζίιε 

φπσο ηελ μέξνπκε γηα ηα κηθξφηεξα παηδηά. Καζψο ν κχζνο μεθίλεζε απφ έλα πνίεκα θαη αξ-

γφηεξα εμειίρζεθε ζε απηφ πνπ μέξνπκε απφ ηε γλσζηή εηαηξία αλαςπθηηθψλ, δελ ππάξρεη 

πξαγκαηηθά θάπνπ θαηαγεγξακκέλε. Έρνπκε άπεηξεο παξαιιαγέο, αιιά φρη ηελ θιαζηθή. 

Οπφηε έρεη έλα ελδηαθέξνλ γηα ηνπο γνλείο λα ηελ δηαβάδνπλ απφ έλα βηβιίν. 

Σν δεχηεξν κέξνο μεθηλάεη κεηά ην… «Καιά Υξηζηνχγελλα» θαη έξρεηαη λα απαληήζεη ζε 

φιεο απηέο ηηο εξσηήζεηο πνπ θάλνπλ ηα παηδηά κεγαιψλνληαο. Πσο πξνιαβαίλεη; Πψο ρσξάεη 

απφ ηελ θακηλάδα; Πσο μέξεηο πνηνο είλαη θαιφο θαη πνηνο φρη; Υσξίο λα πνχκε ςέκαηα, θαη 

απηφ είλαη ζεκαληηθφ ψζηε λα κελ ηξαπκαηίζνπκε  ηελ ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηα παηδηά 

καο, δίλνπκε κηα ελαιιαθηηθή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε απηφ ην κεηαβαηηθφ ζηάδην 

κέρξη ηελ ελειηθίσζε, θαη γηαηί φρη, θαη κεηά απφ απηήλ! ηελ πνξεία καζαίλνπκε φηη ν Ατ-
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Βαζίιεο ππάξρεη, είλαη έλαο απιφο άλζξσπνο κε κηα κεγάιε ηδέα, πνπ γηα λα πξνιάβεη καο 

ρξεηάδεηαη φινπο σο βνεζνχο. Οπφηε ν Ατ-Βαζίιεο είκαζηε φινη εκείο θάζε κέξα ηνπ ρξφλνπ. 

Σν βηβιίν κηιάεη γηα ηε ζεκαζία ηεο πίζηεο, ηε δχλακε ηεο πξνζθνξάο θαη ην πξαγκαηηθφ 

λφεκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. 

2) Πόζν ζεκαληηθόο πηζηεύεηο όηη είλαη ν κύζνο ηνπ Άγηνπ Βαζίιε γηα ηα παηδηά; 

Δίλαη ζεκαληηθφ γηαηί καο επηηξέπεη λα πηζηεχνπκε ζην απίζαλν θαη αλ πηζηέςνπκε ζην απί-

ζαλν, ηφηε απηφ πνιχ ζχληνκα κπνξεί λα γίλεη πηζαλφ. Απηή ηελ πίζηε ζε θάηη πνπ δελ βιέ-

πνπκε κε ηα κάηηα καο ή κπνξνχκε λα πηάζνπκε κε ηα ρέξηα καο ηελ έρνπκε αλάγθε ψζηε λα 

κπνξνχκε λα πηζηέςνπκε θαη ζε άιια άπια, φπσο ε δχλακε ηνπ ραξαθηήξα καο ή ε αγάπε 

ησλ ζπλαλζξψπσλ καο. 

3) Θεσξείο όηη νη γνλείο πξέπεη λα δηαηεξνύλ δσληαλό ην κύζν ηνπ Άγηνπ Βαζίιε ζηα 

παηδηά ηνπο; 

Πηζηεχσ θαηαξρήλ φηη νη γνλείο δελ πξέπεη λα πνπλ ςέκαηα ζηα παηδηά ηνπο. Δίλαη κηα ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο πνπ δελ πξέπεη λα ραιάζνπκε. Σα παηδηά ην ζπκνχληαη απηφ ην ςέκα. Όζν γηα 

ηνλ κχζν πηζηεχσ φηη πξέπεη λα εμεγήζνπκε ζηα παηδηά φηαλ είλαη έηνηκα ην πξαγκαηηθφ λφ-

εκα ηνπ Ατ-Βαζίιε, πνπ είλαη ε πξνζθνξά. Όηαλ φκσο ιέσ πξνζθνξά δελ ελλνψ απαξαίηεηα 

παηρλίδηα θαη πιηθά αγαζά, φζν ζπλαηζζήκαηα. Αγάπε, ζπγρψξεζε, ειπίδα, ραξά, ζπκπφληα. 

 

Β) Ηιηνπνύινπ, Ι., (2017). Μα πόηε ζα θηάζεη απηόο ν Μάγνο; Δηθ Κόηηεο, Γ. Αζήλα: 

Ίθαξνο. 

πλέληεπμε κεηά απφ πξνζσπηθή επηθνηλσλία ζηηο 20/10/2019 

1) Δ: Πνπ ζηεξηρηήθαηε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνξίαο, θαζώο όινη γλσξίδνπλ όηη νη 

κάγνη ήηαλ ηξεηο θαη πώο εκπλεπζηήθαηε ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ; 

Η.Ι: Γξάθνληαο ππάξρεη πάληα κέζα καο ε δηάζεζε παξαιιαγήο ησλ κχζσλ. Ζ δηάζεζε, πα-

ηψληαο ζε νηθεία ζέκαηα, λα δεκηνπξγήζνπκε θάηη λέν. Σα Υξηζηνχγελλα είλαη έλα ζέκα πνπ 

ζίγνπξα έρεη πνιπρξεζηκνπνηεζεί ζπγγξαθηθά. Όκσο είλαη θαη ζα είλαη θνξπθαίν.  Οπφηε 

αλαδήηεζα κηα ηζηνξία πνπ ζα ήηαλ πξσηφηππε, επθξφζπλε, πξνθαιψληαο καδί κε ην ρακφ-

γειν θαη ζθέςεηο γηα αξθεηά επηκέξνπο ζέκαηα φπσο γηα ηελ έλλνηα ηεο θαζπζηέξεζεο , ηνπ 
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ζθνπνχ, αιιά θαη γηα ηελ δπλαηφηεηα λα ππάξρεη κηα δεχηεξε επθαηξία πνπ θάπνηε είλαη θα-

ιχηεξε θη απ‟ηελ πξψηε. Ο ηίηινο πξνέθπςε απφ ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία… Κάπνηνο πνπ αξγεί 

δεκηνπξγεί αδεκνλία ζηνπο άιινπ. 

