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Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηδηψθεη λα πξνζεγγίζεη, λα κειεηήζεη θαη λα 

παξνπζηάζεη ην πξνζθπγηθφ θνηλσληθφ δήηεκα θαη πσο απηφ παξνπζηάδεηαη κέζα απφ 

ηελ παηδηθή ινγνηερλία. ηα πιαίζηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

έληαμεο ησλ αιινδαπψλ θαη πξνζθχγσλ καζεηψλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία, 

επηθεληξσλφκαζηε ζηνπο ήξσεο - πξφζθπγεο ησλ βηβιίσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηιεθζνχλ νη αλαγλψζηεο ηε δσή θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ απηψλ. Αθνχ 

παξνπζηάζνπκε ηα βηβιία ζην ζχλνιφ ηνπο, πξνζπαζνχκε λα εζηηάζνπκε ζηε γιψζζα 

πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε ζπγγξαθέαο θαη, θπξίσο, ζηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδεη ηνπο 

ήξσεο - πξφζθπγεο. Σέινο, επηρεηξνχκε ηε ζχγθξηζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ 

θαηαιήμακε γηα θάζε βηβιίν. Έηζη, δηαπηζηψλνπκε ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο 

ηνπο θαη πξνηείλνπκε ηξφπνπο κε ηνπο φπνηνπο ζα κπνξνχζαλ ηα βηβιία απηά λα είλαη 

ρξήζηκα ηφζν ζηελ θαζεκεξηλή δσή φζν θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.  

 

Λέμεηο - θιεηδηά: Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, Διιεληθή παηδηθή ινγνηερλία, 

ηειεπηαία δεθαεηία, πξφζθπγεο, παηδηά - ήξσεο.  
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Abstract 

 

Through the present dissertation we focus at approaching, studying and presenting on 

the social problem of refugees and how it is presenting through the children’s 

literature. In the framework of intercultural education and integration of foreign and 

refugees students in greek schools, we focus on the characters- refugees of the books, 

in order to understand the life and the feelings of these children. After the presentation 

of the books, we try to study the language, that every writer uses, and, mostly, the 

way he presents the characters. Finally, we try to compare the conclusions that we 

came about each book. This way we conclude at the similarities and the differences of 

the books and we recommend some ways that these books can be useful and the 

everyday life and at education life, too. 

 

Key - words: Intercultural education, Greek children’s literature, last decade, 

refugees, children- characters.      
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Δηζαγσγή 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έπεηηα απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηα θαηλφκελα 

θνηλσληθήο παζνγέλεηαο έρνπλ απμεζεί ζε κεγάιν βαζκφ. Σν πξνζθπγηθφ δήηεκα 

απνηειεί έλα απφ ηα θαηλφκελα απηά θαη έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο εηδηθνχο, 

ηδηαίηεξα απφ ην 2011 κε ηελ έλαξμε ηνπ πξηαθνχ πνιέκνπ. Ζ Διιάδα είλαη κία 

ρψξα πνπ έρεη πιεγεί πάξα πνιχ θαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ην πξφβιεκα γίλεηαη 

εληνλφηεξν. Ζ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, εθφζνλ ζεσξείηαη ζηαπξνδξφκη ηξηψλ επείξσλ, 

ε χπαξμε πνιπάξηζκσλ λεζηψλ σο ζαιάζζηα ζχλνξα, ηα νπνία είλαη αδχλαην λα 

ειεγρζνχλ, αιιά θαη ε ππνγξαθή επξσπατθψλ ζπλζεθψλ πνπ δελ επηηξέπνπλ ζηνπο 

εηζεξρφκελνπο λα πεξάζνπλ ζε άιιεο ρψξεο θαη ηνπο εγθισβίδνπλ επλννχλ ηελ 

αχμεζε ηνπ πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ 

θαηάζηαζε.  

    Ζ κεγάιε εηζξνή πξνζθχγσλ άιιαμε ηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη 

απνηέιεζε ζεκείν αλαθνξά γηα κειεηεηέο θαη εηδηθνχο. Γελ ζα κπνξνχζε θπζηθά λα 

κελ απνηειέζεη πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο δεκηνπξγνχο ινγνηερλεκάησλ. Ο αξηζκφο 

ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ κε ζέκα ηνπο πξφζθπγεο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά, ηφζν ζηε 

ινγνηερλία γηα ελήιηθεο φζν θαη ζηελ παηδηθή ινγνηερλία, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, 

θαηά ηελ νπνία ην πξνζθπγηθφ δήηεκα έρεη εληαζεί. 

    Αξθεηνί ζπγγξαθείο παηδηθψλ ινγνηερληθψλ έξγσλ έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη επέιεμαλ κέζα απφ ην ινγνηερλήκαηα ηνπο λα 

πξνβάιινπλ ηνλ θφζκν ησλ πξνζθχγσλ ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα. Άιινη 

εκπλεπζκέλνη απφ πξαγκαηηθά γεγνλφηα, άιινη ζηεξηδφκελνη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα 

ηνπο, θηηάρλνπλ ν θαζέλαο ηε δηθή ηνπ ηζηνξία, πξνθεηκέλνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ 

ζηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο ην θνηλσληθφ δήηεκα. Πξνζπαζνχλ ν θαζέλαο κε ηνλ δηθφ 

ηνπ ηξφπν λα παξνπζηάζνπλ ηε δσή ησλ πξνζθχγσλ απφ ηε ζηηγκή πνπ μεζπά ν 

πφιεκνο ζηελ παηξίδα ηνπο κέρξη θαη ηε ζηηγκή πνπ θηάλνπλ, εγθαζίζηαληαη θαη 

πξνζπαζνχλ λα επηβηψζνπλ ζηε λέα ρψξα.  

    ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κία απφπεηξα παξνπζίαζεο ησλ παηδηθψλ 

ινγνηερληθψλ έξγσλ απφ Έιιελεο ζπγγξαθείο πνπ γξάθηεθαλ ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία, ησλ νπνίσλ νη ήξσεο απνηεινχλ παηδηά - πξφζθπγεο. Αξρηθά, ζην πξψην 

θεθάιαην, δίλνληαη νη νξηζκνί ηεο δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζεο θαη ηεο παηδηθήο 

ινγνηερλίαο. Αθνχ απνζαθεληζηνχλ νη φξνη, γίλεηαη ε κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε. 
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Αλαθέξεηαη, δειαδή, πσο ε παηδηθή ινγνηερλία κπνξεί κέζα απφ ηα έξγα ηεο λα 

θέξεη ην λεαξφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ θνληά ζην θαηλφκελν ηεο πξνζθπγηάο θαη λα 

θσηίζεη ηηο πηπρέο ηνπ. 

    ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ βηβιίσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εξγαζία. Σα βηβιία είλαη έμη: «Υάξεο θαη Φάξηο» ηεο Γηψηαο 

Κ. Αιεμάλδξνπ, «θιεξφ θαξχδη» ηεο Διέλεο βνξψλνπ, «Πξίγθηπαο ζεκαίλεη 

Ακίξ» ηεο Άλλαο Κνληνιέσλ, «Φηνπ μειχπε» ηεο Μαξηέηηαο Κφληνπ, « Ο Αληίι έρεη 

παηξίδα» ηεο Δχεο Σζηηηξίδνπ- Υξηζηνθνξίδνπ θαη «Εαρξά θαη Νηθφιαο, νη ηζηνξίεο 

ηνπο» ηεο νθίαο Παλίδνπ. 

    ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξψο γηα θάζε βηβιίν ε επηινγή ηεο 

γιψζζαο θαη ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ θάζε ζπγγξαθέα. Παξάιιεια αλαιχεηαη ην 

πξνθίι ησλ παηδηθψλ εξψσλ - πξνζθχγσλ, έηζη φπσο πξνθχπηεη κέζα απφ ηα 

γεγνλφηα ηεο εθάζηνηε ηζηνξίαο. 

    ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη ε ζχγθξηζε ησλ βηβιίσλ κεηαμχ ηνπο 

ζε ηξία επίπεδα, σο πξνο ηνπο θεληξηθνχο ήξσεο, σο πξνο ηηο ηζηνξίεο θαη σο πξνο 

ηελ πξνζέγγηζε ηεο ζπγγξαθέα. Σέινο, δίλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ έξεπλα θαζψο επίζεο θαη πξνηάζεηο πηζαλήο ρξήζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

βηβιίσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 

 

1. Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη Παηδηθή ινγνηερλία 

 

Οη φξνη «δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε» θαη «παηδηθή ινγνηερλία» είλαη δχν φξνη πνπ 

δελ έρνπλ δηαζαθεληζηεί πιήξσο απφ ηελ παγθφζκηα επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Καη νη 

δχν απνηεινχλ αδηεπθξίληζηνπο φξνπο αθνχ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπ ελφο θαη ηνπ 

άιινπ δελ έρνπλ απνδνζεί πιήξσο.  

    Ση ζεκαίλεη δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε; Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη 

λα έρεη κία εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζηεί δηαπνιηηηζκηθή; 

ιεο νη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη δελ αθνινπζνχλ ηελ πνιηηηθή ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ 

ησλ αλζξψπσλ; Γηαηί θάπνηεο νλνκάδνληαη δηαπνιηηηζκηθέο θαη θάπνηεο φρη; ε ηη 

βαζκφ εθαξκφδνληαη ηέηνηεο κέζνδνη ζηελ Διιάδα; Έρεη ππάξμεη εμέιημε ζε απηφλ 

ηνλ ηνκέα; Απηά είλαη θάπνηα απφ ηα εξσηήκαηα πνπ πξνζπαζνχλ λα απαληεζνχλ 

κέρξη θαη ζήκεξα ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο «δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο» θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ κεζφδσλ ηεο. ηελ πξνζπάζεηά καο, ινηπφλ, λα 

πξνζεγγίζνπκε ην ζέκα ζα επηρεηξήζνπκε λα απαληήζνπκε ζηα εξσηήκαηα απηά θαη 

ηα απνζαθελίζνπκε. 

    Δθηφο απφ ην ζέκα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο καο απαζρφιεζε θαη ην 

δήηεκα ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο. Ση είλαη παηδηθή ινγνηερλία; Πνηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο; Πσο δηαθξίλεηαη απφ ηε ινγνηερλία γηα ελήιηθεο; Πσο 

ιεηηνπξγεί ην παηδί σο αλαγλψζηεο; Ζ ειηθία θάζε παηδηνχ - αλαγλψζηε επεξεάδεη 

ηνλ ηξφπν αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο ελφο βηβιίνπ; Πσο κπνξνχλ ηα ινγνηερληθά 

έξγα λα επεξεάζνπλ ην παηδί ζαλ πξνζσπηθφηεηα θαη κε πνηα κέζα;  

    Απαληψληαο ηα εξσηήκαηα απηά θαη δηεπθξηλίδνληαο ηνπο φξνπο «δηαπνιηηηζκηθή 

αγσγή» θαη «παηδηθή ινγνηερλία» κπνξέζακε λα εζηηάζνπκε ζηνλ ηξφπν πνπ νη δχν 

απηέο έλλνηεο αιιειεπηδξνχλ. Πσο, δειαδή, ε παηδηθή ινγνηερλία κπνξεί λα 

ζπλδξάκεη ζηηο πξαθηηθέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ζε πνην βαζκφ θαη ηη 

απνηειέζκαηα ζα έρεη κία ηέηνηα ζχκπξαμε. 
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1.1 Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εζηηάζνπκε θαη λα εληξπθήζνπκε ζηνλ νξηζκφ, ηηο έλλνηεο θαη ηηο 

πξαθηηθέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ζα επηρεηξήζνπκε, αξρηθά, λα 

δηαρσξίζνπκε θαη λα δηαζαθελίζνπκε ηνπο φξνπο «δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε» θαη 

«πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε». Οη φξνη απηνί είλαη δχν φξνη πνπ ζπρλά ζπγρένληαη 

κεηαμχ ηνπο. 

    Με ηνλ φξν πνιππνιηηηζκηθφηεηα, θαη θαη’ επέθηαζε πνιππνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε, νξίδνπκε ηε ζπλχπαξμε θαη ηελ απνδνρή πνιιψλ πνιηηηζκψλ ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν, είηε αθνξά ζε καθξνθνηλσληνινγηθφ επίπεδν κία θξαηηθή 

νληφηεηα, είηε ζε κηθξνθνηλσληνινγηθφ κία ηάμε. Με ηνλ φξν δηαπνιηηηζκηθφηεηα,  

ηψξα, νξίδνπκε ηε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εηεξφηεηα θαη ηελ αιιειεπηδξαζηηθή 

δηαδηθαζία κεηαμχ «ηαπηνηήησλ» πνπ δελ ζεσξνχληαη ηεξαξρηθά θείκελεο θαη άξα δελ 

αμηνινγνχληαη κε βάζε θάπνηα «πξνλνκηαθή» αλάκεζά ηνπο, νχηε αληαγσληζηηθέο. 

Ωο δηαδηθαζία ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα, ινηπφλ, ζπρλά ζεκαίλεη εζειεκέλε επαθή θαη 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πνιηηηζκψλ θαη άξα ζηήξημε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο
1
.   

    Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε αθνξά κία «επξεία πνηθηιία ζρνιηθψλ 

πξαθηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη πιηθψλ πνπ ζρεδηάδνληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά 

απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο λα βηψζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηζφηεηα»
2
. Γειαδή, ηα παηδηά 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη θνπιηνχξαο , κέζα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο 

αιιά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απνθηνχλ θνηλέο εκπεηξίεο θαη βηψκαηα. 

Μαζαίλνπλ λα ζέβνληαη ηηο δηαθνξέο ηνπο θαη εληνπίδνπλ ηηο νκνηφηεηεο. 

    Μία άιιε πξνζέγγηζε αλαθέξεη πσο ν φξνο δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δελ έρεη 

δηαζαθεληζηεί πιήξσο θαη δελ ππάξρεη νκνθσλία σο πξνο ην ηη αθνξά θαη πνηεο 

ηαθηηθέο αθνινπζεί. Ωζηφζν, φιεο νη πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηε δηαζαθήληζε ηνπ 

φξνπ, έρνπλ σο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο πσο νη κέζνδνη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη πσο ε 

παηδαγσγηθή πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πινπνίεζή 

                                                           
1. Βι. Διέλε Καξαζαββίδνπ, Παηδηθή ινγνηερλία θαη εηεξόηεηα: ε εηθόλα ηνπ άιινπ ζηελ ειιεληθή  

       παηδηθή ινγνηερλία ή από ηνλ θνιθινξηθό εαπηό ζηνλ θνιθξνξηθό άιινλ: κία ζπγθξηηηθή κειέηε,  

      Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Δζληθφ αξρείν δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ 2012, ζζ. 33-34. Αλαθηήζεθε απφ:  

       http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/27425#page/1/mode/2up 

2. Βι. Υξήζηνο Γθνβάξεο, Δηζαγωγή ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, εθδ. Άηξαπνο, Αζήλα
2
 2004, ζ.  

       56. 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/27425#page/1/mode/2up
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ηνπο
3
. Απηφ ζεκαίλεη αθελφο πσο ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε αθνξά φινπο ηνπο 

ιανχο θαη νθείιεη λα γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο φπνηαο θνηλσλίαο, μεθηλψληαο απφ κία 

ηνπηθή θνηλφηεηα θαη θαηαιήγνληαο ζηελ παγθφζκηα θνηλσλία φισλ ησλ εζλψλ. 

Αθεηέξνπ φιεο νη παηδαγσγηθέο κέζνδνη θαη πξαθηηθέο νθείινπλ λα ζπλδπαζηνχλ 

θαηάιιεια απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα πξνάγνπλ ην πλεχκα, ηηο αξρέο 

θαη ηηο αμίεο απηνχ ηνπ κνληέινπ εθπαίδεπζεο.  

    Ζ αλάγθε γηα κία πνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη αγσγή γελλήζεθε ζηελ Διιάδα κε 

ηα πξψηα βήκαηα κίαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο ζηε ρψξα καο, ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, κε ηελ άθημε ησλ 

παιηλλνζηνχλησλ Διιήλσλ κεηαλαζηψλ απφ αγγιφθσλεο θαη γεξκαλφθσλεο ρψξεο 

αιιά θαη νξηζκέλσλ, ιίγσλ ηελ πεξίνδν απηή, ξσζφθσλσλ θαη αιβαλφθσλσλ.  

    Έηζη, ηε δεθαεηία ηνπ 1970, νη πξψηεο θηλήζεηο πνπ έγηλαλ πξνζπάζεζαλ λα είλαη 

θπξίσο πην πξαθηηθέο απέλαληη ζηε δπζθνιία πνπ γελλήζεθε θαη πξνέβιεπαλ ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ απηψλ κε επηείθεηα, θπξίσο ζηα γισζζηθά καζήκαηα. Οη 

καζεηέο απηνί κνηξάζηεθαλ αλά ηελ Διιάδα. Γεκηνπξγήζεθαλ δχν ζρνιεία πνπ ζα 

θηινμελνχζαλ ηα παηδηά, έλα ζηελ Αζήλα γηα ηνπο αγγιφθσλνπο θαη έλα ζηε 

Θεζζαινλίθε γηα ηνπο γεξκαλφθσλνπο, φπνπ αξγφηεξα πξνζηέζεθαλ εθεί θαη νη 

ξσζφθσλνη θαη αιβαλφθσλνη καζεηέο
4
. 