 

2) Δ: ε ηη εμππεξεηνύλ νη ππόηηηινη ζην αθήγεκά ζαο; 

Δηζάγνπλ θάζε θνξά κία λέα ελφηεηα, έλα λέν θεθάιαην. 

 

3) Δ: Πνηα είλαη ηα κελύκαηα πνπ δηαπεξλνύλ ηελ ηζηνξία ζαο; 

Μηα ηζηνξία δίλεη εξεζίζκαηα, πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο. Γελ κ‟αξέζεη ν δηδαθηη-

ζκφο. Σν  κήλπκα πξέπεη λα πεξλά αβίαζηα, σο αίζζεζε, σο πλεπκαηηθή δηάζεζε  πνπ πξν-

θαιείηαη ζηνλ  αλαγλψζηε. Απ‟ηε κηα κεξηά ινηπφλ, ππάξρεη ε έλλνηα ηεο θαζπζηέξεζεο, ε 

θάπνηα ακέιεηα πνπ νδεγεί ζε πνιιέο πεξηπέηεηεο θαη ζηελ απνκάθξπλζε απφ ην  « ξαληε-

βνχ» κε ηνπο „άιινπο κάγνπο , ε πην ζσζηά κε ηνλ κηθξφ Υξηζηφ, απ‟ηελ άιιε ππάξρεη σο 

θπξίαξρε έλλνηα ε δηαξθήο επηκνλή ζηνλ ζηφρν αιιά θαη ε δεχηεξε δπλαηφηεηα πνπ ζπρλά 

δίλεηαη ζηελ δσή,« Σν θάζε εκπφδην γηα θαιφ»! Μελ μερλάηε πψο ν ηέηαξηνο κάγνο κνπ γίλε-

ηαη εληέιεη Άγηνο Βαζίιεο. Καη δελ παχεη ε ηζηνξία απηή απφ κηαλ άιιε αλάγλσζε λα απνηε-

ιεί κία «εξκελεία», κία εθδνρή, θαληαζηηθή βέβαηα, γηα ην πνηνο ήηαλ ν Άγηνο Βαζίιεο 

 

Γ) Μαληνύβαινπ, ., (2015). Η λύρηα πνπ γελλήζεθε ε αγάπε, Eηθ. Μηκειάθε, Θ. Αζήλα: 

Μεηαίρκην θαη Μαληνύβαινπ, . 

πλέληεπμε ζηε Μπηξκπίιε: 30/12/2015 

 https://www.elniplex.com/ 

Ζ λύρηα πνπ γελλήζεθε ε αγάπε (2015) κε ην ELNIPLEX: 

Μπηξκπίιε: Αλνίγνληαο ην βηβιίν ν αλαγλψζηεο μαθληάδεηαη επράξηζηα βιέπνληαο ηελ επη-

βιεηηθή κνξθή ελφο… θφθνξα λα δεζπφδεη ζην πξψην «ζαιφλη» ηνπ βηβιίνπ. Πξφθεηηαη γηα 

ηνλ γλσζηφ Μίδα Νηει Γθάιν, ηζπαληθήο θαηαγσγήο. χκθσλα κε έλαλ παιηφ ηζπαληθφ ζξχ-

ιν, έλαο θφθνξαο ιάιεζε ηε λχρηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ επηβεβαηψλνληαο ηε γέλλεζε ηνπ 

Υξηζηνχ. H νθία Μαληνχβαινπ γηα ηελ επηινγή ηνπ μερσξηζηνχ ήξσα ηεο καο είπε: 
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«Μηα θνξά πνπ έθαλα κία έξεπλα γηα ηα ρξηζηνπγελληάηηθα έζηκα δηάβαζα όηη ζηελ Ιζπα-

λία ηελ παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο όηαλ ιαιήζεη δώδεθα θνξέο ν θνύθνο νη άλζξσπνη 

ηξώλε δώδεθα ξόγεο ζηαθύιη γηα λα πάεη θαιά ε ρξνληά. Καη θάπνπ βξήθα ηελ πιεξνθνξία 

όηη ηελ παξακνλή ησλ Χξηζηνπγέλλσλ κε ην πξώην ιάιεκα ηνπ θόθνξα αξρίδεη ε ιεηηνπξ-

γία. Ννκίδσ πσο κίδα ζα πεη ιεηηνπξγία. Όηαλ άξρηζα λα γξάθσ ην βηβιίν ρξεηαδόκνπλα 

έλαλ ήξσα λα δηεγείηαη ην παξακύζη θαη ρσξίο λα ην ζθεθηώ ηνλ έβγαια Μίδα Νηει Γθάιν 

γηαηί κνπ άξεζε ν ήρνο. Νηει Γθάιν ζα πεη θόθνξαο ζηα ηζπαληθά.» 

Σελ ηζηνξία ινηπφλ, αθεγείηαη ν παληνγλψζηεο αθεγεηήο. Πξσηαγσληζηήο φκσο, είλαη ν 

ηζπαληθήο θαηαγσγήο θφθνξαο Μίδα Νηει Γθάιν, ν νπνίνο, αθνινπζψληαο ηελ νηθνγελεηαθή 

παξάδνζε πάππνπ πξνο πάππν, θάζε ρξφλν ζηηο 24 Γεθεκβξίνπ ην βξάδπ, φηαλ ην ξνιφη ρηπ-

πάεη κεζάλπρηα, αλεβαίλεη ζην πην ςειφ θακπαλαξηφ θαη αθεγείηαη κε κπφιηθν αιάηη θαη πη-

πέξη ην αγαπεκέλν ηνπ παξακχζη: ηε Νχρηα πνπ γελλήζεθε ε αγάπε. Κη αλ αλαξσηηέζηε κε ηη 

κνηάδεη ε αγάπε, απηφο ν ζνθφο πεηεηλφο έρεη ηελ απάληεζε: Δίλαη φκνξθε φηαλ ηελ θνηηάο, 

δεζηή θαη ηξπθεξή φηαλ ηελ πιεζηάδεηο θαη ζαλ θσο φηαλ ηεο αγγίδεηο. Δίλαη ην ζπλαίζζεκα 

ηεο κάλαο θαζψο αγθαιηάδεη ην κσξφ ηεο. Σε βιέπεη ην κσξφ ζην ρακφγειν ηεο κάλαο ηνπ. Ο 

πεηλαζκέλνο ηε κπξίδεη ζε έλα θαξβέιη ςσκί. 

Απφ εθείλε ηε λχρηα πνπ γελλήζεθε ε αγάπε, νη άλζξσπνη ζε φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ άξ-

ρηζαλ λα ηελ αλαδεηνχλ ζε θάηη δηαθνξεηηθφ ν θαζέλαο. Οη ηζαθσκνί δελ έιεηςαλ, νχηε θαη 

ηα ιφγηα ηα πνιιά. Γελ άξγεζε λα μεζπάζεη ε πξψηε παγθφζκηα θνθνξνκαρία..-Δπθπήο ε 

κεηαθνξά γηα λα γίλεη ε αλαθνξά ζηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν!- Έθηνηε ε αγάπε ράζεθε 

απφ ηνλ θφζκν. Ώζπνπ ε ίδηα ε αγάπε εκθαλίζηεθε θαη κηιψληαο γηα πξψηε θνξά, είπε, πσο 

αγάπε είλαη ν ζεβαζκφο ζηε δσή. 

«Η ηδέα ήηαλ λα γξάςσ γηα ηελ αγάπε πνπ δελ έρεη ζύλνξα νύηε ζξεζθεία. Γελ μεθίλε-

ζα λα γξάςσ έλα ρξηζηνπγελληάηηθν παξακύζη. Γηα κέλα θάζε κέξα είλαη Χξηζηνύγελλα 

γηαηί θάζε κέξα γελληέηαη έλα παηδί θαη καδί ηνπ ε αγάπε πνπ είλαη ην θσο πνπ θσηίδεη ηελ 

ςπρή θαη ην κπαιό ηνπ θαη σο εθ ηνύηνπ ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ηηο πξάμεηο 

ηνπ.», καο είπε ε νθία Μαληνχβαινπ. 

Σξπθεξή, γεκάηε λνήκαηα “Ζ λχρηα πνπ γελλήζεθε ε αγάπε”, ζπκππθλψλεη ζε θάηη ιηγφ-

ηεξν απφ ηξηάληα ζειίδεο, ην βαζχηεξν λφεκα φρη κφλν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, αιιά θαη ηεο 

ίδηα ηεο δσήο. Μελχκαηα γηα ηελ αγάπε, ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα ζπλα-

ληηνχληαη ζην παξακχζη ηνπ θφθνξα Μίδα Νηει Γθάιν. Ζ πνξεία ηεο αλζξσπφηεηαο ζην επί-
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πεδν ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ ιαψλ μεδηπιψλεηαη κε κηα παξακπζέληα 

ηζηνξηθφηεηα. Γελ απινπνηείηαη. Απιψο απνγπκλψλεηαη απφ πεξηηηέο ιεπηνκέξεηεο θαη επηθε-

ληξψλεηαη ζην βαζχηεξν λφεκα. Ζ μερσξηζηή λχρηα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ είλαη κηα αθνξκή 

γηα αλαγέλλεζε αιιά θαη ελδνζθφπεζε. Δίλαη κηα αθνξκή γηα αηνκηθέο αιιά θαη ζπιινγηθέο 

επηινγέο γηα εηξεληθή ζπλχπαξμε θαη αιιειναπνδνρή. 

Ζ εηθνλνγξάθεζε ηεο ηζηνξίαο αλήθεη ζηε Θέληα Μηκειάθε. Τπνζηεξίδεη ην θείκελν α-

πνδίδνληαο κε φκνξθεο εηθφλεο ηα λνήκαηα. Δλδηαθέξνπζεο νη απεηθνλίζεηο ησλ πξνζψπσλ, 

κε ηηο νπνίεο θάιιηζηα ζα κπνξνχζε λα παηρηεί έλα παηρλίδη κε ηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο. Ση 

ζθέπηνληαη; Ση ςηζπξίδνπλ ν έλαο ζηνλ άιινλ; Tη αηζζάλνληαη; Σν Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν 

ζην ηειεπηαίν ζαιφλη ηνπ βηβιίνπ, κε κνλαδηθφ ηνπ ζηνιίδη ηελ θαξδηά, αληί ηνπ άζηξνπ, ζα 

κπνξνχζε λα ζηνιηζηεί κε ηηο επρέο απφ φιν ηνλ θφζκν. Καη κεηά θαη κεηά; 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΓΓΡΑΦΔΩΝ 

Σα βηνγξαθηθά ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ εηθνλνγξάθσλ ησλ ππφ κειέηε βηβιίσλ είλαη απηνχ-

ζηα, φπσο έρνπλ αλαξηεζεί ζηε Βηβιηνλέη, (http://www.biblionet.gr/), εθηφο απφ ην βηνγξαθη-

θφ ηνπ ζπγγξαθέα Κπξηάθνπ Υαξίηνπ, ην νπνίν αλαθηήζεθε απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν «Μεηαίρ-

κην». https://www.metaixmio.gr/el/author/ 

https://www.metaixmio.gr/el/author/%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE

%BA%CE%BF%CF%82 

%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%82 

 

1. γνπξή Γεσξγηάδε 

 

Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Απνθνίηεζε απφ ην Λχθεην ηνπ Παιαηνχ Φπρηθνχ θαη ζπνχδαζε ζην 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αζήλαο. Έρεη παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα Κνχθιαο θαη Κνπθινζεάηξνπ κε ηε νθία Νηηληαθνχ. Απφ ην 1997 κέρξη ζήκεξα 

ππεξεηεί ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, θαζψο εξγάδεηαη ζηελ Διιελνγαιιηθή ρνιή "Άγηνο 

Παχινο" Αζελψλ. Μεγάιε ηεο αγάπε, εθηφο απφ ην λα δεη θαη λα καζαίλεη απφ ηνπο καζεηέο 

ηεο, είλαη ε κειέηε θαη ε ζπγγξαθή ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ γηα καζεηηθέο παξαζηάζεηο, πνιιέο 

απφ ηηο νπνίεο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε θεληξηθά ζέαηξα ηεο Αζήλαο θαη ζην ακθηζέαηξν ηνπ 

Γαιιηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Αζελψλ. 