    Σα ζρνιεία απηά, βέβαηα, δελ πξνσζνχζαλ ζε θακία πεξίπησζε ηε γλσξηκία θαη 

ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ή θαη ησλ παιηλλνζηνχλησλ Διιήλσλ 

κε ηνπο Έιιελεο καζεηέο, πνπ γελλήζεθαλ θαη κεγάισζαλ ζηε ρψξα, αιιά νχηε θαη 

ηε δεκηνπξγία κίαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. Αληίζεηα, ν ζθνπφο ησλ ζρνιείσλ 

απηψλ ήηαλ λα ιχζνπλ «πξφρεηξα» θαη «εχθνια» ηελ φπνηα αλαζηάησζε γελλήζεθε 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλσλία κε ηελ εκθάληζε ησλ λέσλ καζεηψλ. Σν απνηέιεζκα ηεο 

δεκηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ απηψλ ήηαλ φρη κφλν λα κελ θαηαθέξνπλ λα εληάμνπλ ζηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα ηνπο λένπο καζεηέο αιιά θαη λα ηνπο απνκνλψζνπλ πεξαηηέξσ. 

Αθελφο ην ζρνιείν ηεο Θεζζαινλίθεο αλαπηχζζνληαο κία αξλεηηθή θήκε ζπγθξηηηθά 

κε εθείλν ηεο Αζήλαο νδήγεζε ηνπο καζεηέο ζηελ αλάπηπμε κίαο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

                                                           
3. Βι. Αλδξέαο Εσγξάθνπ, Ζ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ηωλ παηδηώλ ηωλ Διιήλωλ κεηαλαζηώλ θαη ε  

      αλαγθαηόηεηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγωγήο ζηελ Διιάδα, εθδ. ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ, Πάηξα 1997, ζ. 196. 

4. Βι. Γηψξγνο Νηθνιάνπ, Έληαμε θαη εθπαίδεπζε ηωλ αιινδαπώλ καζεηώλ ζην Γεκνηηθό ρνιείν, εθδ.  

       πεδίν, Αζήλα 2011, ζζ. 60-61. 
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ζχκηδε γθέην, ελψ, αθεηέξνπ ην ζρνιείν ηεο Αζήλαο γέλλεζε κία ειηηηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο αγγιφθσλνπο καζεηέο
5
. 

    ηε δεχηεξε ρξνληθή πεξίνδν, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 σο ην 1996, ε 

αλάγθε πηνζέηεζεο θαη πινπνίεζεο λέσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ ζην δήηεκα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο γίλεηαη πην επηηαθηηθή. ε απηφ ζπλέβαιε ηφζν ε 

απνηπρία ηνπ πξνεγνχκελνπ κνληέινπ πνπ εθαξκφζηεθε φζν θαη ε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ κε ηελ έιεπζε ζηελ ρψξα καο κεηαλαζηψλ θαη 

νκνγελψλ Πνληίσλ θαη Βνξεηνεπεηξσηψλ
6
. 

    Σε δεχηεξε απηή πεξίνδν γελλήζεθε ν εθπαηδεπηηθφο ζεζκφο ησλ Σκεκάησλ 

Τπνδνρήο θαη ησλ Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ. Σα λέα απηά ηκήκαηα εηζήιζαλ ζην 

ειιεληθφ ζρνιείν ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ 

λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ έληαμε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη εθπαίδεπζεο. 

Ζ πνιηηηθή πνπ πξφηεηλε ε ππνπξγηθή απφθαζε γηα ηα ηκήκαηα απηά πξνέβαιε ην λα 

δηδάζθνληαη ζηα Σκήκαηα Τπνδνρήο θαη ηα Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα ε γιψζζα θαη 

ν πνιηηηζκφο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ καζεηψλ γηα δχν κε ηξεηο ψξεο
7
, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ επαθή κε ηε ρψξα απφ ηελ νπνία έξρνληαη θαη λα 

ζπκνχληαη θαη λα ηηκνχλ ηηο ξίδεο ηνπο. Δθηφο απηνχ, απφ ηελ ίδηα απφθαζε 

πξνβιεπφηαλ θαη ε πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ (ςπρνιφγσλ, θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ θ.α.) πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζεί ηφζν ην εγρείξεκα πξαθηηθά, φζν θαη νη 

ίδηνη νη καζεηέο ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά
8
. 

    Βέβαηα, ζε πξαθηηθή εθαξκνγή απηφ δελ πινπνηήζεθε πνηέ, αθνχ ν ζηφρνο ήηαλ ε 

γξήγνξε έληαμε θαη πξνζαξκνγή ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα ειιεληθά 

εθπαηδεπηηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα, ρσξίο λα δίλεηαη ε πξέπνπζα πξνζνρή ζην 

πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν, ηε γιψζζα, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ 

καζεηψλ αιιά νχηε θαη ζηελ ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ζηήξημε. Έηζη, 

γηα ηα ηκήκαηα απηά, παξά ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ηνπο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

ακθηζβεηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο 

ζεσξήζεθαλ κία ιχζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ δελ αληαπνθξίζεθε θαη δελ πινπνίεζε 

πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ
9
. 

                                                           
5. Βι. Γηψξγνο Νηθνιάνπ, ό.π., ζ. 61. 

6. Βι. Γηψξγνο Νηθνιάνπ, ό.π., ζ. 59. 

7. Βι. Γηψξγνο Νηθνιάνπ, ό.π., ζ. 62.  

8. Βι. Γηψξγνο Νηθνιάνπ, ό.π., ζ. 62. 

9. Βι. Γηψξγνο Νηθνιάνπ, ό.π., ζζ. 63-64. 



14 

 

    Ζ ηξίηε ρξνληθή πεξίνδνο ζηε δηακφξθσζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

αγσγήο πεξηιακβάλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1996 σο θαη ζήκεξα. Σελ πεξίνδν 

απηή, εθηφο απφ ηελ χπαξμε ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ ζηα ζρνιεία, πξνβιέπεηαη θαη 

ε δεκηνπξγία εμ νινθιήξνπ ζρνιείσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ε 

κεηαηξνπή, δειαδή, ή θαη ε ίδξπζε εθ λένπ Γηαπνιηηηζκηθψλ ρνιείσλ ζηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε
10

. 

    Ζ ίδξπζε ηέηνησλ ζρνιείσλ, σζηφζν, είλαη ζε πξψηκν αθφκα επίπεδν κε ειάρηζηεο 

ζρνιηθέο κνλάδεο αλά ηελ Διιάδα. Σα ζρνιεία απηά έρνπλ πνιιέο πξννπηηθέο 

εθαξκνγήο θαη εμέιημεο κίαο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο αλ πεξηιακβάλνπλ καζεηέο θαη 

γεγελείο θαη αιινδαπνχο
11

. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαη νη δχν νκάδεο καζεηψλ ζα 

κάζνπλ λα ζπκβηψλνπλ, λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα επηθνηλσλνχλ. Μπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί κία κηθξνγξαθία κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο πνπ ζα βνεζήζεη 

ζηελ έληαμε ζηελ θνηλσλία θαη ηνπο κελ θαη ηνπο δε.  

    Πξνζεγγίδνληαο, ινηπφλ, εηπκνινγηθά ηνλ φξν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, 

αιιά θαη παξαθνινπζψληαο ζε βάζνο ρξφλνπ ηελ εμέιημε ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαπηζηψλνπκε, πσο, παξά ηηο φπνηεο αδπλακίεο θαη αζηνρίεο κπνξεί λα ηε 

δηαηξέρνπλ, ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο έρεη σο άκεζν ζθνπφ ηελ 

ελζσκάησζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Ωζηφζν, ζηελ 

πξνζπάζεηα απηήο ηεο ελζσκάησζεο δίλεηαη θπξίσο βάζε ζηελ εθκάζεζε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο θαη λννηξνπίαο. Γειαδή, 

επηδηψθεηαη πεξηζζφηεξν κία αθνκνίσζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία ρσξίο λα πξνζδίδεηαη ε πξέπνπζα ζεκαζία ζηε γιψζζα, ηα ήζε θαη ηα 

έζηκα ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο θαη θαηαγσγήο ησλ καζεηψλ.  

    θνπφο, επνκέλσο, γηα ηελ εμέιημε ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα ζα πξέπεη λα ηεζεί ε ππέξβαζε ησλ ηδηαίηεξσλ πνιηηηζκψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ
12

. Οη Έιιελεο καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε θαη νθείινπλ φρη 

κφλν λα δηδάμνπλ ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο ζηνπο αιινδαπνχο καζεηέο, 

αιιά θαη λα γλσξίζνπλ θαη λα κάζνπλ λα ζέβνληαη ηνπο πνιηηηζκνχο θαη ηα βηψκαηα 

ησλ λέσλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

 

                                                           
10. Βι. Γηψξγνο Νηθνιάνπ, ό.π., ζζ. 65-66. 

11. Βι. Γηψξγνο Νηθνιάνπ, ό.π., ζ. 68. 

12. Βι. Υξήζηνο Γθνβάξεο, ό.π., ζ. 81. 
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1.2 Παηδηθή ινγνηερλία 

 

Ο φξνο ινγνηερλία, ζχκθσλα κε ηνλ Leavis, απεπζχλεηαη κφλν ζε απηνχο πνπ έρνπλ 

κία ηξηβή, κία κχεζε κε ην ινγνηερληθφ θείκελν
13

. Αιιά θαη ζχκθσλα κε ηελ Elaine 

Moss, ε ινγνηερλία είλαη έλα είδνο γξαθήο ζην νπνίν επηζηξέθεη ν αλαγλψζηεο θαη 

θάζε θνξά πνπ επηζηξέθεη ηνπ δίλεηαη θάηη επηπιένλ
14

. Οη δχν απηνί νξηζκνί ηεο 

ινγνηερλίαο ζέηνπλ γεξέο βάζεηο ππαηληγκνχ πσο ν αλαγλψζηεο ελφο ινγνηερληθνχ 

έξγνπ δελ κπνξεί λα είλαη παηδί.  

    Αθελφο, ζηνλ νξηζκφ ηνπ Leavis, ε παξνπζία ησλ ιέμεσλ «ηξηβή» θαη «κχεζε» 

είλαη απηή πνπ θέξεη ηνλ ππαηληγκφ, θαζψο πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε θαη ελδειερή 

κειέηε θαη θαηαλφεζε ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, γεγνλφο δχζθνιν λα επηηεπρζεί 

απφ έλα παηδί νπνηαζδήπνηε ειηθίαο, αθφκα θαη απφ έλαλ έθεβν. Αθεηέξνπ, ζηνλ 

νξηζκφ ηεο Elaine Moss, ε αλαθνξά πσο ε ινγνηερλία είλαη έλα είδνο γξαθήο ζην 

νπνίν ν αλαγλψζηεο επηζηξέθεη, πξνυπνζέηεη πσο ν αλαγλψζηεο έρεη ήδε βηψζεη θαη 

αληηιεθζεί ζην παξειζφλ ηελ εκπεηξία ηεο αλάγλσζεο ελφο ινγνηερληθνχ βηβιίνπ θαη 

απηφ είλαη δχζθνιν λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ έλα παηδί. 

    Οη παξαπάλσ νξηζκνί ηνπ φξνπ ινγνηερλία θαζηζηνχλ αθφκα πην δχζθνιν ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ φξνπ παηδηθή ινγνηερλία. Ζ παηδηθή ινγνηερλία, ινηπφλ, ζαλ φξνο 

κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί θαη λα δηαζαθεληζηεί ζπγθξηηηθά θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ 

φξν ινγνηερλία, αθνχ είλαη δχν έλλνηεο αιιειέλδεηεο κεηαμχ ηνπο. πγθξηηηθά, 

ινηπφλ, κε ηε ινγνηερλία πνπ απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο, ε παηδηθή ινγνηερλία, 

ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο κειεηεηέο, δελ αθνινπζεί μερσξηζηφ δξφκν αιιά 

πξνζαξκφδεη  ηα ινγνηερληθά δεδνκέλα ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

παηδηθνχ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ.  

    Έηζη, ν Marcus Crouch ηνπνζεηείηαη επηζεκαίλνληαο πσο έλαο ζπγγξαθέαο πνπ 

απεπζχλεηαη ζε παηδηά ζα πξέπεη λα θηλείηαη κε ηελ ίδηα ινγηθή πνπ θηλείηαη έλαο 

ζπγγξαθέαο πνπ απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο, αθνινπζψληαο κία ζπγγξαθηθή γξακκή 

εχιεπηε ζηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο
15

. Σελ πξνζέγγηζε απηή γηα ηνλ φξν παηδηθή 

ινγνηερλία έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ν Nicholas Tucker πνπ ζεσξεί πσο ν 

                                                           
13. Βι. Μέλε Γ. Καλαηζνχιε, Δηζαγωγή ζηε ζεωξία θαη θξηηηθή ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο ζρνιηθήο θαη  

         πξνζρνιηθήο ειηθίαο, εθδ. UNIVERSITY STUDIO PRESS, Θεζζαινλίθε
2
 2007, ζ. 17. 

14. Βι. Μέλε Καλαηζνχιε, ό.π., ζ. 17. 

15. Βι. Peter Hunt, Criticism Theory and Children’s Literature, εθδ. Basic Blackwell, Ομθφδε 1991, 

         ζζ. 43-45.             
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ζπγγξαθέαο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο αληηκεησπίδεη σο κφλν θαη αλαγθαζηηθφ 

πεξηνξηζκφ ηελ θάπνηα ειιηπή εκπεηξία πνπ κπνξεί λα έρεη έλα παηδί - αλαγλψζηεο 

θαη ην ιεμηιφγην, πνπ νθείιεη λα είλαη θαηαλνεηφ
16

. Οη δχν απηνί κειεηεηέο, ινηπφλ, 

ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο ζηε ινγνηερλία γηα 

ελήιηθεο θαη επηζεκαίλνπλ πσο ε πξψηε δελ δηαθέξεη δελ ζα έπξεπε λα δηαθέξεη ζε 

ηίπνηα απφ ηε δεχηεξε, αιιά ρξήδεη ελφο ιεπηνχ ρεηξηζκνχ θαη πξνζέγγηζεο. 

    ε κία άιιε πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ, ε Λφηε Πέηξνβηηο - Αλδξνπηζνπνχινπ επηιέγεη 

λα δηαζαθελίζεη ηνλ φξν ζέηνληαο ηα ζεκεία πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ θαη φρη 

παξνπζηάδνληαο έλαλ νξηζκφ. Αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ιηηνχ θαη θαηαλνεηνχ 

ιεμηινγίνπ, ηελ απνπζία απξεπψλ εθθξάζεσλ, βσκνινρηψλ θαη ζαξθαζκνχ, ηελ 

ζχληνκε θαη νπζηαζηηθή πεξηγξαθή πξνζψπσλ θαη θαηαζηάζεσλ, ηελ απιή θαη 

άκεζε αθήγεζε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ραξαθηήξσλ ρσξίο ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

ςπρνγξάθεζήο ηνπο. ζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ησλ έξγσλ ηεο παηδηθήο 

ινγνηερλίαο, ε Πέηξνβηηο αλαθέξεη πσο ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ππφζεζε κε 

μεθάζαξν πιαίζην κε γξήγνξε θαη έληνλε πινθή
17

. 

    Λακβάλνληαο ππφςε, ινηπφλ, θαη ηηο ηξεηο απηέο πξνζεγγίζεηο ηνπ φξνπ 

θαηαιήγνπκε πσο ε παηδηθή ινγνηερλία ζαλ είδνο δελ ραξαθηεξίδεηαη σο μερσξηζηφ 

απφ ηε ινγνηερλία πνπ απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο. Οθείιεη, σζηφζν, λα ζέβεηαη ην 

παηδί - αλαγλψζηε θαη λα δηαηξέρεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ην γεγνλφο θαη ην ζθεπηηθφ 

πσο απαηηείηαη κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, αθνχ ην παηδί - αλαγλψζηεο επεξεάδεηαη 

απφ ην πεξηερφκελν ηεο θαη δηακνξθψλεη ραξαθηήξα θαη απφςεηο. 

    Σν παηδί σο αλαγλψζηεο ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ηφζν επεξεάδεηαη φζν θαη 

επεξεάδεη ην ίδην ην θείκελν. Ο ηξφπνο πνπ θάζε αλαγλψζηεο δηαβάδεη έλα θείκελν 

δηαθέξεη, αθνχ ζεκαληηθφ ξφιν θαηαιακβάλνπλ ηα βηψκαηα, νη εκπεηξίεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ εθάζηνηε αλαγλψζηε. Ωζηφζν, ζε έλαλ ελήιηθν δηαηξέρεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ε ειηθία πνπ βξίζθεηαη, θαζψο έρεη σξηκάζεη θαη έρεη πεξάζεη ηηο 

ζεκαληηθέο γλσζηηθέο, ςπρνινγηθέο θαη αληηιεπηηθέο κεηαβνιέο πνπ πεξλά έλα παηδί. 

Έλα παηδί - αλαγλψζηεο, ηψξα, αιιειεπηδξά κε ην ινγνηερληθφ θείκελν δηαθνξεηηθά 

                                                           
16. Βι. Nicholas Tucker, Suitable for Children? Controversies in Children’s literature, εθδ. Sussex  

        University Press, Λνλδίλν 1976, ζ. 19. 

17. Βι. Λφηε Πέηξνβηηο- Αλδξνπηζνπνχινπ, Ζ παηδηθή ινγνηερλία ζηελ επνρή καο, εδ. Καζηαληψηε,  

        Αζήλα 1990., ζζ. 138-140. 
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αλάινγα κε ηελ ειηθία ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Έηζη, ν Appleyard δηαρσξίδεη ηα παηδηά 

- αλαγλψζηεο ζε ηξεηο θάζεηο κε βάζε ηελ ειηθηαθή νκάδα πνπ αλήθνπλ. 

    ηελ πξψηε θάζε ηα παηδηά αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ αλαγλψζηε σο παίθηε
18

. 