 

 

 

https://www.metaixmio.gr/el/author/%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://www.metaixmio.gr/el/author/%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%82
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2.Μαξίλα Γηώηε 

 

Ζ Μαξίλα Γηψηε γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1975. πνχδαζε Marketing θαη Καιέο Σέρλεο ζην 

Georgetown University ηεο Washington, DC φπνπ απνθνίηεζε ην 1997. Μέρξη ην 1999 θνί-

ηεζε ζην Pratt Institute ζηε Ν. Τφξθε ζρεδηαζκφ νπηηθήο επηθνηλσλίαο θαη εηθνλνγξάθεζε 

απφ ην νπνίν απνθνίηεζε κε ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο. Απφ ην 2003 είλαη βξαβεπκέλε δεκηνπξγη-

θή δηεπζχληξηα θαη ζπλέηαηξνο ζηελ εηαηξία ζπκβνχισλ marketing, sonar θαη πξφεδξνο ζην 

αζιεηηθφ θέληξν Sunny Sports Club. Έρεη ηηκεζεί κε ην John Peter‟s Publication Award απφ 

ην Art Directors Club ηεο Ν. Τφξθεο θαη ηα Γηεζλή βξαβεία Pentawards γηα ηε δνπιεηά ηεο. 
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3.Ινπιίηα Ηιηνπνύινπ 

 

Ζ Ηνπιίηα Ζιηνπνχινπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. πνχδαζε Βπδαληηλή θαη Νενειιεληθή Φηιν-

ινγία ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ζέαηξν ζηε Γξακαηηθή ρνιή 

ηνπ Χδείνπ Αζελψλ. Γξάθεη πνίεζε, δνθίκηα θαη παξακχζηα. Έρνπλ εθδνζεί πέληε πνηεηηθά 

ηεο βηβιία: "Καινχο εληαπηνχο Μάξθν" (1987), "Γίγακκα" (1992), "Δπρήλ Οδπζζεί" (1997), 

"Απφ ην έλα ζην δχν" (2000),, "11 ηφπνη γηα 1 θαινθαίξη", (2006), δχν παηδηθά παξακχζηα: 

"Ση δεηάεη ν Εήλσλ;" (2004, Κξαηηθφ Βξαβείν Παηδηθνχ Βηβιίνπ) θαη "Ζ Πξάζηλε θνπθί-

ηζα" (2008) θαζψο θαη ε κεηάθξαζε ζην έξγν ηνπ P. E. Shelley "Τπεξάζπηζε ηεο πνίεζεο" 

φια απφ ηηο εθδφζεηο "χςηινλ/βηβιία" θαζψο θαη ην δνθίκην "Ζ θνχθια" (εθδ. Ίθαξνο, 2008). 

Σν 2000 έγξαςε ην ιηκπξέην ζηελ φπεξα ηνπ Γηψξγνπ Κνπξνππνχ "Σν θαξάβη ηνπ έιαηνπ", 

ελψ ην 2002 ην πνηεηηθφ θείκελν ζηε ιπξηθή ηξαγσδία "Ηνθάζηε" ηνπ ίδηνπ ζπλζέηε πνπ πα-

ξνπζηάζηεθε ζην ζέαηξν ηνπ ΔπξσπΆηθνχ Κέληξνπ Γειθψλ. Σα παξακχζηα ηεο "Ση δεηάεη ν 

Εήλσλ;" θαη "Ζ Πξάζηλε θνπθίηζα", ζε κνπζηθή Άιθε Μπαιηά θαη Γηψξγνπ Κνπξνππνχ, 

αληίζηνηρα, παξνπζηάζηεθαλ ζηελ Αζήλα θαη αιινχ. Παξάιιεια κε ηελ πνίεζε γξάθεη δνθί-

κηα, κειεηά ην έξγν ηνπ Οδπζζέα Διχηε θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πνιιέο νκηιίεο γη' απηφ. 

Δπίζεο, επηκειείηαη εθδφζεηο βηβιίσλ. Δπί δεθαηξία ρξφληα ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Οξρήζηξα 

ησλ Υξσκάησλ θαη ην Ίδξπκα Μειίλα Μεξθνχξε ζηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ ιφγνπ θαη 

κνπζηθήο. Με ηνλ πχξν αθθά θαη ηνλ Γηψξγν Κνπξνππφ παξνπζηάδνπλ κνπζηθά πξνγξάκ-

καηα βαζηζκέλα ζηελ πνίεζε. Έλα απφ απηά, αθηεξσκέλν ζηελ πνίεζε ηνπ Διχηε, θπθινθφ-

ξεζε ζε CD-βηβιίν κε ηίηιν "Με ην ιχρλν ηνπ άζηξνπ" (εθδ. "χςηινλ/βηβιία") 
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4.Ισάλλα Κπξίηζε-Σδηώηε 

 

Ζ Ησάλλα Κπξίηζε-Σδηψηε γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. πνχδαζε Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο ζην Πά-

ληεην Παλεπηζηήκην θαη Παηδαγσγηθά ζην Παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο - Σκήκα Πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο. Μεηεθπαηδεχηεθε ζην δηεηέο Σκήκα Δπηζηεκψλ Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαί-

δεπζε. Έρεη πηπρίν Σ.Π.Δ ππνινγηζηψλ, β' επηπέδνπ θαη πηπρίν Γαιιηθψλ ηνπ Γαιιηθνχ Ηλ-

ζηηηνχηνπ Αζελψλ. Δξγάζηεθε ζαλ λεπηαγσγφο ζηελ Γεκφζηα Δθπαίδεπζε, ζε πέηζεο, Αξ-

θαδία θαη ζαλ κέινο θαη ππεχζπλε Παηδαγσγηθήο Οκάδαο Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-

δεπζεο. Απφ ην 2000 έρνπλ θπθινθνξήζεη ζαξάληα βηβιία ηεο γηα παηδηά θαη εθήβνπο. Έλα 

απφ απηά έρεη κεηαθξαζηεί ζηα Κνξεάηηθα θαη θάπνηα ζηα Αγγιηθά.  