Δδψ ζπλαληάκε ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. ε απηή ηε θάζε ην παηδί δελ είλαη 

ζε ζέζε λα δηαβάζεη κφλν ηνπ ην ινγνηερληθφ θείκελν θαη έηζη έξρεηαη ζε επαθή καδί 

ηνπ σο αθξναηήο θαη φρη σο αλαγλψζηεο. Με ηε κεζνιάβεζε, ινηπφλ, ελφο ηξίηνπ 

πξνζψπνπ ην παηδί γλσξίδεη δηαθνξεηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο, θφβνπο θαη επηζπκίεο 

πνπ ζηγά - ζηγά καζαίλεη λα βάδεη ζε ηάμε θαη λα ειέγρεη
19

. 

    Ωο αλαγλψζηεο - παίθηεο ην παηδί ηεο λεπηαθήο ειηθίαο θαιείηαη λα θηλεζεί πάλσ 

ζε κία ιεπηή δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζην πξαγκαηηθφ θαη ην θαληαζηηθφ. 

Έηζη, κέζα απφ κία παηγληψδε θαη θαζαξά θαη κφλν αθνπζηηθή επαθή κε ην 

ινγνηερληθφ θείκελν ην παηδί πξέπεη λα μερσξίζεη ην πξαγκαηηθφ απφ ην θαληαζηηθφ 

γεγνλφο θαη παξφια απηά λα εμαθνινπζεί λα εκπηζηεχεηαη ηνλ θφζκν ηεο θαληαζίαο. 

     ηε δεχηεξε θάζε ζπλαληάκε ην παηδί σο πξσηαγσληζηή
20

. ηε θάζε απηή 

αλήθνπλ ηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο. Σα παηδηά, δειαδή, ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, 

ειηθίαο απφ επηά σο δψδεθα εηψλ, Σα παηδί εδψ είλαη πηα αλαγλψζηεο ην ίδην θαη 

έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην ινγνηερληθφ θείκελν ρσξίο ηελ παξέκβαζε θάπνηνπ 

ηξίηνπ. Σαπηίδεηαη κε ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ήξσα ή εξσίδα ηνπ βηβιίνπ
21

.  

    Δπνκέλσο, ε εθάζηνηε ηζηνξία πνπ παξαηίζεηαη ζε θάπνην ινγνηερληθφ βηβιίν 

βηψλεηαη μαλά θαη μαλά απφ ην παηδί - αλαγλψζηε ησλ ειηθηψλ απηψλ.  ε θάζε 

αλάγλσζε, σζηφζν, βηψλεηαη δηαθνξεηηθά, αθνχ ην παηδί πξνβάιεη πάλσ ζηνλ ήξσα 

ή ηελ εξσίδα επεξεαζκέλν θάζε θνξά απφ δηαθνξεηηθά γεγνλφηα, ζπλαηζζήκαηα θαη 

ζθέςεηο. Σν παηδί, ινηπφλ, σο αλαγλψζηεο απηήο ηεο θάζεο αλαδεηά κέζα ζηα 

ινγνηερληθά θείκελα κία δηαζαθήληζε θαη κία δηεπθξίληζε ηεο ηδέαο πνπ έρεη γηα ηνλ 

θφζκν γεληθφηεξα αιιά θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν θαη ηηο πνηθίιεο ζπκπεξηθνξέο 

ηνπ. 

    ε απηή ηε θάζε ηα παηδηά επηιέγνπλ βηβιία ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο απφ 

έληνλε δξάζε θαη πινθή θαη πεξηιακβάλνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην ζηνηρείν ηεο 

πεξηπέηεηαο. Έηζη, ηα έξγα απηά έρνπλ σο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηηο απιέο πξνηάζεηο, 

                                                           
18. Βι. Μάξζα Καξπφδεινπ, ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΣΖΝ ΥΩΡΑ ΣΩΝ ΒΗΒΛΗΩΝ, ΔΚΓ. Καζηαληψηε, Αζήλα

11
  

         2009, ζ. 38. 

19. Βι. Μέλε Καλαηζνχιε, ό.π., ζ. 32. 

20. Βι. Μάξζα Καξπφδεινπ, ό.π., ζ. 39. 

21. Βι. Μέλε Καλαηζνχιε, ό.π., ζ. 32. 
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ηηο ζχληνκεο παξαγξάθνπο, ηηο ζπλνπηηθέο πεξηγξαθέο ραξαθηήξσλ θαη ηηο ειάρηζηεο 

κεηαθνξέο
22

. Μέζα, ινηπφλ, απφ κία απιή θαη γεκάηε δξάζε πινθή θαη κε ηε ρσξίο 

ηδηαίηεξνπο ινγνηερληζκνχο αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο, ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζηε θάζε 

ηνπ αλαγλψζηε - πξσηαγσληζηή αλαθαιχπηνπλ ηνλ θφζκν θαη ηνλ εαπηφ ηνπο. 

   ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία θάζε πνπ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ηα παηδηά σο 

αλαγλψζηεο ζχκθσλα κε ηνλ Appleyard, ζπλαληάκε ηνλ αλαγλψζηε σο δηαλνεηή
23

. 

ηε θάζε απηή αλήθνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ πεξάζεη ζηε εθεβηθή ειηθηαθή νκάδα. 

Σα παηδηά απηά είλαη ζθεπηφκελα θαη κειεηνχλ ην εθάζηνηε ινγνηερληθφ θείκελν ζε 

βάζνο, αλαδεηψληαο κέζα ζε απηφ ην λφεκα ηεο δσήο αιιά θαη αμίεο, πεπνηζήζεηο θαη 

πξφηππα
24

.  

    Βέβαηα, ε ηθαλφηεηά ηνπο λα εηζρσξνχλ ζε βάζνο ζε έλα θείκελν αιιά θαη ε 

γεληθφηεξε ακθηζβήηεζε κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ φια ηα πξάγκαηα ζε απηή ηελ 

ειηθία, θαζηζηά ηα παηδηά- αλαγλψζηεο  ηδηαίηεξα απζηεξνχο θξηηέο. Αλαδεηνχλ κέζα 

ζηα ινγνηερληθά θείκελα αμίεο, πεπνηζήζεηο θαη πξφηππα, φκσο απαηηνχλ απηά λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη θπζηθά έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

αληηιεθζνχλ πφηε απηφ ζπκβαίλεη θαη πφηε φρη. Έρνληαο γλσξίζεη έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ηνπ θφζκνπ θαη σξηκάζεη, ην παηδί - αλαγλψζηεο ζηελ εθεβηθή ηνπ ειηθία 

ζηακαηά λα αλαδεηά κέζα ζηα αλαγλψζκαηά ηνπ ηελ πεξηπέηεηα θαη ηε δξάζε θαη 

επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζε ηζηνξίεο θαη θείκελα πνπ εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηε 

ζθηαγξάθεζε θαη ηελ παξνπζίαζε ραξαθηήξσλ
25

. 

    ε κία αληίπεξα φρζε, ε Rosenblatt ζεσξεί ηε ζπζρέηηζε ηνπ πσο αληηιακβάλεηαη 

ην θείκελν ην παηδί - αλαγλψζηεο κε ηελ ειηθηαθή ηνπ εμέιημε σο κία απφιπηε 

γελίθεπζε, θαζψο δελ επηζεκαίλνληαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

δηαδηθαζία, φπσο ε θνηλσληθή ηάμε θαη ηα αηνκηθά θαη γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Έηζη, ε Rosenblatt δηαρσξίδεη, αξρηθά, ην ίδην ην θείκελν απφ ηε δξάζε, αλαθέξνληαο 

πσο ην πξψην είλαη «ην ζχλνιν ησλ ζεκείσλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα λα εξκελεπηνχλ 

σο ζχκβνια» θαη ην δεχηεξν απηφ «πνπ ν αλαγλψζηεο ζπλάγεη απφ ηε ζπλαιιαγή ηνπ 

κε ην θείκελν»
26

. 

                                                           
22. Βι. Μέλε Καληζνχιε, ό.π., ζ. 36 

23. Βι. Μάξζα Καξπφδεινπ, ό.π., ζ. 39.  

24. Βι. Μέλε Καλαηζνχιε, ό.π., ζ. 33. 

25. Βι. Μέλε Καλαηζνχιε, ό.π., ζ. 37. 

26. Βι. Μέλε Καλαηζνχιε, ό.π., ζ. 38. 
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    Γίλεη, ινηπφλ, κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηνλ αλαγλψζηε ηνλ ίδην ζαλ νληφηεηα θαη 

φρη ζην ινγνηερληθφ θείκελν. Γειαδή, ν εθάζηνηε αλαγλψζηεο αληηιακβάλεηαη ην 

ίδην θείκελν κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αλάινγα κε ην δηθφ ηνπ ππφβαζξν ζαλ 

άλζξσπνο αιιά θαη κε ην ηη δεηάεη απφ ην ίδην ην θείκελν. Γηαθξίλεη ηελ αλάγλσζε 

ελφο θεηκέλνπ ζε κε αηζζεηηθή, πιεξνθνξηαθή αλάγλσζε θαη ζε αηζζεηηθή 

αλάγλσζε
27

. ην πξψην είδνο αλάγλσζεο, ν αλαγλψζηεο ελδηαθέξεηαη θαη κειεηά ην 

ινγνηερληθφ θείκελν κφλν γηα ηελ άληιεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ. ην 

δεχηεξν είδνο αλάγλσζεο, ν αλαγλψζηεο ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηηο ηδέεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζην θείκελν ή ηηο δεκηνπξγεί. 

    ε θάζε κία απφ ηηο δχν πξνζεγγίζεηο γηα ην πνηνη παξάγνληεο παίδνπλ ξφιν ζην 

πσο εθιακβάλεη έλα ινγνηερληθφ θείκελν έλα παηδί - αλαγλψζηεο δηαπηζηψλεηαη πσο 

θπξίαξρε ζέζε έρεη θπξίσο ν ίδηνο ν αλαγλψζηεο. Δίηε απηφο έρεη σο γλψκνλα ηελ 

ειηθηαθή νκάδα πνπ αλήθεη, φπσο ηνπνζεηείηαη ν Appleyard, είηε ην θνηλσληθφ θαη 

αηνκηθφ ηνπ ππφβαζξν θαη ην ηη αλαδεηά, φπσο ηνπνζεηείηαη ε Rosenblatt, θάζε 

αλαγλψζηεο εθιακβάλεη ην ίδην ινγνηερληθφ θείκελν δηαθνξεηηθά απφ έλαλ άιιν θαη 

αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζε απηφ. 

 

1.3 Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε κέζα από ηελ παηδηθή ινγνηερλία 

 

Σν κεηαλαζηεπηηθφ θχκα πνπ μεθίλεζε λα θηάλεη ζηελ Διιάδα ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, θπξίσο απφ ηε γεηηνληθή ρψξα ηεο Αιβαλίαο (ην 57,5%
28

), 

δεκηνχξγεζε κία πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ζηε ρψξα θαη θαη’ επέθηαζε θαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζηα ζρνιεία. ηαδηαθά, ην θαηλφκελν απηφ έγηλε θαη 

γίλεηαη φιν θαη πην έληνλν θαζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, εθηφο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα έθηαζαλ 

θαη ζπλερίδνπλ λα θηάλνπλ πξφζθπγεο πξνεξρφκελνη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο απφ 

ρψξεο ηεο Αλαηνιήο. 

    Ζ άθημε ησλ αλζξψπσλ απηψλ αλαδηνξγάλσζε ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη έζεζε 

εληειψο λέεο βάζεηο. ην γεληθφηεξν, ινηπφλ, πιαίζην ηεο θνηλσλίαο, αλαθαηαηάμεηο 

ππήξμαλ θαη ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ θαη ζηα ζρνιεία, ηδίσο ηα Γεκνηηθά, αθνχ εθεί 

                                                           
27. Βι. Μέλε Καλαηζνχιε, ό.π., ζ. 39. 

28. Βι. Αλδξέαο Καξαθίηζηνο, ΘΔΜΑΣΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ… αλαπαξαζηάζεηο ηνπ κηθξνύ 

άιινπ, ηνπ εηδηθνύ παηδηνύ θαη ηνπ αζηηθνύ ηνπίνπ, εθδ. ΕΤΓΟ, Θεζζαινλίθε 2008, ζ. 120. 
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πξνζρψξεζαλ νη πεξηζζφηεξνη αιινδαπνί καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα δηδαρζνχλ εμ 

αξρήο ηε λέα γιψζζα. Δπνκέλσο, ηα παηδηά, ηφζν ηα Διιελφπνπια φζν θαη ηα κε, 

ήξζαλ θαη έξρνληαη ζε επαθή κε κία λέα πξαγκαηηθφηεηα θαη ηάμε πξαγκάησλ. Σα 

Διιελφπνπια βηψλνπλ ηε δεκηνπξγία κία λέαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο κε 

δηάθνξεο αιιά θαη δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη πνιηηηζκνχο. 

    Δθηφο απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο γλσξηκίαο ησλ κελ θαη ησλ δε, ε παηδηθή 

ινγνηερλία απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ θνξέα εμνηθείσζεο. Δπηδξψληαο ζηελ 

ςπρνινγία, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο απφςεηο ηνπ παηδηνχ θαη ελεκεξψλνληάο ην κε 

έλαλ πην ελδηαθέξνληα ηξφπν απφ φηη νη ζπλήζεηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, ην βνεζά 

λα αληηκεησπίζεη ηε λέα θαηάζηαζε, λα γλσξίζεη ηνπο λένπο ηνπ ζπκκαζεηέο θαη ην 

ηη κπνξεί λα πεξάζνπλ θαη πσο κπνξεί λα ληψζνπλ θαη λα αληηιεθζεί ηελ ηζφηεηα ηεο 

αλζξψπηλεο χπαξμεο.  

    Ωο φξνο ε «πνιππνιηηηζκηθή ινγνηερλία», ε ινγνηερλία δειαδή πνπ εκπεξηέρεη ηηο 

ηζηνξίεο ηεο ζπλχπαξμεο πνηθίισλ πνιηηηζκψλ θαη απεπζχλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε 

παηδηά θαη εθήβνπο ηφζν ζε κπζνπιαζηηθή φζν θαη ζε κε κπζνπιαζηηθή βάζε, 

κπνξεί λα ζέζεη ηηο βάζεηο ηεο ζε ηξεηο απφςεηο. Ζ πξψηε άπνςε ππνζηεξίδεη πσο κία 

ηέηνηνπ είδνπο ινγνηερλία νθείιεη λα αλαθέξεηαη ζε πνιινχο πνιηηηζκνχο ρσξίο λα 

ζέηεη θάπνηνλ θπξίαξρν
29

.  

    Απηφ ζεκαίλεη πσο ηα ινγνηερληθά βηβιία κε ηέηνην πεξηερφκελν νθείινπλ λα 

παξνπζηάδνπλ ηφζν ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ ήξσα ηνπο φζν θαη ηνλ ίδην ηνλ ήξσα σο έλα 

θαζαξά ηζφηηκν κέινο κε ηελ πιεηνλφηεηα, παξά ην γεγνλφο πσο εθείλε πξεζβεχεη 

άιινλ πνιηηηζκφ. Έηζη, δηαθξίζεηο δελ ζα πξέπεη λα γίλνληαη νχηε έρνληαο, θπζηθά, 

αξλεηηθφ ζθνπφ, αιιά νχηε θαη ζεηηθά. Μία ηζηνξία ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη  κε 

ζρεηηθή αληηθεηκεληθφηεηα ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία πνπ ζα θαζηζηνχλ σο 

θπξίαξρν νχηε ηνλ κελ ιαφ, πνπ αλήθεη ε πιεηνςεθία, νχηε ηνλ δε, πνπ αλήθεη ε 

κεηνςεθία. 

    Ζ δεχηεξε άπνςε εζηηάδεη θπξίσο ζε θπιεηηθά θαη εζλνηηθά ζέκαηα
30

. ηελ 

πεξίπησζε απηή δελ έξρνληαη ζην πξνζθήλην νη εθάζηνηε πνιηηηζκνί ηεο θάζε ρψξαο 

νχηε νη δηαθνξέο ζε ήζε, έζηκα θαη ζξεζθείεο, αιιά νη δηαθνξέο ζε θπιή θαη ρξψκα. 

πλήζσο, ινηπφλ, γίλεηαη αλαθνξά ζε αληηξαηζηζηηθέο πξαθηηθέο κε ζθνπφ λα 

                                                           
29. Βι. Γηάλλεο . Παπαδάηνο, ΣΟ ΠΑΗΓΗΚΟ ΒΗΒΛΗΟ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ θαη ΣΖΝ ΚΟΗΝΩΝΗΑ,  

         εθδ. Παπαδφπνπινο, Αζήλα 2016, ζ. 151. 

30. Βι. Γηάλλεο . Παπαδάηνο, ό.π., ζ. 152.  
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ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη κηθξνί αλαγλψζηεο πσο θακία θπιή θαη θαλέλα έζλνο δελ είλαη 

αλψηεξν ή θαηψηεξν απφ θάπνην άιιν.  

    Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία άπνςε ππνζηεξίδεη πσο θάζε αλζξψπηλν νλ είλαη 

πνιππνιηηηζκηθφ, επνκέλσο θαη ε ίδηα ε ινγνηερλία είλαη πνιππνιηηηζκηθή
31

. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο έλα ινγνηερληθφ έξγν γηα λα αλήθεη ζηελ «πνιππνιηηηζκηθή 

ινγνηερλία» δελ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξεηαη ζηε ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ, θπιψλ ή εζλψλ. Κάζε έξγν θξχβεη κέζα ηνπ ηελ αλαθνξά ζε έλαλ 

πνιηηηζκφ, ζε φπνηνλ πνιηηηζκφ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζέηεη σο ήξσεο θαη 

πξσηαγσληζηέο αλζξψπηλα φληα. Ζ άπνςε απηή ππνζηεξίδεη πσο θάζε αλζξψπηλε 

νληφηεηα θέξεη κέζα ηεο έλα θξάκα πνιηηηζκψλ, αθνχ αλά ηνπο αηψλεο νη αλζξψπηλνη 

πνιηηηζκνί αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη εμειίζζνληαη αιιά θαη αθνχ ε ίδηα ε 

θχζε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο είλαη λα καζαίλεη ην θαηλνχξην θαη λα ζπκθηιηψλεηαη 

κε απηφ. 

    ηηο ειηθίεο πνπ απεπζχλεηαη, ινηπφλ, ε «πνιππνιηηηζκηθή ινγνηερλία», ηα παηδηά 

βξίζθνληαη ζε κία θξίζηκε θάζε, ζηελ νπνία αληηιακβάλνληαη ηφζν ζε αξρηθφ ζηάδην 

φζν θαη κεηέπεηηα ζε βαζχηεξν ζηάδην ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνλ θφζκν θαη ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπο. Δπνκέλσο, ηα παηδηά θαζνξίδνπλ ηελ αηνκηθή ηνπο ηαπηφηεηα, 

ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπο θαη αληίζηνηρα έξρνληαη αληηκέησπα θαη κε ηα 

ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο. Σα εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ ζε γεληθφηεξν 

πιαίζην είλαη εθείλα πνπ ηα θάλνπλ λα ελζηεξληζηνχλ ή φρη απηά ηα ζηεξεφηππα θαη 

ηηο πξνθαηαιήςεηο. 

    Ζ ινγνηερλία είλαη έλαο επράξηζηνο ηξφπνο λα αληηιεθζνχλ ηα παηδηά ζε βάζνο 

θάπνηα πξάγκαηα θαη λα δηακνξθψζνπλ ραξαθηήξα. ηεξηδφκελε, θπξίσο, ζην 

ζπλαίζζεκα ε «πνιππνιηηηζκηθή ινγνηερλία» δηδάζθεη κε ηνλ ηξφπν ηεο ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ ηζφηεηα θαη βνεζά, έηζη, ζηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε 

αλζξψπσλ, ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε αθξαίσλ πεπνηζήζεσλ θαη 

ηδενινγηψλ. 

    Βέβαηα, απηφ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζερζεί ζηα ινγνηερληθά απηά έξγα, φπσο θαη 

θάζε ινγνηερληθφ έξγν θαη ηδηαίηεξα ζε εθείλα πνπ αζρνινχληαη κε θάπνην θνηλσληθφ 

δήηεκα, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπγγξαθείο, είλαη λα κελ πξνσζνχλ ηνλ ζηείξν θαη 

                                                           
31. Βι. Γηάλλεο . Παπαδάηνο, ό.π., ζ. 152.  
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κνλφπιεπξν δηδαθηηζκφ
32

. Γειαδή, νη ζπγγξαθείο νθείινπλ λα παξαζέηνπλ γεγνλφηα 

θαη ζηνηρεία γηα ηελ ηζηνξία πνπ ζέινπλ λα δηεγεζνχλ θαη λα αθήλνπλ ζηνλ 

αλαγλψζηε ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επθαηξία λα νδεγεζεί ζηα δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα 

ρσξίο θαζνδήγεζε. 

    Ο ζπγγξαθέαο ρεηξηδφκελνο έλα ηφζν ιεπηφ θνηλσληθφ δήηεκα, φπσο απηφ ηεο 

ελαξκφληζεο αλζξψπσλ θαη πνιηηηζκψλ, νθείιεη λα κελ πξνζπαζεί λα παξαζέζεη ηε 

γλψκε ηνπ ππφ ηε κνξθή δηδαρήο ψζηε λα ηελ ελζηεξληζηεί ην παηδί - αλαγλψζηεο, 

αθελφο ρσξίο λα αληηιεθζεί ζε βάζνο θαη αθεηέξνπ ρσξίο λα νδεγεζεί ζε απηή σο 

καζεκέλε ηξνθή. Ο ζπγγξαθέαο, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα αζθεί ζεηηθή επίδξαζε ζηε 

δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ λεαξνχ αλαγλψζηε θαη ζηηο επηινγέο ηνπ
33

, 

αιιά φρη ππφ ηε κνξθή θαζνδεγεηή. 

    Αληιψληαο ζέκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ, ε παηδηθή ινγνηερλία 

έρεη ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζεη ζηα παηδηά φισλ ησλ ειηθηψλ αλζξψπνπο απφ 

άιιεο ρψξεο, άιινπο ιανχο θαη άιινπο πνιηηηζκνχο θαη λα βνεζήζεη ζηελ αξκνληθή 

ηνπ ζπλχπαξμε θαη ηελ απνδνρή πσο φηη είλαη δηαθνξεηηθφ απφ εκάο δελ είλαη θαη 

απαξαίηεηα ιάζνο. 

    Θέκαηα φπσο ε πξνζθπγηά, ε κεηαλάζηεπζε, ε παιηλλφζηεζε θαη ε ηδηαηηεξφηεηα 

ιφγσ θπιήο ή εζληθφηεηαο κπνξνχλ λα ηεζνχλ κέζα απφ ηα ινγνηερληθά βηβιία θαη 

είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ κίαο νπζηαζηηθφηεξεο 

δηαπνιηηηζκηθήο ζπιινγηζηηθήο, εηδηθφηεξα ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη γεληθφηεξα 

ζηνλ ρψξν ηεο αλζξσπηζηηθήο νηθνδφκεζεο ηεο παγθφζκηαο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ
34

. 

    Γεκηνπξγείηαη, έηζη, κία πξσηαξρηθή θνηλσλία ζην ζρνιείν πνπ απνδέρεηαη θαη 

αγθαιηάδεη ην δηαθνξεηηθφ θαη θαη’ επέθηαζε απηφ δεκηνπξγεί θαη ζέηεη ηα ζεκέιηα 

γηα κία θνηλσλία ρσξίο δηαθξίζεηο θαη ξαηζηζκφ θαη πιάζεη λένπο πνιίηεο πνπ δελ 

δηαθαηέρνληαη απφ φπνηαο κνξθήο θαλαηηζκφ. 

     

 

 

                                                           
32. Βι. Γεψξγηνο Γ. Καςάιεο, Μειέηεο γηα ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία, εθδ. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ,  

         Ησάλληλα 1998, ζ. 3. 

33. Βλ. Γεώργιος Δ. Καψάλης, ό.π., σ. 3. 

34. Βι. Γηάλλεο . Παπαδάηνο, ό.π., ζ. 151. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

2. Παξνπζίαζε ινγνηερληθώλ βηβιίσλ 

 

Σα ινγνηερληθά βηβιία πνπ επηιέμακε θαιχπηνπλ κία επξεία πνηθηιία 

εηθνλνγξάθεζεο, αιιά θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσληθνχ δεηήκαηνο πνπ παξνπζηάδνπλ. 

Κάπνηα απφ απηά απεπζχλνληαη ζε ειηθηαθέο νκάδεο παηδηψλ λεπηαθήο ειηθίαο, 

θάπνηα ζε ειηθηαθέο νκάδεο πξνεθεβηθήο ειηθίαο (νρηψ σο δψδεθα εηψλ) θαη θάπνηα 

ζε ειηθηαθέο νκάδεο εθεβηθήο ειηθίαο (απφ δψδεθα εηψλ θαη πάλσ). 

    Δθηφο απφ ηνλ ηξφπν πνπ έλαο ζπγγξαθέαο δηαρεηξίδεηαη ηελ ηζηνξία πνπ ζα πεη 

ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπο, ε ειηθηαθή νκάδα πνπ απηνί αλήθνπλ επεξεάδεη θαη ην 

βηβιίν ζην ζχλνιφ ηνπ θαη ζε φια ηνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά. Αλάινγα, ινηπφλ, κε ηελ 

ειηθηαθή νκάδα πνπ απεπζχλεηαη σο αλαγλσζηηθφ θνηλφ θάζε βηβιίν ρεηξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ην ζέκα ηεο δηακφξθσζήο ηνπ (ζθιεξφ ή καιαθφ εμψθπιιν), ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ζειίδσλ, ηεο εηθνλνγξάθεζεο θαη ηνπ θεηκέλνπ. Σα κηθξφηεξα παηδηά 

αλαδεηνχλ κηθξφηεξα θείκελα θαη πεξηζζφηεξεο εηθφλεο πνπ ηνπο θξαηνχλ ην 

ελδηαθέξνλ θαη βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο ηνπο. Ωζηφζν, παηδηά ζε 

κεγαιχηεξεο ειηθίεο δελ έιθνληαη, ηφζν απφ ηηο εηθφλεο ελφο βηβιίνπ, φζν απφ ην 

ζέκα θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ. 

    ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί εζηηάζακε, αξρηθά, ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

ινγνηερληθψλ βηβιίσλ φπσο θάπνηνο ηα βιέπεη κε κία πξψηε καηηά, πξνηνχ δηαβάζεη 

ηελ ηζηνξία ηνπο. Ξεθηλψληαο απφ ην εμψθπιιν θαη ην νπηζζφθπιιν, ην εμσηεξηθφ 

κέξνο ηνπ βηβιίνπ δειαδή, θαη θαηαιήγνληαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ βηβιίνπ, 

πξνζπαζήζακε λα δψζνπκε κία πιήξε πεξηγξαθή γηα ην πψο θάζε βηβιίν 

παξνπζηάδεηαη ζηα παηδηά.  

    ην εζσηεξηθφ, ηψξα, ηνπ βηβιίνπ, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ, ηφζν ην θείκελν πνπ 

εκπεξηέρεηαη, ηνλ ρψξν πνπ θαηαιακβάλεη ζηε ζειίδα, ηε ζέζε πνπ έρεη θαη ην 

κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο, φζν θαη ε εηθνλνγξάθεζε πνπ ην ζπλνδεχεη, αλ απηή 

ππάξρεη. Καη ηα δχν ζηνηρεία είλαη απηά πνπ παξνπζηάδνπλ κία ηζηνξία ζην ζχλνιφ 

ηεο. Βέβαηα, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη ην ινγνηερληθφ θείκελν απηφ 

θαζ’ απηφ, ζην εζσηεξηθφ ηνπο ηα ινγνηερληθά βηβιία πεξηέρνπλ θαη άιιεο 

πιεξνθνξίεο, φπσο βηνγξαθηθά ησλ ζπγγξαθέσλ, αθηεξψζεηο ή άιια ζηνηρεία πάλσ 
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ζην ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη. Έηζη, ζην αθφινπζν θεθάιαην, παξαηίζεηαη ε 

παξνπζίαζε ησλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ νπηηθά, σο κία πξψηε καηηά.  

 

2.1 «Υάξεο θαη Φάξηο» 

 

«Υάξεο θαη Φάξηο», Γηψηα Κ. Αιεμάλδξνπ
35

. 

    Ζ Γηψηα Αιεμάλδξνπ γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηελ Αζήλα. πνχδαζε ζην 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο θαη 

νινθιήξσζε ην κεηαπηπρηαθφ ηεο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Exeter ζηελ Αγγιία.  

    Δξγάζηεθε σο εζνπνηφο θαη σο ππεχζπλε ζεαηξηθήο αγσγήο ζε Γεκνηηθά ζρνιεία 

θαη απφ ην 2005 εξγάδεηαη σο λεπηαγσγφο. Δίλαη κέινο ηνπ σκαηείνπ Διιήλσλ 

Ζζνπνηψλ (ΔΖ), ηνπ Παλειιήληνπ Γηθηχνπ γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε, ηνπ 

Κχθινπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιίνπ, ηεο Γπλαηθείαο Λνγνηερληθήο πληξνθηάο θαη 

ηεο Society of Children’s Book Writers and Illustrators (SCBWI) Greece. 

    Έρεη ιάβεη ηνλ Ά Έπαηλν Παξακπζηνχ απφ ηελ Δηαηξεία Σερλψλ, Δπηζηήκεο θαη 

Πνιηηηζκνχ Κεξαηζηλίνπ ην 2013 γηα ην βηβιίν «Ο Αιέθνο ζηε Υψξα ησλ 

Παζεκάησλ». Έρεη ηηκεζεί κε ηνλ Έπαηλν απφ ηε Γπλαηθεία Λνγνηερληθή πληξνθηά 

γηα ην βηβιίν «Φέληα, ε αγαπεκέλε ησλ ήρσλ» αιιά θαη απφ ηελ Παλειιήληα Έλσζε 

Λνγνηερλψλ ην 2008 γηα ην βηβιίν «Οη Νηαήδεο ηνπ Βπζνχ θαη ν Ρνκπέλ ησλ 

Θαιαζζψλ». 

    Δηθνλνγξάθνο: Καηεξίλα Υαδνπινχ: Ζ Καηεξίλα Υαδνπινχ γελλήζεθε ζηε 

Νάπνιε ην 1980. πνχδαζε δσγξαθηθή ζην Σ΄ εξγαζηήξην ηεο Αλψηαηεο ρνιήο 

Καιψλ Σερλψλ θαη παξαθνινχζεζε καζήκαηα Γξαθηθψλ Σερλψλ ηεο Αλσηάηεο 

ρνιήο Καιψλ Σερλψλ θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιιέο νκαδηθέο εθζέζεηο. 

    Κέξδηζε ην δεχηεξν βξαβείν Νέσλ Καιιηηερλψλ ζηνλ 6
ν
 Παλειιήλην Γηαγσληζκφ 

Κφκηθο ηνπ έλζεηνπ πεξηνδηθνχ «9» ηεο «Διεπζεξνηππίαο» ην 2006 θαη ην δεχηεξν 

βξαβείν ζηνλ 2
ν
 Παλειιήλην Γηαγσληζκφ COMIX ην 2007. Σηκήζεθε κε ην βξαβείν 

ΔΒΓΔ Γεληθήο Δηθνλνγξάθεζεο ην 2009 θαη ην βξαβείν Δηθνλνγξάθεζεο IBBY ην 

2010  γηα ην βηβιίν «Ζ πεξηπέηεηα ησλ 4 επνρψλ». Σν 2012 έιαβε έπαηλν 

εηθνλνγξάθεζεο ζηα βξαβεία ΔΒΓΔ γηα ην βηβιίν «Πηλφθην».  

                                                           
35. Βι. Γηψηα Κ. Αιεμάλδξνπ, Υάξεο θαη Φάξηο, εθδ. Βηβιηφθσλν, Αζήλα 2013. 
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    Παξνπζίαζε βηβιίνπ: Σν βηβιίν απνηειείηαη απφ 64 ζειίδεο, αξηζκφο δηαρεηξίζηκνο 

απφ έλα κεγάιν εχξνο ειηθηψλ. Ζ πξψηε έθδνζε, ηελ νπνία θαη ρξεζηκνπνηήζακε, 

θπθινθφξεζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013. Σν εμσηεξηθφ ηνπ κέξνο είλαη ιίγν πην ζθιεξφ 

απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ. Οη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη 21x14 cm θαη ν θσδηθφο ISBN 

9606714640. 

    Δμψθπιιν: ην εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ απεηθνλίδνληαη νη δχν πξσηαγσληζηέο, ν 

Υάξεο θαη ν Φάξηο. Ο Υάξεο ζηέθεηαη πάλσ ζηε γέθπξα πνπ δηαζρίδεη θαζεκεξηλά 

γηα λα πάεη ζην ζρνιείν, φπσο αλαθέξεηαη ζην βηβιίν, ελψ ν Φάξηο θάησ απφ ηε 

γέθπξα ζηελ φρζε ηνπ πνηακνχ. Σα δχν παηδηά είλαη ληπκέλα εκθαλψο δηαθνξεηηθά. 

Ο Υάξεο θνξά παληειφλη θαη έλα θφθθηλν πνπθάκηζν, ελψ ηα καιιηά ηνπ είλαη 

θαινρηεληζκέλα. Ο Φάξηο, απφ ηελ άιιε, κνηάδεη εμαληιεκέλνο, θνξά ζθηζκέλα 

ξνχρα θαη έρεη ζιηκκέλν χθνο. Με ηηο αληηζέζεηο ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ηε 

δηάζεζε ησλ παηδηψλ δειψλεηαη θαη εληειψο δηαθνξεηηθέο δσέο πνπ δνπλ.  

    Γεληθά ζηελ εηθφλα ηνπ εμψθπιινπ θπξηαξρνχλ νη ρξσκαηηθνί ηφλνη ηνπ κπιε θαη 

ηνπ πξάζηλνπ, αθνχ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηιακβάλεη ηνλ πνηακφ, ηνλ νπξαλφ 

θαη ππθλή βιάζηεζε. Μνηάδεη κε ζθίηζν δσγξαθηζκέλν ζην ρέξη, πνπ έρεη 

ρξσκαηηζηεί κε μπινκπνγηέο, ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γξακκψλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη φηαλ θάπνηνο δσγξαθίδεη κε απηφ ην πιηθφ.  

    Ο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή, ζρεδφλ, ηεο ζειίδαο θαη εθηείλεηαη 

εκηθπθιηθά απφ ηε κία άθξε ηεο σο ηελ άιιε. Έρεη ιεπθφ ρξψκα θαη ηα γξάκκαηα 

κνηάδνπλ λα έρνπλ γξαθηεί απφ παηδί. Σν φλνκα ηεο ζπγγξαθέα είλαη γξακκέλν, κε ην 

ίδην είδνο γξακκαηνζεηξάο, πάλσ απφ ηνλ ηίηιν θαη έρεη κσβ ρξψκα. ηε κέζε 

πεξίπνπ ηεο ζειίδαο, κε ιεπθά γξάκκαηα ίδηαο γξακκαηνζεηξάο κε ηα άιια ζηνηρεία, 

βξίζθεηαη ην φλνκα ηεο εηθνλνγξάθνπ, Καηεξίλαο Υαδνπινχ. 