Έρεη ηηκεζεί κε ην βξαβείν Unesco - Σκήκα Πεηξαηψο θαη Νήζσλ θαη απφ ην Γήκν πεηζψλ, 

γηα ηε ζπγγξαθηθή ηεο δξάζε. Δίλαη κέινο ηεο Γπλαηθείαο Λνγνηερληθήο πληξνθηάο θαη ηνπ 

Κχθινπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιίνπ. 
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5. νθία Μαληνύβαινπ 

 

Ζ νθία Μαληνχβαινπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1949. Έλα κεγάιν κέξνο απφ ηα παηδηθά 

θαη ηα λεαληθά ηεο ρξφληα ηα έδεζε έμσ απφ ηελ Διιάδα. Απφ πνιχ κηθξή απφθηεζε δχν θα-

ινχο θίινπο: ηε Φαληαζία θαη ην Υηνχκνξ. Φαίλεηαη πσο ε παξέα ηεο καδί ηνπο, φια απηά ηα 

ρξφληα πνπ ζπνχδαδαλ αρψξηζηνη θαηαβξνρζίδνληαο ηα ζξαλία φισλ ησλ βαζκίδσλ, ηε βνή-

ζεζε λα θαηαλνήζεη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε παξνπζία ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ηεο δσήο. Οη 

ζπνπδέο ηεο ζηελ Δμειηθηηθή Φπρνινγία, ηελ Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία θαη ηε θελνζεζία 

ηελ έπεηζαλ πσο ρσξίο ρηνχκνξ, θαληαζία θαη δεκηνπξγηθή έθθξαζε, ε εθπαίδεπζε δελ κπν-

ξεί λα δηακνξθψζεη δεκηνπξγηθνχο θαη επηπρηζκέλνπο αλζξψπνπο. Δδψ θαη ηξηάληα δχν ρξφ-

ληα πνπ ππεξεηεί ηελ ηειεφξαζε θαη ην βηβιίν, θαηνξζψλεη λα ζπλδπάδεη ηα θαληαζηηθά κε 

ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηεο δσήο, ην φξακα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηελ Δθπαηδεπηηθή Σε-

ιεφξαζε, φπνπ εξγάζηεθε απφ ην 1979 έσο ην 2010, σο εηδηθφο ζηελ εθπαίδεπζε κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, γξάθεη ζελάξηα πνπ ζηεξίδνπλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ 

αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. Δίλαη δεκηνπξγφο ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ πελή-

ληα εθπαηδεπηηθψλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή Σειεφξαζε, κε δηεζλή 

βξάβεπζε γηα ηε ζεηξά "Έλα Γξάκκα Μηα Ηζηνξία", βαζηζκέλε ζε αληίζηνηρν πνηεηηθφ ηεο 

έξγν, ζελαξηνγξάθνο ηνπ βξαβεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ CD-ROM γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Δι-

ιεληθήο γιψζζαο σο δεχηεξεο γιψζζαο "Ο Γηαγφξαο ζηελ Οιπκπία" (ζπλεξγαζία κε παηδα-

γσγηθφ ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο), θαη ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ "χγρξνλε 

Eθπαίδεπζε θαη Tειεφξαζε". Απφ ηφηε πνπ έγξαςε ην πξψην ηεο βηβιίν, ε ζπλεηζθνξά ηεο 

ζηελ παηδηθή ινγνηερλία αξηζκεί 70 ηίηινπο. Έξγα ηεο έρνπλ δηαθξηζεί ζηελ Διιάδα, ηελ Δπ-

ξψπε θαη ηε Γηεζλή Κνηλφηεηα θαη έρνπλ κεηαθξαζηεί ζηα Αγγιηθά, Κηλέδηθα θαη Κνξεάηη-

θα, ελψ θάπνηα ζπκπεξηιακβάλνληαη σο απνζπάζκαηα ζην αλζνιφγην ή σο πξνηεηλφκελα ζηα 

ζρνιηθά βηβιία ηνπ δεκνηηθνχ. Σν έξγν ηεο αλαθέξεηαη ζε αθαδεκΆηθέο εξγαζίεο γηα ην λεσ-

ηεξηθφ θαη ηδηφηππν ραξαθηήξα ηεο γξαθήο ηεο. Ζ νθία Μαληνχβαινπ γξάθεη αθφκα πεδν-
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γξαθία θαη πνίεζε γηα ελήιηθεο. Ζ επηζπκία ηεο λα θέξεη ην παηδί θνληά ζηε ινγνηερλία ηε 

θέξλεη πνιχ ζπρλά ζηα ζρνιεία θαη ηνλ Έιιελα εθπαηδεπηηθφ. πκκεηείρε ζε πνιιά πξν-

γξάκκαηα θηιαλαγλσζίαο εληφο θαη εθηφο Διιάδαο κέζσ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Βηβιίνπ, πα-

λεπηζηεκίσλ θαη δηεζλψλ θνξέσλ. Έρεη κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο, ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ, δε-

κηνπξγηθήο γξαθήο ινγνηερλεκάησλ κε εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη δηαζεκαηηθήο πξνζέγγη-

ζεο ηεο κάζεζεο κέζα απφ ηε ινγνηερλία. Ζ νθία Μαληνχβαινπ κε ηε δηεηζδπηηθή ηεο κα-

ηηά ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, πξνζπαζεί παξέα κε ηνπο ζηελνχο ηεο ζπλεξγάηεο, ηε θαληαζία 

θαη ην ππεξβαηηθφ ρηνχκνξ, λα απειεπζεξψζεη ηα παηδηά απφ ηε βαξεκάξα θαη ηελ αθηλεζία 

ηεο ζηεξεφηππεο ζθέςεο θαη λα ηνπο πξνζθέξεη, κέζα απφ ηνλ ππξήλα ηεο ειεπζεξίαο πνπ 

θξχβνπλ ηα βηβιία ηεο, ηα κέζα λα ζθέθηνληαη, λα αηζζάλνληαη, λα εθθξάδνληαη θαη λα δξνπλ 

κε αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επζχλε γηα έλαλ θαιχηεξν θφζκν. Ζ νθία Μαληνχβαινπ είλαη 

ππνςήθηα ηεο Διιάδαο γηα ην Γηεζλέο Βξαβείν Υαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ (IBBY- Γηεζλήο 

Οξγαληζκφο Βηβιίσλ γηα ηε Νεφηεηα) 2014. 
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6.ηέιια Μηραειίδνπ 

  

Ζ ηέιια Μηραειίδνπ είλαη εζνπνηφο θαη ρνξνγξάθνο. Εεη θη εξγάδεηαη ζηε Θεζζαινλίθε. 