    ηελ θάησ δεμηά πιεπξά ηεο ζειίδαο, κέζα ζε ιεπθφ θχθιν, δειψλεηαη πσο ην 

βηβιίν αλήθεη ζην επίπεδν 3 - πεηαινχδα απφ ηε ζεηξά «δηαβάδσ κφλνο κνπ» ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εθδνηηθνχ νίθνπ, φπσο επηζεκαίλεηαη θαη ζην νπηζζφθπιιν. Σν 

επίπεδν απηφ απεπζχλεηαη ζε παηδηά πνπ απνθηνχλ ζηγά - ζηγά ηελ εκπεηξία ηεο 

αλάγλσζεο κφλα ηνπο. ηνλ ίδην ιεπθφ θχθιν δειψλεηαη πσο ην βηβιίν κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί ζην κάζεκα ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο. ην θάησ θεληξηθφ κέξνο ηνπ 

εμψθπιινπ αλαθέξεηαη ν εθδνηηθφο νίθνο, ΒΗΒΛΗΟΦΩΝΟ, θαη ην ινγφηππφ ηνπ. 

    Οπηζζφθπιιν: Σν νπηζζφθπιιν θηλείηαη ζε εληειψο δηαθνξεηηθνχο ρξσκαηηθνχο 

ηφλνπο απφ ην εμψθπιιν. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ έρεη θφθθηλν θφλην, ελψ ην 
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ππφινηπν έρεη θίηξηλν χθνο. ην θφθθηλν θφλην βξίζθεηαη, κε θφθθηλα γξάκκαηα 

κηθξήο γξακκαηνζεηξάο, κία κηθξή πεξίιεςε ηνπ βηβιίνπ. Κάησ απφ ηελ πεξίιεςε, 

κε ιεπθφ ρξψκα, ζηελ ίδηα γξακκαηνζεηξά αιιά κε πιάγηα γξαθή, ππάξρεη 

πεξηγξαθή γηα ηελ ηζηνξία πνπ δηεγείηαη ην βηβιίν, αιιά θαη αλαθνξά ζηηο άιιεο 

πιεξνθνξίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηφ. ην πιάη απφ ηα ζηνηρεία απηά, ζην 

αξηζηεξφ κέξνο ηνπ νπηζζφθπιινπ, ππάξρεη ην ζθίηζν ηνπ κηθξνχ Φάξηο λα ηξψεη έλα 

κπηζθφην. Απηή είλαη θαη ε κφλε εηθφλα ζην νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ. 

    ην θίηξηλν θφλην αλαγξάθεηαη, κε κηθξά καχξα γξάκκαηα, ε ζεηξά ζηελ νπνία 

αλήθεη ην βηβιίν θαη ζε πνηα παηδηά απηή απεπζχλεηαη. Κάησ απφ απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο ππάξρεη ν εθδνηηθφο νίθνο κε ην ινγφηππφ ηνπ, θαζψο θαη ε δηεχζπλζε 

θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο.  

    ηε δεχηεξε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ ζπλαληάκε μαλά ηνλ ηίηιν ηνπ, κε ηελ ίδηα 

γξακκαηνζεηξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην εμψθπιιν αιιά κε γαιαδνπξάζηλν ρξψκα. 

Πάλσ απφ ηνλ ηίηιν βξίζθεηαη ην φλνκα ηεο ζπγγξαθέα, ζηελ ίδηα γξακκαηνζεηξά 

θαη ρξψκα κε ην εμψθπιιν. ην ίδην, κσβ, ρξψκα είλαη γξακκέλν θαη ην φλνκα ηεο 

εηθνλνγξάθνπ, θάησ απφ ηνλ ηίηιν. ην ζχλνιφ ηεο ε ζειίδα είλαη ιεπθή ρσξίο θακία 

εηθφλα. ην θάησ θεληξηθφ κέξνο ηεο αλαθέξεηαη ν εθδνηηθφο νίθνο θαη ην ινγφηππφ 

ηνπ. 

    ηελ ηξίηε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ βξίζθνπκε θαη πάιη ηνλ ηίηιν, ηε ζπγγξαθέα θαη ηελ 

εηθνλνγξάθν, ζηελ ίδηα γξακκαηνζεηξά θαη ρξψκαηα κε ηε δεχηεξε ζειίδα. Ωζηφζν, 

ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο απηήο ππάξρεη ε εηθφλα ηνπ Υάξε θαη ηνπ Φάξηο λα 

παίδνπλ κε ηα ζπαζηά ηνπο. Κάησ απφ ηελ εηθφλα αλαθέξεηαη μαλά ν εθδνηηθφο νίθνο 

θαη ην ινγφηππφ ηνπ.   

    ηελ ηέηαξηε ζειίδα ε ζπγγξαθέαο αθηεξψλεη ην βηβιίν ηεο ζηνπο Φάξηο απηνχ 

ηνπ θφζκνπ πνπ απνρσξίδνληαη πξφσξα ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, κε ηελ επρή λα 

μαλαβξνχλ κία κέξα ην θιεκκέλν ηνπο ρακφγειν. Κάησ απφ ηελ αθηέξσζε ε 

ζπγγξαθέαο παξαζέηεη ηξία άξζξα απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, 

φπσο ςεθίζηεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην 1989.  

    ην εζσηεξηθνχ ηνπ βηβιίνπ ε γξακκαηνζεηξά είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο ρσξίο, έηζη, 

λα θνπξάδεη ηα παηδηά, πνπ ηψξα εμνηθεηψλνληαη κε ηελ αλάγλσζε ινγνηερληθψλ 

έξγσλ. ε απηφ ζπκβάιιεη θαη ην γεγνλφο πσο ην βηβιίν δελ είλαη ππθλνγξακκέλν, 

αθνχ ην θείκελν ζπλνδεχεηαη απφ εηθφλεο, πνπ θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

ζειίδσλ. Ζ εηθνλνγξάθεζε πνπ πιαηζηψλεη ην θείκελν θαη ηελ αθήγεζε έρεη ηα ίδηα 



27 

 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ εηθφλα εμσθχιινπ, δειαδή πεξηιακβάλεη εηθφλεο πνπ 

κνηάδνπλ κε ζθίηζα δσγξαθηζκέλα κε μπινκπνγηά. Αξρηθά ηα ρξψκαηα είλαη πην 

κνπληά, φκσο φζν πξνρσξά ε ηζηνξία θαη ν Φάξηο εληάζζεηαη ζηελ θνηλσλία θαη φζν 

πην ραξνχκελνο γίλεηαη ηφζν πην πνιχ δσεξεχνπλ θαη νη ρξσκαηηζκνί.  

    Μεηά ην ηέινο ηεο δηήγεζεο αθνινπζνχλ νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο. ην πξψην 

δηζέιηδν κεηά ηελ ηζηνξία αλαθέξεηαη ην πψο ιέγεηαη ε ιέμε «θαιεκέξα» ζε εθηά 

ρψξεο, ηηο ρψξεο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη ηα παηδηά ζην ζρνιείν ηεο ηζηνξίαο καο. 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη έλα παηρλίδη πνπ παίδεηαη ζε θάζε κία απφ ηηο ρψξεο απηέο, 

κε επεμήγεζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παίδεηαη. 

    ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ βξίζθνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, γηα ην πψο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ην βηβιίν θαη ηελ ηζηνξία ηνπ 

Φάξηο ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. Οη ηειεπηαίεο δχν ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ πεξηέρνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηα αζπλφδεπηα παηδηά, φπσο ν Φάξηο. ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ 

ζπλαληάκε ηα βηνγξαθηθά ηεο ζπγγξαθέα θαη ηεο εηθνλνγξάθνπ. 

    Πεξίιεςε: Ο Υάξεο θάζε κέξα πεγαίλεη ζρνιείν αθνινπζψληαο πάληα ηνλ ίδην 

δξφκν. Κάζε θνξά πνπ θηάλεη ζηε γέθπξα μεθηλνχλ νη πεξηπέηεηεο. Κάπνηεο θνξέο 

παιεχεη κε δξάθνπο θαη ηέξαηα, άιιεο κε ζηξαηηέο πνιεκηζηψλ πάληα, φκσο, βγαίλεη 

ληθεηήο. πκπνιεκηζηήο ηνπ ν Μαχξνο Ηππφηεο ηνπ.  

    Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ, βέβαηα, βιέπεη κφλν έλα γθξη θνπβάξη θάησ απφ ηε γέθπξα. 

ηελ αξρή λνκίδεη πσο πξφθεηηαη κφλν γηα πεηακέλα θνπξειηαζκέλα ξνχρα, φηαλ, 

φκσο, ην θνπβάξη θνπληέηαη θαηαιαβαίλεη πσο πξφθεηηαη γηα παηδί. Έηζη, παίξλεη ηελ 

απφθαζε κία κέξα γπξίδνληαο απφ ην ζρνιείν λα ην πιεζηάζεη. Δίλαη δηζηαθηηθφο, 

αιιά φζν πεξλάεη ε ψξα βιέπεη πσο ην παηδί είλαη θνβηζκέλν. Σνπ αθήλεη, ινηπφλ, 

έλα ζάληνπηηο θαη απνκαθξχλεηαη. Σν παηδί ην πιεζηάδεη θαη ην θαηαβξνρζίδεη. Σν 

κεζεκέξη ν Υάξεο επηζηξέθεη θαη παξαηεξεί  φηη ην αγφξη είλαη βξψκηθν θαη αδχλαην. 

Σνπ δίλεη ην θαγεηφ πνπ είρε θέξεη απφ ην ζπίηη θαη θεχγεη πάιη. Σν παηδί 

ζπγθηλεκέλν πιεζηάδεη θαη ην ηξψεη.  

    Σελ επφκελε κέξα ν Υάξεο είλαη θαη πάιη εθεί. Απηή ηε θνξά ην κηθξφ αγφξη ηνλ 

πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν θαη, φηαλ ν Υάξεο ηνπ αθήλεη θαγεηφ, ρακνγειάεη. Σα παηδηά 

ζπζηήλνληαη. Σν γθξη θνπβάξη νλνκάδεηαη Φάξηο. Οη δπν ηνπο μεθηλνχλ λα παίδνπλ 

θαη λα πνιεκνχλ καδί. Αξγφηεξα, ν Υάξεο κηιά γηα ηνλ Φάξηο ζηνπο γνλείο ηνπ. Ο 

παηέξαο ηνπ είλαη δηζηαθηηθφο, αιιά ε κεηέξα ηνπ επηθξνηεί ηελ θίλεζε ηνπ. Σειηθά 

ε νηθνγέλεηα γλσξίδεη ηνλ Φάξηο, ηνλ θξνληίδεη θαη ζθέθηνληαη λα ηνλ γλσξίζνπλ 
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ζηνλ δάζθαιν ηνπ Υάξε, ηνλ θχξην Αξηζηείδε, πνπ κεγάισζε ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη 

κηιάεη αξαβηθά. 

    Ο θχξηνο Αξηζηείδεο κηιά κε ηνλ κηθξφ Φάξηο, πνπ μεζπά ζε θιάκαηα. Ο Υάξεο 

ρσξίο λα θαηαιαβαίλεη ηη ζπκβαίλεη ζπκψλεη κε ηνλ δάζθαιφ ηνπ, πνπ ζηελνρψξεζε 

ηνλ θίιν ηνπ. Ο Φάξηο ηφηε πηάλεη ηα ρξψκαηα θαη μεθηλά λα δσγξαθίδεη θιαίγνληαο. 

Ζ κία δσγξαθηά έδεηρλε ην ρσξηφ ηνπ, έλα ζπίηη θαη πέληε άηνκα λα ζηέθνληαη έμσ 

απφ απηφ. Ήηαλ γεκάηε ρξψκαηα. Ζ άιιε, φκσο, δσγξαθηά δελ είρε νχηε ρσξηφ, νχηε 

ζπίηηα, νχηε αλζξψπνπο. Δίρε κφλν φπια, θφθθηλν θαη καχξν ρξψκα. Μαζαίλεη, έηζη, 

πσο ν Φάξηο είλαη έλα πξνζθπγφπνπιν πνπ πάιεςε κφλν ηνπ λα θηάζεη σο εθεί, 

θαζψο, πίζσ ζηελ παηξίδα ηνπ, νη γνλείο ηνπ ζθνηψζεθαλ θαη ηα αδέξθηα ηνπ 

ζηξαηνινγήζεθαλ.    

    Σειηθά, ν Φάξηο κέλεη πξνζσξηλά ζε μελψλα θηινμελίαο αζπλφδεπησλ παηδηψλ θαη 

μεθηλά ην ζρνιείν. ην ζρνιείν ππάξρνπλ παηδηά δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ, πνπ 

ππνδέρνληαη ηνλ Φάξηο κηιψληαο ζηε γιψζζα ηνπο. Ζ παξνπζία ηνπ, φκσο, δελ είλαη 

αξεζηή ζε φινπο ηνπο καζεηέο. ηε ζπλέρεηα αθνχλ ηελ ηζηνξία ηεο Εαρξά, πνπ 

δηεγείηαη έλα παηρλίδη κε ρξψκαηα πνπ παίδνπλ πίζσ ζηελ παηξίδα ηεο, ηελ Ηλδία. 

Παίδνπλ φινη καδί ρξσκαηνπφιεκν θαη γίλνληαη πνιχρξσκνη θαη ρακνγειαζηνί. 

Αθφκα θαη ν Φάξηο ήηαλ ραξνχκελνο, θάλνληαο, έηζη, επηπρηζκέλν ηνλ Υάξε.  

 

2.2 «θιεξό θαξύδη» 

 

«θιεξφ θαξχδη», Διέλε βνξψλνπ
36

. 

    Ζ Διέλε βνξψλνπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1965. πνχδαζε ζηε Φηινζνθηθή 

ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη πήξε ην κεηαπηπρηαθφ 

ηεο ζηε Γηαρείξηζε Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Birmingham.  

    Απφ ην 1994 εξγάδεηαη ζηε WWF Διιάο σο ζπληνλίζηξηα ηεο εζεινληηθήο 

εξγαζίαο, ηνπ παηδηθνχ ηκήκαηνο ηεο νξγάλσζεο, ηνπ Panda Club θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. ήκεξα εξγάδεηαη σο ππεχζπλε ηεο νκάδαο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο, πνπ παξάγεη πξνγξάκκαηα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 

                                                           
36. Βι. Διέλε βνξψλνπ, ΚΛΖΡΟ ΚΑΡΤΓΗ, εθδ. Καιεηδνζθφπην, Αζήλα

2 
2016. 
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    Έρεη εθδψζεη δεθαηέζζεξα παηδηθά βηβιία θαη αξζξνγξαθεί ζηελ εθεκεξίδα 

«Δξεπλεηέο», ελψ θάπνηα απφ ηα δηεγήκαηά ηεο γηα ελειίθνπο έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε 

ζπιινγηθφ έξγν ζην πεξηνδηθφ (Γε)θαηά. Γηδάζθεη δεκηνπξγηθή γξαθή κε ζέκα ην 

Παηδηθφ Βηβιίν ζην Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ (ΔΚΔΒΗ). Έρεη αζρνιεζεί θαη έρεη 

γξάςεη κειέηεο θαη άξζξα γηα ηνλ νηθνηνπξηζκφ θαη ηνλ ήπην ηνπξηζκφ. 

    Δηθνλνγξάθνο: Δπαγγειία Γνπηηάλνπ: Ζ Δπαγγειία Γνπηηάλνπ γελλήζεθε ην 1976 

ζηε Νάνπζα, φπνπ θαη κεγάισζε. πνχδαζε ζηε ρνιή Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη 

Καιιηηερληθψλ πνπδψλ ζην ΣΔΗ Αζελψλ. Έθαλε ην κεηαπηπρηαθφ ηεο πάλσ ζηελ 

ςεθηαθή επηθνηλσλία ζηελ πφιε ηεο Μαδξίηεο, φπνπ θαη έκεηλε γηα δέθα ρξφληα. Σα 

πξψηα ηεο βηβιία ηα εηθνλνγξάθεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εθδφζεηο Καιεηδνζθφπην. 

    Παξνπζίαζε βηβιίνπ: Σν βηβιίν απνηειείηαη απφ 51 ζειίδεο, αξηζκφο πνπ κπνξεί 

εχθνια λα δηαβαζηεί απφ ηα παηδηά ησλ ειηθηψλ πνπ απεπζχλεηαη. Ζ πξψηε ηνπ 

έθδνζε θπθινθφξεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015, ελψ εκείο ρξεζηκνπνηήζακε ηε δεχηεξε 

έθδνζε, ην 2016. Σν εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ βηβιίνπ είλαη ιίγν πην ζθιεξφ απφ ην 

εζσηεξηθφ ηνπ, αθνχ ηα παηδηά απηψλ ησλ ειηθηψλ θξνληίδνπλ ηα πξάγκαηά ηνπο. Οη 

δηαζηάζεηο ηνπ είλαη 21x14 cm θαη ν ISBN θσδηθφο ηνπ 9789604710874. 

    Δμψθπιιν: Σν εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ είλαη ιεπθφ. ην θέληξν ηνπ ππάξρεη ε 

εηθφλα ελφο λεαξνχ θνξηηζηνχ, πνπ, απφ ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ηε 

καληίια πνπ θνξά, θαίλεηαη λα θαηάγεηαη απφ ηνπο ιανχο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.  

    Σν θνξίηζη, ε πξσηαγσλίζηξηα, Ατζέ, είλαη ληπκέλε κε πνιχρξσκα ξνχρα, ζηα 

ρξψκαηα ηνπ θαθέ, ηνπ κσβ, ηνπ θφθθηλνπ, ηνπ κπιε θαη ηνπ πξάζηλνπ. Φνξάεη 

καληίια ππνδειψλνληαο έηζη ηελ πίζηε ηεο ζηνλ κνπζνπικαληζκφ. Σα καγνπιά ηεο 

θαίλνληαη ξνδαιά, φπσο ελφο κηθξνχ παηδηνχ, θαη έρεη έλα ειαθξχ ρακφγειν. ηα 

κάηηα ηεο δηαθξίλεηαη ε ζθηά ελφο άιινπ, μέλνπ ρεξηνχ, ελφο ρεξηνχ πνπ θξχβεη ηνλ 

ήιην ηεο κηθξήο Ατζέ, πηζαλφηαηα παξαπέκπνληαο ζε φζνπο ηελ αλάγθαζαλ λα θχγεη 

απφ ηελ παηξίδα ηεο ή ζε φζνπο δε ηεο θέξζεθαλ ζσζηά ζηε λέα παηξίδα.  

    ην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο βξίζθεηαη ην κηζφ θέιπθνο ελφο θαξπδηνχ απφ ην 

νπνίν θαίλεηαη λα βγαίλεη ε κηθξή πξσηαγσλίζηξηα γηα απηφ θαη έλα κέξνο ηνπ 

ξνχρνπ ηεο είλαη ζην ίδην ρξψκα κε ην θέιπθνο. Ζ εηθφλα ζπλάδεη κε ηνλ ηίηιν ηνπ 

βηβιίνπ δειψλνληαο πσο ην ζθιεξφ θαξχδη είλαη ε Ατζέ. Φαίλεηαη λα έρεη ζρεδηαζηεί 

κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή. 

    Αλάκεζα ζην θνξίηζη θαη ην θέιπθνο αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ, κε 

θεθαιαία κσβ γξάκκαηα, πνπ κνηάδνπλ λα ηα έρεη γξάςεη παηδί. Πάλσ απφ ηνλ ηίηιν 
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βξίζθεηαη, κε κηθξά καχξα γξάκκαηα ζε καχξν έληνλν ρξψκα, ην φλνκα ηεο 

ζπγγξαθέα θαη θάησ απφ ηνλ ηίηιν ην φλνκα ηεο εηθνλνγξάθνπ, Δπαγγειίαο 

Γνπηηάλνπ, κε ιηγφηεξν έληνλα καχξα γξάκκαηα. 

    ην θάησ αξηζηεξφ κέξνο ηνπ εμψθπιινπ αλαγξάθεηαη ν εθδνηηθφο νίθνο, 

Καιεηδνζθφπην, θαη ζην δεμί κέξνο, ζηελ ίδηα επζεία, νη ειηθίεο πνπ απεπζχλεηαη ην 

βηβιίν, απφ νρηψ εηψλ θαη πάλσ. ηελ πάλσ δεμηά πιεπξά ηεο ζειίδαο ππάξρεη ην 

ινγφηππν ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ε νπνία εμέδσζε ην 

βηβιίν ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εθδφζεηο Καιεηδνζθφπην. 

    Οπηζζφθπιιν: ηε βάζε ηνπ ην νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ είλαη θαη απηφ ιεπθφ. 

ην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο ππάξρεη ε εηθφλα ηεο κηθξήο Ατζέ θαη ελφο αγνξηνχ, 

πηζαλφηαηα ηνπ αδεξθνχ ηεο. Σα παηδηά ζηέθνληαη έμσ απφ έλα ζπίηη πνπ απφ ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ κνηάδεη λα ζε θάπνηα πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.  

    Κάησ απφ ηελ εηθφλα ππάξρεη κία ζχληνκε πεξίιεςε ηνπ βηβιίνπ. Κάησ απφ ηελ 

πεξίιεςε, ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο ζειίδαο, ππάξρεη ην ζθίηζν κίαο θακήιαο κε 

ηνλ αλαβάηε ηεο, αλαθέξνληαο έηζη, θαηά θάπνην ηξφπν ηελ παηξίδα ηεο Ατζέ. 

    ηε δεχηεξε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ ζπλαληάκε πάιη ηνλ ηίηιν ηνπ αιιά θαη κία λέα 

εηθφλα ηεο κηθξήο πξσηαγσλίζηξηαο, ηειείσο δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηνπ εμψθπιινπ. 

Δδψ ε Ατζέ δελ θνξά ηα ξνχρα πνπ ζπλεζίδνληαη ζε ρψξεο φπσο ε παηξίδα ηεο, νχηε 

ηε καληίια. Δίλαη ληπκέλε κε ξνχρα πνπ ζπλάδνπλ πην πνιχ κε ηνπο 

ελδπκαηνινγηθνχο θψδηθεο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Δπίζεο, ην θνξίηζη ζηελ εηθφλα 

απηή δε ρακνγειά, αληίζεηα είλαη ιππεκέλν. 

    ηελ ηξίηε ζειίδα βξίζθνπκε θαη πάιη ηνλ ηίηιν απηή ηε θνξά κε ηελ εηθφλα ησλ 

παπνπηζηψλ πνπ έδσζε ζηε κηθξή Ατζέ ε γηαγηά ηεο, πξηλ θχγεη απφ ηελ παηξίδα ηεο. 

ηε ζειίδα απηή ππάξρνπλ, επίζεο ην φλνκα ηεο ζπγγξαθέα θαη ηεο εηθνλνγξάθνπ, 

θαζψο θαη ν εθδνηηθφο νίθνο. ηηο δχν επφκελεο ζειίδεο αθνινπζεί έλαο πνιχρξσκνο 

ράξηεο πνπ δείρλεη ηε ρψξα θαηαγσγήο ηεο πξσηαγσλίζηξηαο, ην Αθγαληζηάλ, θαη ηελ 

Διιάδα, δίλνληαο έηζη ζηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο ηελ επθαηξία λα αληηιεθζνχλ ηελ 

ηνπνζεζία ησλ δχν ρσξψλ θαη ην καθξχ ηαμίδη ηεο Ατζέ. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

αθήγεζεο ππάξρεη έλαο πξφινγνο γξακκέλνο απφ ηελ ίδηα ηε ζπγγξαθέα. πνπ 

αλαθέξεηαη πσο ην βηβιίν ζηεξίδεηαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα. 

    ην εζσηεξηθφ ηνπ βηβιίνπ ε γξακκαηνζεηξά είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο θαζηζηψληαο 

ην βηβιίν επαλάγλσζην ζηα παηδηά. Ωζηφζν, ην βηβιίν δελ είλαη ππθλνγξακκέλν, 

θαζψο ζε θάζε δηζέιηδν ε κία ζειίδα είλαη εηθνλνγξαθεκέλε, ελψ θαη ε ζειίδα πνπ 
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πεξηέρεη ην θείκελν δελ είλαη γεκάηε απφ απηφ. Ζ εηθνλνγξάθεζε ζην εζσηεξηθφ 

είλαη πινχζηα ζε ρξψκαηα θαη ζπλδξάκεη ζηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο απεηθνλίδνληαο 

φζα δηεγείηαη ε πξσηαγσλίζηξηα.  

    Μεηά ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο, ε ζπγγξαθέαο ζίγεη ην θνηλσληθφ δήηεκα γηα ηα παηδηά 

- πξφζθπγεο παξαζέηνληαο έλα θείκελν πέληε ζειίδσλ κε πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία 

πάλσ ζην ζέκα. Σν θείκελν απηφ αθνινπζεί έλα ζχληνκν γισζζάξη φπνπ 

δηεπθξηλίδνληαη φξνη πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ δήηεκα. ηελ 

πξνηειεπηαία ζειίδα παξαηίζεληαη νη ζηίρνη ελφο δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ γηα ηελ 

μεληηηά. ηελ ηειεπηαία ζειίδα ππάξρεη βηνγξαθηθφ θαη θσηνγξαθία ηεο ζπγγξαθέα. 

    Πεξίιεςε: Ζ Ατζέ είλαη έλα ελληάρξνλν θνξίηζη, ην νπνίν καδί κε ηε κεηέξα θαη 

ηνλ αδεξθφ ηεο, έρνπλ πξνζθχγεη ζηελ Διιάδα. Σν κηθξφ θνξίηζη απφ ηελ πξψηε 

κέξα ζην ζρνιείν αληηκεησπίδεη ηε ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ ζην κάζεκα ηεο 

Γπκλαζηηθήο, νη ζπκκαζεηέο ηεο ηελ θάλνπλ λα ληψζεη άζρεκα, επεηδή γεινχλ κε ηα 

θαηλνχξηα ηεο παπνχηζηα. Σα παπνχηζηα απηά ήηαλ δψξν ηεο γηαγηάο ηεο θαη ε Ατζέ 

ζεσξεί ην γεγνλφο απηφ πξνζβνιή. Ήηαλ ην πξψην πξάγκα πνπ πεξέ καδί ηεο 

θεχγνληαο απφ ηελ παηξίδα ηεο.  

    Αλάκεζα ζηηο άιιεο πξνζεπρέο ηεο ε Ατζέ εχρεηαη θαη λα απνθηήζεη θη εθείλε 

αζιεηηθά παπνχηζηα. ην επφκελν κάζεκα Γπκλαζηηθήο, ε επρή ηεο 

πξαγκαηνπνηείηαη, φηαλ ε γπκλάζηξηα ηεο, θπξία Πεξζεθφλε, ηεο θάλεη δψξν, θξπθά, 

έλα δεπγάξη. Απφ εθείλε ηε κέξα ε κηθξή Ατζέ αξρίδεη λα δείρλεη ηνλ ζαπκαζκφ ηεο 

απέλαληη ζηε δαζθάια ηεο θαη ηε ζέηεη σο πξφηππν γηα λα αθνινπζήζεη ηα 

επαγγεικαηηθά ηεο βήκαηα. Παίξλεη ηελ απφθαζε λα εθπιεξψζεη ηελ επηζπκία ηνπ 

παηέξα ηεο, λα κνξθσζεί, παξά ην γεγνλφο φηη ην δηάβαζκα ζην ζπίηη, κε ηφζα άηνκα, 

είλαη πνιχ δχζθνιν. Δίλαη, φκσο, κία πνιχ θαιή καζήηξηα, έλα ψξηκν παηδί θαη, φπσο 

ε ίδηα ππνζηεξίδεη, έλα «ζθιεξφ θαξχδη» πνπ παιεχεη.  

    ηε δηήγεζή ηεο ε Ατζέ αλαθέξεηαη θαη ζηα φλεηξα πνπ βιέπεη. Απφ ηε κία πιεπξά 

ζηα φλεηξά ηεο επηθξαηεί ν ζάλαηνο, ιφγσ ηνπ πνιέκνπ, ελψ απφ ηελ άιιε ε δσή, ε 

ειπίδα θαη ε επηπρία, ζηα φλεηξα φπνπ είλαη πιένλ ελήιηθε κε ηνπο γνλείο ηεο δίπια 

ηεο, εξγάδεηαη σο γπκλάζηξηα θαη είλαη παληξεκέλε κε ηνλ παηδηθφ ηεο έξσηα, ηνλ 

Νηίλν. Σε δηήγεζε απηή ε Ατζέ ηελ θάλεη ζηνπο αζηπλνκηθνχο, καδί κε άιιεο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο, νη νπνίνη ήξζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ 

απέιαζε ηεο νηθνγέλεηάο ηεο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο απαξαίηεησλ εγγξάθσλ. ην ηέινο 
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ηεο δηήγεζεο ε Ατζέ δεηά ρξφλν θαη ηνπο ξσηά ηη ρξεηάδεηαη λα θάλεη γηα λα βξεη 

απηά ηα έγγξαθα.   

 

2.3 «Πξίγθηπαο ζεκαίλεη Ακίξ» 

 

«Πξίγθηπαο ζεκαίλεη Ακίξ», Άλλα Κνληνιέσλ
37

. 

    Ζ Άλλα Κνληνιέσλ γελλήζεθε ην 1974 ζηελ Αζήλα θαη είλαη θφξε ηνπ γλσζηνχ 

Έιιελα πεδνγξάθνπ, δηεγεκαηνγξάθνπ θαη θξηηηθνχ, Μάλνπ Κνληνιέσλ. πνχδαζε 

ζεαηξνινγία θαη ππνθξηηηθή θαη εξγάδεηαη σο ζεαηξνιφγνο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αιιά θαη ζρεδηάδεη θαη εκςπρψλεη εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θηιαλαγλσζίαο θαη επηκνξθψζεηο εθπαηδεπηηθψλ. 

    Απφ ην 1993 αζρνιείηαη κε ηε ζπγγξαθή θαη ηε κεηάθξαζε ινγνηερληθψλ βηβιίσλ. 

Έρεη κεηαθξάζεη πεξηζζφηεξα απφ ηξηάληα βηβιία απφ ηηο γιψζζεο ησλ αγγιηθψλ, 

ησλ γαιιηθψλ θαη ησλ γεξκαληθψλ. Δπίζεο, έρεη εθδψζεη αξθεηά παξακχζηα θαη 

κπζηζηνξήκαηα γηα παηδηά θαη εθήβνπο. 

    Σφζν γηα ηα έξγα φζν θαη γηα ηηο κεηαθξάζεηο ηεο έρεη ηηκεζεί απφ ην Διιεληθφ 

Σκήκα ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Βηβιίσλ γηα ηε Νεφηεηα (IBBY), ηνλ Κχθιν 

Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιίνπ θαη ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Μεηαθξαζηψλ Λνγνηερλίαο. 

    Δηθνλνγξάθνο: Αιεμία Λνπγηάθε: Ζ Αιεμία Λνπγηάθε γελλήζεθε ζηελ Αζήλα θαη 

μεθίλεζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε δσγξαθηθή παξαθνινπζψληαο έλαλ ρξφλν καζήκαηα 

ζην εξγαζηήξη ειεχζεξσλ ζπνπδψλ ηνπ πχξνπ Οξλεξάθε θαη ηηο νινθιήξσζε 

ζπνπδάδνληαο γξαθηζηηθή θαη εηθνλνγξάθεζε ζε δεκφζην ΗΔΚ. Αθφκα, 

παξαθνινχζεζε καζήκαηα δσγξαθηθήο θαη ειεχζεξνπ ζρεδίνπ ζην εξγαζηήξην 

ειεχζεξνπ ζρεδίνπ θαη δσγξαθηθήο Παππάο- Δζζιίλ. 

    Αξρηθά εξγάζηεθε ζηνλ ρψξν ηεο γξαθηζηηθήο. Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

αζρνιείηαη κε ηελ εηθνλνγξάθεζε παηδηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ βηβιίσλ, ηε 

δεκηνπξγία θφκηθ θαη ηε δσγξαθηθή. ηνλ ηνκέα ηεο εηθνλνγξάθεζεο θχξηεο 

επηξξνέο ηεο απνηεινχλ «Ο κηθξφο Νηθφιαο» ηνπ Ρελέ Γθνζηλί, «Ο κηθξφο 

πξίγθηπαο» ηνπ Αληνπάλ ληε αίλη- Δμππεξχ, ε ειιεληθή κπζνινγία 

εηθνλνγξαθεκέλε απφ ηε νθία Εαξακνχθα, νη εηθφλεο ηεο Μπέαηξημ Πφηεξ, ην 

                                                           
37. Βι. Άλλα Κνληνιέσλ, Πξίγθηπαο ζεκαίλεη Ακίξ, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 2015.  
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θφκηθ «Μαθάιληα» ηνπ Κίλν, ν ήξσαο «λνχπη» απφ ην θφκηθ «Peanuts» ηνπ Σζάξιο 

νχιηο θαη ηα θηλνχκελα ζρέδηα manga.  

    Παξνπζίαζε βηβιίνπ: Σν βηβιίν απνηειείηαη απφ 88 ζειίδεο, αξηζκφο δηαρεηξίζηκνο 

απφ ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο, πνπ απεπζχλεηαη. Ζ πξψηε έθδνζε, ε νπνία είλαη 

θαη ε έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, έγηλε ηνλ Απξίιην ηνπ 2016. Σν εμσηεξηθφ κέξνο 

ηνπ βηβιίνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα ζθιεξφ αθνχ ηα παηδηά ζε απηέο ηηο ειηθίεο κπνξνχλ 

λα θξνληίδνπλ ηα πξάγκαηά ηνπο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη 21x14 cm θαη ν θσδηθφο 

ISBN 9601665714. 

    Δμψθπιιν: ην εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ απεηθνλίδεηαη έλα αγφξη αγθαιηά κε ηνλ 

ζθχιν ηνπ, νη δχν πξσηαγσληζηέο ηνπ έξγνπ, ν Ακίξ θαη ν Μαιίθ. Καη νη δχν 

κνηάδνπλ ραξνχκελνη πνπ είλαη ν έλαο κε ηνλ άιινλ, αλαπαξηζηψληαο πηζαλφηαηα ηε 

ζθελή πνπ ν Μαιίθ εληνπίδεη θαη πάιη ηνλ θίιν ηνπ Ακίξ. ην βάζνο, σο θφλην ηεο 

εηθφλαο, ππάξρεη έλαο νηθηζκφο πνπ κνηάδεη λα αλήθεη ζε ρψξα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, 

θπξίσο ιφγσ ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ ζπηηηψλ πνπ εηθνλίδνληαη αιιά θαη ηνπ μεξνχ, 

ρσξίο βιάζηεζε, ηνπίνπ. 