Γξάθεη ηζηνξίεο θαη ζεαηξηθά έξγα γηα παηδηά θαη λένπο, ζθελνζεηεί θαη ρνξνγξαθεί ζεαηξη-

θέο παξαζηάζεηο, ελψ παξάιιεια δηδάζθεη Κηλεζηνινγία ζην Σκήκα Θεάηξνπ ηεο ρνιήο 

Καιψλ Σερλψλ ηνπ Α.Π.Θ. 
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7. Δπγέληνο Σξηβηδάο 

 

Ο Δπγέληνο Σξηβηδάο είλαη δηθεγφξνο, πηπρηνχρνο ηεο Ννκηθήο θαη ησλ Πνιηηηθψλ θαη Οηθν-

λνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, θάηνρνο ηνπ πηπρίνπ Master of Laws 

(University College) θαη δηδάθησξ Ννκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνλδίλνπ (London 

School of Economics and Political Science) θαη Senior Research Fellow ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Λνλδίλνπ. Γηδάζθεη Δγθιεκαηνινγία θαη πγθξηηηθφ Πνηληθφ Γίθαην ζην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Reading θαη δηεπζχλεη ην Σκήκα Δγθιεκαηνινγηθψλ Μειεηψλ ηνπ ίδηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

(Director fo Cominal Justice Studies). Έρεη δηδάμεη επίζεο ζην Bramshill Police College, ηo 

Central London Polytechnic θαη ην London School of Economics. απφ ην 1993-1998 ήηαλ 

επηζθέπηεο θαζεγεηήο Δγθιεκαηνινγίαο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. 

Δγθιεκαηνινγηθά θαη λνκηθά άξζξα ηνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηα πεξηνδηθά "Lancet", "British 

Journal of Criminology", "Annales intermnationales de Criminologie" θ.α. Με ηε ινγνηερλία 

ν Δπγέληνο Σξηβηδάο έρεη αζρνιεζεί απφ ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα. Έρεη γξάςεη πάλσ απφ 100 

βηβιία γηα παηδηά, έλα βηβιίν γηα ελήιηθεο (Ο εξσηεπκέλνο ππξνζβέζηεο) θαη πάλσ απφ 20 

ζεαηξηθά έξγα, κα θαη ιηκπξέηα γηα φπεξεο. Έξγα ηνπ έρνπλ ηηκεζεί κε βξαβεία απφ ηελ "Έ-

λσζε Διιήλσλ Λνγνηερλψλ", ηνλ "Κχθιν ηνπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιίνπ" θαη ηε "Γπλαη-

θεία Λνγνηερληθή πληξνθηά. ηελ Αγγιία θαη Ακεξηθή βηβιία ηνπ έρνπλ ιάβεη κεηαμχ άι-

ισλ: ην Parents Choice Amazing Accomplishment Award, ην the Shefficedls children's Book 

Award Commendation, ην Judson, Massachusetts Children's Choice Award, ην Arizona Li-

brary Association Young Readers Award. Σα ζεαηξηθά ηνπ έξγα "Σν φλεηξν ηνπ ζθηάρηξνπ" 

παίρηεθε ην 1992 ζην ζέαηξν ηνπ Βξεηαληθνχ Μνπζείνπ ηεο Αγγιίαο ζηα πιαίζηα ηνπ 

European Arts Festival. Σνλ ίδην ρξφλν ην έξγν ηνπ "Υίιηεο θαη κία γάηεο" ζε κεηάθξαζε ηνπ 

Z. Rudrinski βξαβεχηεθε κε ην Α΄ Βξαβείν ζηνλ παγθφζκην δηαγσληζκφ ζεαηξηθνχ έξγνπ πνπ 

νξγάλσζε ην Πνισληθφ Κέληξν Σέρλεο γηα ηε Νεφηεηα. Σν 1993 ην βηβιίν ηνπ "Σα ηξία κη-



162 
 

θξά ιπθάθηα" έθηαζε ζηε δεχηεξε ζέζε ησλ ακεξηθάληθσλ παηδηθψλ best sellers (Picture 

Books). Βηβιία ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά έρνπλ κεηαδνζεί απφ ην BBC, έρνπλ πεξηιεθζεί ζηα 

αλαγλσζηηθά ειιεληθψλ θαη ακεξηθαληθψλ ζρνιείσλ θαη έρνπλ κεηαθξαζηεί ζηα αγγιηθά 

γεξκαληθά, ηζπαληθά, νιιαλδηθά, ζνπεδηθά, ηαπσληθά θαη πνιιέο άιιεο γιψζζεο. ηελ Ακε-

ξηθή ε βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μηλεζφηα ηεο Μηλεάπνιεο (Δ.Μ. Αndersen 

Library) απνθάζηζε λα ζπγθεληξψζεη ην ζχλνιν ησλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ ηνπ Δπγέληνπ 

Σξηβηδά, κειέηεο γηα ην έξγν ηνπ, ρεηξφγξαθα θαη άιιν πιηθφ ζε κηα εηδηθή εξεπλεηηθή ζπι-

ινγή. Ζ έθζεζε ησλ πξψησλ απνθηεκάησλ ηεο ζπιινγήο έγηλε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Μηλε-

ζφηα ην Μάην ηνπ 2000, φπνπ ν Δπγέληνο Σξηβηδάο κίιεζε κε ζέκα "Σα ζηεξεφηππα ηνπ θα-

ινχ θαη ηνπ θαθνχ ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία" θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ απάληεζε ν γλσζηφο 

ζεσξεηηθφο ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, Καζεγεηήο Jack Zipes. 