    ηελ εηθφλα, πάλσ απφ ηελ πφιε, βξίζθεηαη ν έλαζηξνο νπξαλφο. ην κπιε ηνπ 

νπξαλνχ απεηθνλίδεηαη πιήζνο κηθξψλ αζηεξηψλ θαη θάπνηνη κηθξνί πιαλήηεο. Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ζπλνιηθά ηνπ χθνο ηεο εηθνλνγξάθεζεο ηνπ εμψθπιινπ 

ζπκίδεη θαηά πνιχ εθείλν ηνπ «Μηθξνχ πξίγθηπα». Σν βηβιίν ηνπ Αληνπάλ ληε αίλη- 

Δμππεξχ ρξεζηκνπνηείηαη θαη κέζα ζην θείκελν, θαζψο απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο 

γηα ηνλ κηθξφ πξσηαγσληζηή. 

    Ο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ εμψθπιινπ γξακκέλνο κε ιεπθά 

θαιιηγξαθηθά γξάκκαηα. Πάλσ απφ ηνλ ηίηιν ππάξρεη ην φλνκα ηεο ζπγγξαθέα 

γξακκέλν κε ιεπθά γξάκκαηα θαη απηφ αιιά ζε ηππηθή γξακκαηνζεηξά ππνινγηζηή. 

Ο εθδνηηθφο νίθνο, εθδφζεηο Παηάθε, θαη ην ινγφηππφ ηνπ ππάξρνπλ ζην θάησ δεμί 

κέξνο ηνπ βηβιίνπ. 

    ην θέληξν ηεο ζειίδαο, ζηε δεμηά πιεπξά, αλαθέξεηαη ζε θίηξηλν θχθιν, φηη ην 

βηβιίν αλήθεη ζηε ζπιινγή Υειηδφληα. ηε ζπιινγή απηή αλήθνπλ βηβιία ησλ 

εθδφζεσλ Παηάθε πνπ θνζηνινγνχληαη απφ πέληε σο δεθαπέληε επξψ θαη 

απεπζχλνληαη ζε παηδηά ειηθίαο νθηψ σο δψδεθα εηψλ. 

    Οπηζζφθπιιν: Σν νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ θηλείηαη ζηνπο ίδηνπο ρξσκαηηθνχο 

ηφλνπο κε ην εμψθπιιν. Ωζηφζν, νη εηθφλεο ησλ δχν εμσηεξηθψλ πιεπξψλ ηνπ 

βηβιίνπ δελ έρνπλ ζπλνρή κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα ζπκπιεξψλεη ε κία ηελ άιιε. Σα 
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κφλα θνηλά ζηνηρεία είλαη ν λπρηεξηλφο νπξαλφο θαη ε άθξε απφ ην πξάζηλν θαζθφι 

ηνπ κηθξνχ πξσηαγσληζηή πνπ ζπλερίδεη ζηελ εηθφλα εμσθχιινπ.  

    ην νπηζζφθπιιν απεηθνλίδεηαη κία απέξαληε ζάιαζζα κε έλα κηθξφ βαξθάθη 

γεκάην αλζξψπνπο λα ηε δηαζρίδεη. Πηζαλψο ε εηθφλα απηή λα παξαπέκπεη ζηε ζηηγκή 

πνπ ν Ακίξ αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη ηελ παηξίδα ηνπ θαη ζην καθξχ θαη 

επηθίλδπλν ηαμίδη πξνο ηελ λέα παηξίδα.  

    ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ε εηθφλα δηαθφπηεηαη απφ έλαλ θχθιν ζε ιεπθφ ρξψκα. 

ηνλ θχθιν απηφ βξίζθεηαη κία κηθξή πεξίιεςε ηνπ βηβιίνπ. Ζ πεξίιεςε ρσξίδεηαη 

ζε δχν δηαθνξεηηθά κέξε. ην πξψην αλαθέξεηαη ε δσή ηνπ Ακίξ ζηελ παηξίδα ηνπ 

θαη ζην δεχηεξν ην πψο ε δσή απηή άιιαμε κεηά ηνλ πφιεκν. Πάλσ απφ ηελ 

πεξίιεςε αλαγξάθεηαη μαλά ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ κε έληνλα καχξα γξάκκαηα θαη 

θάησ απφ ηνλ ηίηιν κε ιίγν κηθξφηεξα γξάκκαηα ην φλνκα ηεο ζπγγξαθέα. ηελ 

θνξπθή ηνπ ηίηινπ αλαθέξεηαη πάιη πσο ην έξγν αλήθεη ζηε ζπιινγή Υειηδφληα θαη 

δίπια πσο απεπζχλεηαη ζε ειηθίεο απφ νρηψ εηψλ θαη άλσ. 

    Κάησ απφ ηελ πεξίιεςε βξίζθεηαη ην φλνκα ηεο εηθνλνγξάθνπ, Αιεμίαο 

Λνπγηάθε. Σνλ ιεπθφ απηφλ θχθιν πιαηζηψλεη έλαο άιινο ζε θίηξηλν ρξψκα φπνπ 

αλαγξάθεηαη πσο ην βηβιίν αλήθεη ζηε ζχγρξνλε ινγνηερλία γηα παηδηά θαη γηα λένπο. 

ην θάησ δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο, ζε έλα κηθξφ θίηξηλν πιαίζην, αλαθέξνληαη ηα 

θνηλσληθά ζέκαηα ηα νπνία ζίγεη ην βηβιίν, ε κεηαλάζηεπζε, ν ξαηζηζκφο, ε θξίζε, ν 

πφιεκνο θαη ε θηινδσία. 

    ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ ζπλαληάκε ηνλ ηίηιν θαη ηε ζπιινγή πνπ αλήθεη. 

Σα ίδηα ζηνηρεία βξίζθνπκε θαη ζηε δεχηεξε ζειίδα. Δθεί ππάξρνπλ, επίζεο, κε 

θεθαιαία γξάκκαηα ζην πάλσ θεληξηθφ κέξνο ηεο ζειίδαο, ην φλνκα ηεο ζπγγξαθέα 

αιιά θαη ηεο εηθνλνγξάθνπ ηνπ βηβιίνπ. ηε κέζε ηεο ζειίδαο βξίζθεηαη έλα 

αζπξφκαπξν ζθίηζν ησλ δχν πξσηαγσληζηψλ, πνπ θαζηζκέλνη θνηηνχλ ηνλ νπξαλφ. 

ην ηέινο ηεο ζειίδαο αλαθέξεηαη ν εθδνηηθφο νίθνο κε ην ινγφηππφ ηνπ.    

    Βηνγξαθηθφ ηεο ζπγγξαθέα δελ ππάξρεη. Σν βηβιίν αθηεξψλεηαη απφ ηελ ίδηα ζηνλ 

παηέξα ηεο, πνπ ηεο είπε ηελ ηζηνξία ηνπ Μαιίθ. ην εζσηεξηθφ ηνπ βηβιίνπ, 

αληίζεηα κε ην εμψθπιιν, ε εηθνλνγξάθεζε είλαη αζπξφκαπξε. Οη εηθφλεο έρνπλ ηελ 

κνξθή ζθίηζνπ θαη νη κνπληέο απνρξψζεηο ηνπ άζπξνπ, ηνπ καχξνπ θαη ηνπ γθξη 

ζπλάδνπλ κε ην ζιηβεξφ θιίκα ηεο αθήγεζεο. ην ζχλνιφ ηνπο ηα ζθίηζα ησλ 

πξνζψπσλ θαη ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηβάιινληνο θαη νη δηάζπαξηνη πιαλήηεο ζηηο 

ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ, ζπκίδνπλ, φπσο θαη ην εμψθπιιν, ηελ ραξαθηεξηζηηθή 
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εηθνλνγξάθεζε ηνπ «Μηθξνχ πξίγθηπα». Σν κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ βηβιίνπ είλαη κεζαίν, ψζηε λα είλαη επαλάγλσζην ζηα παηδηά ησλ 

ειηθηψλ πνπ απεπζχλεηαη.  

    ηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ, κεηά ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο, ε ζπγγξαθέαο 

ζίγεη ζηα παηδηά ην θνηλσληθφ δήηεκα ησλ πξνζθπγφπνπισλ, φπσο ν Ακίξ. Έηζη, 

μεθηλά εμεγψληαο πσο γελλήζεθε ε ηζηνξία ηνπ πξσηαγσληζηή θαη ζπλερίδεη 

γεληθεχνληαο ην ζέκα ζε φια ηα αζπλφδεπηα παηδηά. Μηιά ζηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο 

γηα απηφ αλαθέξνληαο πνηα είλαη ηα αζπλφδεπηα παηδηά, απφ πνχ πξνέξρνληαη θαη γηα 

πνηνλ ιφγν, ηη αλάγθεο έρνπλ θαη πσο κπνξνχκε λα ηα βνεζήζνπκε. πλδπαζηηθά, 

ινηπφλ, κε ην ηειεπηαίν δήηεκα, ηεο βνήζεηαο πνπ κπνξνχκε λα παξέρνπκε, αλαθέξεη 

ηελ νξγάλσζε «ΜΔΣΑδξαζε» επηζεκαίλνληαο ην ζπνπδαίν έξγν ηεο.  

    Πεξίιεςε: Ο Ακίξ είλαη έλα αζπλφδεπην πξνζθπγφπνπιν, πνπ θηάλεη ζηε λέα 

παηξίδα, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεη κία θαιχηεξε ηχρε. Ξεθηλά απφ κία καθξηλή 

πφιε ηεο Αλαηνιήο, κφλνο ηνπ, γεκάηνο ειπίδα, αθήλνληαο πίζσ ηε κεηέξα θαη ηνλ 

κηθξφ ηνπ αδεξθφ κε ζθνπφ λα βξεη κία θαιχηεξε δσή σξηκάδνληαο θαη 

αλαιακβάλνληαο επζχλεο.  

    ηε λέα ρψξα ζπλαληά ηπραία, ζην παγθάθη ελφο πάξθνπ, έλαλ αδέζπνην ζθχιν 

θαη ηνλ νλνκάδεη Μαιίθ, ην φλνκα ηνπ κηθξνχ ηνπ αδεξθνχ. Απφ ηε κέξα εθείλε νη 

δπν ηνπο γίλνληαη αρψξηζηνη θίινη θαη νη πεξηπέηεηεο ηνπο αξρίδνπλ. Πξνζπαζνχλ λα 

επηβηψζνπλ πνιιέο θνξέο αληηκεησπίδνληαο ηφζν ηηο άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο φζν 

θαη ην ζθιεξφ πξφζσπν ηεο θνηλσλίαο.  

    Παξάιιεια κε ηα γεγνλφηα, νη δχν ήξσεο αθεγνχληαη ν έλαο ζηνλ άιιν ηηο 

ηζηνξίεο ηνπο. Ο Ακίξ κηιάεη γηα ηε δσή ηνπ ζηελ παηξίδα ηνπ θαη ην ηαμίδη ηνπ γηα 

ηε λέα ρψξα. ην ηαμίδη απηφ πεξίπνπ εθαηφλ πελήληα, καδί ηνπο θαη ν Ακίξ, 

επηβηβάδνληαη θξπθά ηε λχρηα ζε κηα βάξθα ησλ πελήληα αηφκσλ θαη μεθηλνχλ γηα 

έλαλ άιιν ηφπν. Ξεζπά θαηαηγίδα θαη φινη νη επηβαίλνληαο βξέζεθαλ ζηε ζάιαζζα. Ο 

Ακίξ, παξφιν πνπ δελ γλσξίδεη θνιχκπη, πξνζπαζεί λα ζψζεη έλα κσξφ κα δελ ηα 

θαηαθέξλεη θαη ληψζεη ππεχζπλνο γηα ηνλ πληγκφ ηνπ βξέθνπο. Μφλν ηξηάληα άηνκα 

ζψδνληαη απφ ηελ ηξαγσδία. Ο πξσηαγσληζηήο ζψδεηαη απφ έλαλ ςαξά πνπ ηνλ βάδεη 

ζην πινίν γηα ηε κεγάιε πφιε. Δθεί ν Ακίξ θηάλεη κφλνο ηνπ, ρσξίο φλνκα, ρσξίο 

ραξηηά. 

    Ο Μαιίθ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζπκάηαη ηε δσή ζην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ηνλ 

είρε αλαιάβεη, ηελ εγθαηάιεηςή ηνπ θαη ηηο κέρξη ηψξα πεξηπέηεηέο ηνπ. Ωο θνπηάβη 
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ήηαλ ην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ηεο νηθνγέλεηαο, φζν, φκσο, πεξλνχζε ν θαηξφο ε 

αγάπε ιηγφζηεπε θαη κία κέξα βξέζεθε λα παιεχεη γηα ηελ επηβίσζή ηνπ ζηνλ δξφκν.  

    ην παξφλ ηνπο νη δχν θίινη βξίζθνληαη πνιιέο θνξέο ζε θίλδπλν, αιιά πάληα ν 

έλαο ζψδεη ηνλ άιιν. Ο Μαιίθ δείρλεη ζηνλ Ακίξ ηα θαηαθχγηα πνπ γλσξίδεη ζηελ 

πφιε θαη ηνλ ζψδεη απφ ηε θσηηά πνπ μεζπά ζε έλα απφ απηά. Μεηά ην γεγνλφο νη 

δχν θίινη δηαθεχγνπλ, θαζψο ν Ακίξ θνβάηαη κήπσο ηα παηδηά απεπζχλζεθαλ ζηελ 

αζηπλνκία πξνθεηκέλνπ λα ηνλ θαηαδψζνπλ, ελψ εθείλα ζέινπλ απιά λα ηνλ 

πξνζηαηέςνπλ. ην λέν ηνπο θαηαθχγην βξίζθνπλ ζηα ζθνππίδηα παηρλίδηα θαη ην 

βηβιίν «Ο κηθξφο πξίγθηπαο», πνπ ζπκίδεη ζηνλ Ακίξ ηνλ παηέξα ηνπ πνπ ηνπ ην 

δηάβαδε. ηαλ επηζηξέθεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ ρψξνπ ηνπο θαηαδίδεη θαη ε αζηπλνκία 

πξνζπαζεί λα ζπιιάβεη ηνλ Ακίξ, ν νπνίνο γιηηψλεη φηαλ ν Μαιίθ επηηίζεηαη ζηνπο 

αζηπλνκηθνχο. Έηζη, νη δχν θίινη επηζηξέθνπλ θαη πάιη ζην παιηφ ηνπο θαηαθχγην, 

φπνπ έλαο ειηθησκέλνο δειεηεξηάδεη ηνλ Μαιίθ. 

    Ο Ακίξ ζε κία πξνζπάζεηά ηνπ λα ζψζεη ηνλ Μαιίθ απφ ηε δειεηεξίαζε, ηνλ 

αθήλεη ζηελ πφξηα ελφο θαξκαθνπνηνχ. Οη δχν θίινη δελ έρνπλ επαθή γηα θάπνηεο 

κέξεο. ηαλ ν Ακίξ αξρίδεη λα εγθαηαιείπεη ηε κάρε κε ηε δσή, ν Μαιίθ ηνλ 

εληνπίδεη κε ηε ζπλνδεία κειψλ ηεο νξγάλσζεο γηα ηα αζπλφδεπηα παηδηά, ηελ νπνία 

θάιεζε ν θαξκαθνπνηφο αθνχ έζσζε ηνλ ζθχιν. Ο Ακίξ ηψξα πηα κπνξεί λα δήζεη 

θαη πάιη ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία θαη νη δχν θίινη γίλνληαη αρψξηζηνη.     

 

2.4 «Φηνπ μειύπε» 

 

«Φηνπ μειχπε», Μαξηέηηα Κφληνπ
38

. 

Ζ Μαξηέηηα Κφληνπ γελλήζεθε ην 1972 ζηελ Αζήλα. πνχδαζε ςπρνινγία ζην 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη έθαλε ην κεηαπηπρηαθφ ηεο ζηε πζηεκηθή Θεξαπεία 

Εεχγνπο θαη Οηθνγέλεηαο ζην Αηγηλήηεην λνζνθνκείν θαη ηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή 

ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην. Δξγάζηεθε ζε θέληξα απεμάξηεζεο εθήβσλ, ελψ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα αζρνιείηαη κε ηε ζεξαπεία ελειίθσλ, δεπγαξηψλ, νηθνγελεηψλ θαη 

εθήβσλ. Αθφκα, αλαιακβάλεη ηνλ ζπληνληζκφ νκάδσλ ζεξαπείαο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη πξαγκαηνπνηεί βησκαηηθά ζεκηλάξηα κε ζε ζπλεξγαζία κε 

ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη ζρνιεία. 

                                                           
38. Βι. Μαξηέηηα Κφληνπ, Φηνπ μειύπε, εθδ. Μεηαίρκην, Αζήλα 2017. 
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    Σν παξακχζη ηεο «Σα ιεπθά θηεξά ηεο Κνξαθίλαο» έιαβε εχθεκε κλεία ην 2014 

απφ ηε Γπλαηθεία Λνγνηερληθή πληξνθηά, ελψ ην βηβιίν ηεο «Σα καγηθά ρέξηα ηνπ 

Σζαγθαξάθνπ» βξαβεχηεθε ην 2016 απφ ηνλ Κχθιν Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιίνπ. 

    Δηθνλνγξάθνο: ηάζεο Πεηξφπνπινο: Ο ηάζεο Πεηξφπνπινο γελλήζεθε ην 1972 

ζηελ Αζήλα. Απνθνίηεζε απφ ηε ρνιή Μσξαΐηε θαη ζπνχδαζε βηνκεραληθφ ζρέδην 

ζηελ Διβεηία θαη ηηο ΖΠΑ. Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Διιάδα εξγάζηεθε ζε 

αξρηηεθηνληθά γξαθεία ηεο Αζήλαο. Σν 2002 ίδξπζε κε ηνλ αδεξθφ ηνπ, Βαζίιε, ηελ 

εηαηξεία Vast Design, ε νπνία ζρεδηάδεη θαη παξάγεη αληηθείκελα γηα ην ζπίηη. 