8.Κπξηάθνο Υαξίηνο 

 

Γελλήζεθε ζηε Υαιθίδα ην 1977. πνχδαζε ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη έθαλε κεηαπηπρη-

αθέο ζπνπδέο ζηελ Αγγιία, φπνπ εξγάζηεθε θαη σο εζνπνηφο ζηε ζεαηξηθή νκάδα Shifting 

Sands. Έρεη δεκνζηεχζεη θείκελα ζηα πεξηνδηθά Οδόο Παλόο θαη Δληεπθηήξην. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΟΝΟΓΡΑΦΩΝ 

1.Διίδα Βαβνύξε 

 

Ζ Διίδα Βαβνχξε γελλήζεθε θαη δεη ζηελ Αζήλα. Απνθνίηεζε απφ ηα Σκήκαηα Οπηηθήο Δπη-

θνηλσλίαο & Γηαθήκηζεο θαη Εσγξαθηθήο ηεο ρνιήο Βαθαιφ. πκκεηείρε ζηηο εθζέζεηο 

"Δθδήισζε ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο γηα λα ηηκήζεη ηνλ Δπγέλην Σξηβηδά, "Αγαπεηέ 

Δπγέληε... 30 ρξφληα πξάγκαηα θαη ζαχκαηα", ηνά ηνπ Βηβιίνπ, Οθηψβξηνο 1999, "Bratislava 

world illustrations 2000 in Japan-selected 65 illustrators from BIB '99", Απξίιεο-Γεθέκβξηνο 

2000 θαη "The Biennale of European Illustrators Japan 2001 (BEIJ '01) in commemoration of 

Jozef Wilkon", Ηνχληνο 2001-Ηνχληνο 2002. Απφ ην 1994 ζπλεξγάδεηαη κε δηάθνξα πεξηνδηθά 

θαη έρεη εηθνλνγξαθήζεη πεξηζζφηεξα απφ 80 βηβιία. Έρεη ιάβεη κέξνο ζε νκαδηθέο εθζέζεηο 

ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ελψ ην 2005 θαη ην 2010 ήηαλ ππνςήθηα γηα ην Κξαηηθφ 

Βξαβείν Δηθνλνγξάθεζεο. Απφ ην 2012 δεη θαη εξγάδεηαη ζηε Γεξκαλία. 

2.Μπξηώ Γειεβνξηά 

  

Ζ Μπξηψ Γειεβνξηά γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1974. Δίλαη δσγξάθνο θαη εηθνλνγξάθνο. 

Έρεη παξνπζηάζεη ηέζζεξηο αηνκηθέο εθζέζεηο ζηελ Αζήλα θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε δψδεθα 

νκαδηθέο. Σν 2006 ηηκήζεθε κε ην βξαβείν ηνπ Κχθινπ ηνπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιίνπ θαη 
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ην Κξαηηθφ Βξαβείν Δηθνλνγξάθεζεο γηα ην βηβιίν "Ηζηνξίεο γηα παηδηά ηνπ Ηζαάθ Μπάζεβηο 

ίλγθεξ" (εθδ. Δζηία). Σν 2011 ηηκήζεθε κε ην Βξαβείν ΔΒΓΔ θαη κε ην Βξαβείν Δηθνλν-

γξαθεκέλνπ Παηδηθνχ Βηβιίνπ ηνπ πεξηνδηθνχ Γηαβάδσ θαη ην 2012 κε ην Κξαηηθφ Βξαβείν 

Δηθνλνγξαθεκέλνπ Παηδηθνχ Βηβιίνπ γηα ην βηβιίν "Ζ πφιε πνπ έδησμε ηνλ πφιεκν", ηνπ 

Αληψλε Παπαζενδνχινπ. Σν 2015 δηαθξίζεθε κε αλαγξαθή ζηνπο ηηκεηηθνχο πίλαθεο ηεο 

ΗΒΒΤ γηα ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ βηβιίνπ "Σν λεζί ηεο Ρνδηάο" ηνπ Μάλνπ Κνληνιέσλ. 

Με ηνλ Αληψλε Παπαζενδνχινπ θαη ηελ Διέλε Καηζακά απφ ην 2008 ζπκκεηείρε ζηε δεκη-

νπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ γηα ηελ παηδηθή ινγνηερλία 'Σν παπάθη ζηελ κπαληέξα', 

κέξνο ηνπ νπνίνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ BookPress. 

 

3.Βαγγέιεο Διεπζεξίνπ 

 

Ο Βαγγέιεο Διεπζεξίνπ είλαη απφ ηα Υαληά ηεο Κξήηεο. πνχδαζε γξαθηθέο ηέρλεο. Αξρηθά 

αζρνιήζεθε κε ηε δηδαζθαιία ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ, κε ηε δεκνζίεπζε γεινηνγξαθηψλ ζε 

πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο θαζψο θαη κε ην θηλνχκελν ζρέδην. Με ηελ εηθνλνγξάθεζε παηδη-

θψλ βηβιίσλ αζρνιείηαη απφ ην 1987. Έρεη εηθνλνγξαθήζεη γχξσ ζηα 130 βηβιία παηδηθήο 

ινγνηερλίαο, παξακχζηα, εθπαηδεπηηθά, θαηαζθεπψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Σα ηειεπηαία ρξφ-

ληα εηθνλνγξαθεί δηθέο ηνπ ηδέεο θαη θείκελα. 

 

4.Γηάλλεο Κόηηεο 

Ο Γηάλλεο Κφηηεο γελλήζεθε ζην Κνθθψλη Κνξηλζίαο ην 1949. 

πνχδαζε δσγξαθηθή ζηελ Α..Κ.Σ. κε θαζεγεηέο ηνλ Γηάλλε Μφξαιε θαη ηνλ Νίθν Νηθν-

ιάνπ.Παξάιιεια παξαθνινχζεζε καζήκαηα ζθελνγξαθίαο. 

Σν 1979 κε ππνηξνθία ηεο Α..Κ.Σ. πήγε ζην Παξίζη θαη παξαθνινχζεζε καζήκαηα ζηελ 

Beaux-Arts γηα ηξία ρξφληα. 
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πλεξγάδεηαη απφ ην 1980 κε ηελ Γθαιεξί Ενπκπνπιάθε θαη ηελ Γθαιεξί Samy Kinge ζην 

Παξίζη. 

Δμέζεζε ζην Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο ηεο Γνπλθέξλεο ζην Salon de Monttouge ζην Πνιη-

ηηζηηθφ Κέληξν Bretigny Sur Orge, ζηελ Bienale Αιεμάλδξεηαο, ζηελ Bienale Νέσλ Καιιηηε-

ρλψλ ζηελ Cagne Sur Mer. 

Αθφκε εμέζεζε ζηελ Γθαιεξί Δπίθεληξν ζηελ Πάηξα, ζηελ Γθαιεξί Cour 21 ζηε Νάληε, 

ζηελ Γθαιεξί Anne-Marie de Sacy ζην Παξίζη θαη ζηηο Γθαιεξί Art Forum θαη ZM ηεο Θεζ-

ζαινλίθεο. 

 

5.Μηράιεο Κνπληνύξεο 

Γελλήζεθε ην 1960 ζηε Ρφδν. Απφ ην 1985 είλαη πνιηηηθφο γεινηνγξάθνο ζε αζελατθέο εθε-

κεξίδεο θαη ζπλεξγάηεο ζε πεξηνδηθά. Απφ ην 2007 μεθίλεζε ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ εθε-

κεξίδα "Διεχζεξνο Σχπνο". Απφ ην 2005 ζπλεξγάδεηαη κε ην Courrier International θαη απφ 

ην 2006 κε ην Cagle Cartoons Inc. Έρεη ιάβεη κέξνο ζε πνιιέο εθζέζεηο ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ θαη έρεη θεξδίζεη ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην Grand Prix ζηελ 

7ε Biennale ηεο Σερεξάλεο, Ηξάλ 2005, ην Gran Premio Internationale Scacchiera ζηελ 37ε 

Umoristi a Marostica, Ηηαιία (2005), ην Πξψην Βξαβείν CURUXA 2005 ζηε δηεζλή έθζεζε 

γεινηνγξαθίαο ηνπ Μνπζείνπ Υηνχκνξ ηνπ Fene, La Coruna - Ηζπαλία, ην Πξψην Βξαβείν 

ζηελ παγθφζκηα έθζεζε γεινηνγξαθίαο ηνπ Knokke-Heist, Βέιγην (2003), ην Σξίην Βξαβείν 

ζην World Press Cartoon, Sintra, Πνξηνγαιία (2006) θαη ην (2007). Δίλαη κέινο ηνπ Κχθινπ 

ηνπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιίνπ θαη ηνπ ΑΗΧΠΟΤ. Σν 2001 μεθίλεζε ε ζπλεξγαζία ηνπ κε 

ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ εηθνλνγξάθεζε βηβιίσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Έρεη ηηκεζεί κε δχν βξαβεία εηθνλνγξάθεζεο παηδηθνχ βηβιίνπ: ην Βξαβείν ηνπ Κχθινπ ηνπ 

Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιίνπ (2002) γηα ην βηβιίν ηνπ Υξήζηνπ Μπνπιψηε "Ζ αθξίδα κε ηα 

θφθθηλα γνβάθηα" απφ ηηο εθδφζεηο "Μίλσαο", θαη ην βξαβείν ΔΒΓΔ εηθνλνγξάθεζεο ην 

2005. Δίλαη ηαθηηθφ κέινο ηεο Έλσζεο πληαθηψλ απφ ην 1993 θαζψο θαη ηδξπηηθφ κέινο θαη 

γξακκαηέαο ηεο Λέζρεο Διιήλσλ Γεινηνγξάθσλ. 

  



166 
 

6.Θέληα Μηκειάθε 

 

 

Ζ Θέληα Μηκειάθε απνθνίηεζε απφ ην ηκήκα δσγξαθθήο ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Καιψλ Σε-

ρλψλ Αζήλαο φπνπ θαη αζρνιήζεθε παξάιιεια κε ηηο γξαθηθέο ηέρλεο, ηε ραξαθηηθή θαη ηα 

πνιπκέζα. πκκεηείρε ζε θεζηηβάι ςεθηαθήο ηέρλεο, θαη ζε νκαδηθέο εθζέζεηο ζηελ Διιάδα 

θαη ζην εμσηεξηθφ. Απφ ην 2005 αζρνιείηαη κε ηελ εηθνλνγξάθεζε παηδηθνχ βηβιίνπ θαη εξ-

γάδεηαη σο εθπαηδεπηηθφο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Εεη ζηελ Αζήλα. 

 

7. Νηαληέια ηακαηηάδε 

 

Ζ Νηαληέια ηακαηηάδε γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1972. Σν 1997 απνθνίηεζε απφ ηελ Αλσ-

ηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηεο Αζήλαο κε εηδηθφηεηα ζηε δσγξαθηθή θαη ζηε ραξαθηηθή. 

Έρεη ιάβεη κέξνο ζε δηάθνξεο νκαδηθέο εθζέζεηο δσγξαθηθήο. Με ηελ εηθνλνγξάθεζε παηδη-

θψλ βηβιίσλ αζρνιείηαη επαγγεικαηηθά απφ ην 2000. Έρεη θηινηερλήζεη πάλσ απφ 70 βηβιία 

κέρξη ηψξα, ελψ παξάιιεια αζρνιείηαη κε ηελ δσγξαθηθή θαη δηδάζθεη ζε ηδησηηθά ΗΔΚ. Σν 

2010 ηηκήζεθε κε βξαβείν εηθνλνγξάθεζεο απφ ηνλ Κχθιν ηνπ Παηδηθνχ Βηβιίνπ. Σo 2012 

έιαβε έπαηλν ΔΒΓΔ, θαζψο θαη πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο σο εθπξφζσπνο ηεο Διιάδαο ζην 

Salon du Livre ζην Παξίζη. Έρεη ιάβεη κέξνο ζε πνιπάξηζκεο εθζέζεηο εηθνλνγξάθεζεο θαη 

δσγξαθηθήο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ελψ απφ ην 2010 ζπλεξγάδεηαη κε ηελ γθαιεξί 

θαη ην κνπζείν Φξπζίξα. To 2013 έιαβε δχν επαίλνπο ΔΒΓΔ θαη ηηκήζεθε κε ππνςεθηφηεηα 
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γηα ην δηεζλέο βξαβείν εηθνλνγξάθεζεο παηδηθνχ βηβιίνπ Andersen. Σν 2016 έιαβε ην βξα-

βείν Peter Pan γηα ην θαιχηεξν κεηαθξαζκέλν εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν απφ ηε ζνπεδηθή 

IBBY. Δπίζεο έθαλε αηνκηθή έθζεζε εηθνλνγξάθεζεο ζην Gotlands Art Museum ζηε νπε-

δία θαη επηιέρηεθε λα δηαηειέζεη κέινο ηεο επηηξνπήο ηεο δηεζλνχο έθζεζεο εηθνλνγξάθεζεο 

ζηελ Μπνιφληα (Ηηαιία). Δθπξνζσπείηαη απφ ηελ Astound Illustration Agency. 