πλεξγάζηεθε, αθφκα, κε ηηο εηαηξείεο Κνξξέο, Heineken, Accessorize θαη Nestle. Σν 

2009 μεθίλεζε λα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε. Έρεη ιάβεη κέξνο 

ζε νκαδηθέο εθζέζεηο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, ελψ ην 2015 νξγάλσζε ηελ 

αηνκηθή ηνπ έθζεζε εηθνλνγξάθεζεο «Αλαδεηψληαο ην ηέινο - Οδχζζεηα» ζηε 

Skoufa Gallery. 

    Παξνπζίαζε βηβιίνπ: Σν βηβιίν απνηειείηαη απφ 72 ζειίδεο, αξηζκφο πνπ κπνξεί 

κε άλεζε λα δηαβαζηεί απφ ηα παηδηά ηεο ειηθίαο πνπ απεπζχλεηαη. Ζ πξψηε έθδνζε, 

ηελ νπνία θαη ρξεζηκνπνηήζακε, θπθινθφξεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2017. Σν εμσηεξηθφ 

κέξνο είλαη ζθιεξφ, βνεζψληαο ζην λα δηαηεξεζεί ην βηβιίν ζε θαιή θαηάζηαζε 

αθφκα θαη κεηά απφ πνιιαπιή ρξήζε. Οη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη 21x15 cm θαη ν 

θσδηθφο ISBN 9786180308587. 

    Δμψθπιιν: ην εμψθπιιν απεηθνλίδεηαη ζε πξψην πιάλν ην ζιηκκέλν πξφζσπν 

ηεο λεαξήο πξσηαγσλίζηξηαο, πνπ θνξά ηα θνιπκβεηηθά ηεο αμεζνπάξ, καγηφ, 

ζθνπθάθη θαη γπαιηά θνιχκβεζεο. Ζ Ννπξ κνηάδεη λα ζηέθεηαη κέζα ζηε ζάιαζζα, 

ζαλ λα έρεη κφιηο βγεη ζηελ επηθάλεηα κεηά απφ κία κεγάιε βνπηηά. ηνλ αξηζηεξφ 

ηεο ψκν θάζεηαη ε γάηα ηεο, Κηηακπάλ.  

    Πίζσ απφ ηελ πξσηαγσλίζηξηα ππάξρεη έλα ζχλνιν αλζξψπσλ, πνπ ζηέθεηαη κέζα 

ζηε ζάιαζζα. ηελ αξηζηεξή πιεπξά ζρεκαηίδεηαη κία νπξά αλζξψπσλ, πνπ 

θαίλνληαη λα θαηάγνληαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, αθνχ νη γπλαίθεο 

θνξνχλ καληίιεο. ην ηέινο ηεο νπξάο δηαθξίλεηαη έλα ζχλλεθν θαπλνχ, πνπ 

πηζαλφηαηα δείρλεη πσο πξφθεηηαη γηα ηε ρψξα θαηαγσγήο ηεο Ννπξ, ηελ πξία, φπνπ 

ν πφιεκνο καίλεηαη. ηε δεμηά πιεπξά βξίζθνληαη ιηγφηεξνη άλζξσπνη, πνπ αλήθνπλ, 

φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ ελδπκαηνινγηθφ ηνπο θψδηθα, κάιινλ, ζε δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζκφ θαη ζξήζθεπκα απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο αξηζηεξήο ζεηξάο. ην ζχλνιφ ηεο 
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ε εηθφλα είλαη αζπξφκαπξε κε ηα κφλα ρξψκαηα λα ππάξρνπλ ζην θφθθηλν ζθνπθί 

ηεο Ννπξ, ζηα κπιε ηεο κάηηα θαη ζην θφθθηλν ρξψκα ηεο Κηηακπάλ. 

    Ο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ είλαη γξακκέλνο κε καχξα, θεθαιαία γξάκκαηα, ζαλ 

ζχλζεκα, ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ εμψθπιινπ, θαηά κήθνο ηνπ γθξίδνπ πιαηζίνπ 

πνπ ππάξρεη. ηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο αλαθέξεηαη ε ζεηξά ζηελ νπνία αλήθεη ην 

βηβιίν, Ηζηνξίεο πνπ δεηο δπλαηά, κία λέα ζεηξά ζχγρξνλεο παηδηθήο ινγνηερλίαο, 

ζηελ νπνία αμηφινγνη, βξαβεπκέλνη ζπγγξαθείο γξάθνπλ γηα ζέκαηα ζχγρξνλα θαη 

επίθαηξα, πηάλνληαο ηνλ παικφ ηεο επνρήο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ λέσλ 

παηδηψλ. 

    Σν φλνκα ηεο ζπγγξαθέα βξίζθεηαη, κε ιεπθά κεζαίαο γξακκαηνζεηξάο γξάκκαηα, 

ζε θφθθηλν πιαίζην, αλάκεζα ζηνλ ηίηιν θαη ηε ζεηξά πνπ αλήθεη ην βηβιίν. ην ίδην 

ρξψκα θαη γξακκαηνζεηξά είλαη γξακκέλν θαη ην φλνκα ηνπ εηθνλνγξάθνπ, ηάζε 

Πεηξφπνπινπ, ζε θφθθηλν πιαίζην, θάησ αξηζηεξά ηνπ εμψθπιινπ. ην ίδην πιαίζην 

αιιά ζηε δεμηά πιεπξά αλαγξάθεηαη ν εθδνηηθφο νίθνο, Μεηαίρκην, κε ην ινγφηππφ 

ηνπ. 

    Οπηζζφθπιιν: Σν νπηζζφθπιιν θηλείηαη ζηνπο ίδηνπο ρξσκαηηθνχο ηφλνπο, ηνπ 

θφθθηλνπ θαη ηνπ γθξη, κε ην εμψθπιιν. ην θέληξν ηεο ζειίδαο ππάξρεη, κε κηθξά 

έληνλα καχξα γξάκκαηα, ε πεξίιεςε ηνπ βηβιίνπ. Πάλσ απφ ηελ πεξίιεςε, ζην ίδην 

ρξψκα θαη γξακκαηνζεηξά κε ην εμψθπιιν, αλαθέξεηαη ε ζεηξά πνπ αλήθεη ην 

βηβιίν. Κάησ απφ ηελ πεξίιεςε, κε καχξα κηθξά γξάκκαηα, ππάξρεη κία πεξηγξαθή 

γηα ην ηη βηβιία πεξηιακβάλεη ε ζεηξά απηή. ην ηέινο ηεο ζειίδαο αλαθέξεηαη νη 

ειηθίεο ησλ παηδηψλ πνπ απεπζχλεηαη ην βηβιίν, απφ δέθα εηψλ θαη άλσ. 

    ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ ζπλαληάκε ηνλ ηίηιν, κε καχξα έληνλα θεθαιαία 

γξάκκαηα, πνπ κνηάδνπλ γξακκέλα ζην ρέξη, φπσο αθξηβψο θαη ζην εμψθπιιν. Ζ 

ππφινηπε ζειίδα είλαη εληειψο ιεπθή.  

    ηε δεχηεξε ζειίδα ππάξρεη θαη πάιη ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

είλαη γξακκέλνο ζην εμψθπιιν. Πάλσ απφ ηνλ ηίηιν, κε κηθξά καχξα έληνλα 

γξάκκαηα, βξίζθεηαη ην φλνκα ηεο ζπγγξαθέα, ελψ θάησ απφ ηνλ ηίηιν, κε ιηγφηεξν 

έληνλα γξάκκαηα, ην φλνκα ηνπ εηθνλνγξάθνπ. ην θέληξν ηεο ζειίδαο ππάξρεη ε 

εηθφλα δχν θνξηηζηψλ, ε Ννπξ θαη ε θαιχηεξή ηεο θίιε, Γηαζκίλ. Σα δχν θνξίηζηα 

θνξνχλ ηηο ηζάληεο ηνπο γηα λα πάλε ζρνιείν. Ζ εηθφλα ζε γεληθέο γξακκέο είλαη 

αζπξφκαπξε κε κφλν ρξψκα ηελ κπιε κπινχδα ηεο Ννπξ. ην θάησ θεληξηθφ κέξνο 

ηεο ζειίδαο αλαγξάθεηαη ν εθδνηηθφο νίθνο θαη ην ινγφηππφ ηνπ.   
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    ηελ ηξίηε ζειίδα ππάξρεη ε αθηέξσζε ηεο ζπγγξαθέα ζε φια ηα αζπλφδεπηα 

παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ιππεκέλεο παηξίδεο θαη ζηνλ παππνχ Κσλζηαληίλν, πνπ 

ήηαλ θάπνηε έλα απφ απηά. 

    ην εζσηεξηθφ ηνπ βηβιίνπ ε γξακκαηνζεηξά είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο, θάλνληαο ην 

έηζη πηα επαλάγλσζην ζηα παηδηά. Ζ εηθνλνγξάθεζε ζπλνδεχεη ηελ αθήγεζε ηεο 

ηζηνξίαο θαη θαιχπηεη αξθεηέο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ, αθφκα θαη νιφθιεξα δηζέιηδα. Οη 

εηθφλεο είλαη σο επί ην πιείζηνλ αζπξφκαπξεο, σζηφζν ζε θάζε εηθφλα έλα ζηνηρείν 

πεξηέρεη ρξψκα.  

    Μεηά ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο, ε ζπγγξαθέαο παξαζέηεη έλα ηεηξάζηηρν γηα 

αζπλφδεπηα παηδηά. ηε ζπλέρεηα ζπλαληάκε έλα ηεηξαζέιηδν κε πιεξνθνξίεο γηα ηα 

αζπλφδεπηα παηδηά θαη ηηο νξγαλψζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ην ζέκα. ηελ επφκελε 

ζειίδα βξίζθεηαη έλα απφθζεγκα ηεο Yusra Mardini, θνιπκβήηξηαο πξφζθπγα απφ ηε 

πξία, πνπ πήξε κέξνο ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ Ρίν. Σν βηβιίν είλαη 

βαζηζκέλν ζηελ πξνζσπηθή ηζηνξία ηεο θνιπκβήηξηαο
39

. Αθνινπζνχλ ηα βηνγξαθηθά 

ηεο ζπγγξαθέα θαη ηνπ εηθνλνγξάθνπ, ελψ, ηέινο, παξαηίζεληαη άιια βηβιία πνπ 

αλήθνπλ ζηε ζεηξά «Ηζηνξίεο πνπ δεηο δπλαηά». 

    Πεξίιεςε: Ζ Ννπξ είλαη κία κηθξή πξφζθπγαο απφ ηε Γακαζθφ, ε νπνία καδί κε 

ηελ αδεξθή ηεο Καιίληα, ηε γάηα ηεο Κηηακπάλ θαη ιίγα ππάξρνληα αλαγθάδνληαη λα 

εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα ηνπο γηα λα αλαδεηήζνπλ ηελ αζθάιεηα κίαο λέαο. ην ηαμίδη 

ηνπο κε ηε βάξθα πξνζπκνπνηνχληαη λα βνεζήζνπλ ηνπο ππφινηπνπο ζπληαμηδηψηεο 

λα θηάζνπλ γξήγνξα θαη κε αζθάιεηα ζηε ζηεξηά, ζέξλνληαο ηε βάξθα θνιπκπψληαο, 

αθνχ ήηαλ θαη νη κφλεο πνπ ήμεξαλ θνιχκπη.  

    Σελ ψξα πνπ θνιπκπά ε Ννπξ λνζηαιγεί φζα άθεζε ζηελ παηξίδα ηεο θαη 

ππφζρεηαη ζηνλ εαπηφ ηεο πσο θάπνηα κέξα ζα γπξίζεη πίζσ. Θπκάηαη, αθφκα, ηελ 

ππφζρεζε ηεο λα βνεζά φζνπο ηελ έρνπλ αλάγθε θαη ζπλερίδεη ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 

ζψζεη ηνπο ζπληαμηδηψηεο ηεο, φπσο έζσζε θάπνηε ηε γάηα ηεο ηελ Κηηακπάλ, πνπ 

δελ απνρσξίδεηαη πνηέ. Κιείλεη, ινηπφλ, ηα κάηηα ηεο, νλεηξεχεηαη θαη αγσλίδεηαη λα 

θηάζεη ζηε ζηεξηά, ξίρλνληαο θάπνηεο καηηέο ζηελ αδεξθή ηεο, λα δεη κήπσο 

θνπξάζηεθε. 

                                                           
39. Βι. Αλαθηήζεθε ζηηο 23/8/2019 απφ ην δηαδίθηπν: https://www.literature.gr/ftou-xelypi-to-vivlio- 

          pou-axizi-na-diavasi-kathe-pedi-metafrastike-sta-aravika-apo-tis-ekdosis-metechmio/  

https://www.literature.gr/ftou-xelypi-to-vivlio-pou-axizi-na-diavasi-kathe-pedi-metafrastike-sta-aravika-apo-tis-ekdosis-metechmio/
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    Ζ κηθξή εξσίδα αλαθαιεί ζηε κλήκε ηεο ηα πξσηλά μππλήκαηα ζηελ παηξίδα απφ 

ηνλ παηέξα ηεο, ηηο θαζεκεξηλέο πξνπνλήζεηο θαη ην ζρνιείν. Σν θνιχκπη ήηαλ ε 

θαζεκεξηλφηεηά ηεο θαη ε αγάπε ηεο. Αθφκα θαη αλ δήιεπε ηα άιια παηδηά γηα ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν πνπ είραλ, δελ άιιαδε κε ηίπνηα ην αγαπεκέλν ηεο άζιεκα. Αξρηθά ε 

κεηέξα ηεο ηελ μεθίλεζε κπαιέην, κφιηο, φκσο, ν παηέξαο ηεο ηελ έθεξε ζε επαθή κε 

ην θνιχκπη, ε Ννπξ ην αγάπεζε γηαηί ζπλδχαδε θίλεζε, ειεπζεξία θαη αξκνλία, φηη 

δειαδή επηδεηνχζε. Πξνζπαζνχζε, ινηπφλ, λα αλαθαιχςεη φια ηα κπζηηθά ηεο 

θνιχκβεζεο θαη θαληαδφηαλ πσο ε Κνιπκβεζία είλαη κία ππαξθηή, «λεξέληα» θαη 

εηξεληθή ρψξα.  

    Ζ επφκελε ζθέςε ηεο είλαη ε θαιχηεξε ηεο θίιε, Γηαζκίλ, κε ηελ νπνία πήγαηλαλ 

καδί θνιπκβεηήξην θαη θάζνληαλ ζην ίδην ζξαλίν. Δίλαη αρψξηζηεο κέρξη πνπ ε 

Γηαζκίλ αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη ηε ρψξα κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο, ιφγσ ηνπ 

πνιέκνπ. Ο πφιεκνο έθαλε ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηεο λα ράζνπλ ην ρακφγειφ ηνπο θαη 

ηνλ θφβν σο θπξίαξρν ζπλαίζζεκα. Σν ζρνιείν ηεο βνκβαξδίζηεθε θαη ζην 

θνιπκβεηήξην έκεηλαλ ειάρηζηνη κφλν αζιεηέο.  

    Πεξηζζφηεξν απφ φινπο, φκσο, ε κηθξή πξσηαγσλίζηξηα ζθέθηεηαη ηε γάηα ηεο, 

Κηηακπάλ, ηελ νπνία πήξε καδί ηεο θξπθά απφ ηε Γακαζθφ. Οη ηξεηο ηνπο, ε Ννπξ, ε 

Κηηακπάλ θαη ε αδεξθή ηεο, Καιίληα, θάλνπλ καδί απηφ ην καθξχ ηαμίδη. Οη γνλείο 

ηνπο έκεηλαλ πίζσ θαη ππνζρέζεθαλ πσο ζα ηηο ζπλαληήζνπλ αξγφηεξα. Ζ Ννπξ, 

σζηφζν, πηζηεχεη πσο νη ζπλζήθεο δελ ζα ην επηηξέςνπλ. ε φιν ηεο ην ηαμίδη ε Ννπξ 

έκαζε πνιιά γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηε δσή θαη έλησζε λα αληηκεησπίδεηαη ζθιεξά 

θαη ππνηηκεηηθά, ζαλ θιέθηξα.  

    Οη θσλέο ηεο αδεξθήο ηεο ηελ επαλαθέξνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ βάξθα 

θηάλεη ζηε ζηεξηά. Ζ άλζξσπνη εθεί ηνπο ππνδέρνληαη θαη ηνπο παξέρνπλ κία 

εηιηθξηλή βνήζεηα, φρη κία βνήζεηα απφ νίθην. Αλάκεζα ζε απηνχο είλαη θαη ν 

Μχξσλαο, έλα αγφξη απφ ηα Παξάθνηια, πνπ νη ζπλήζεηεο ηνπ κνηάδνπλ κε εθείλεο 

ηεο Γηαζκίλ. Με ηε Ννπξ ζπλελλννχληαη κε βάζε ηα ρξψκαηα. Μφιηο ε Ννπξ 

ζπλέξρεηαη απφ ηελ ηαιαηπσξία, ζπλεηδεηνπνηεί πσο ε Κηηακπάλ ιείπεη. Σφηε εθείλε, 

ε Καιίληα θαη ν Μχξσλαο μεθηλνχλ πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα ηε βξνπλ. 

    Παξφιν πνπ αξρηθά δελ ηα θαηαθέξλνπλ, ην ηαμίδη ησλ θνξηηζηψλ πξέπεη λα 

ζπλερηζηεί. Απφ ηε Γακαζθφ κέρξη ην Βεξνιίλν ε αλεζπρία ηεο Ννπξ, λα κελ 

μεράζεη ηελ παηξίδα θαη ηε γιψζζα ηεο, ηελ θπξηεχεη. Πάληα ήζειε λα ηαμηδέςεη, φρη 

φκσο κε απηέο ηηο ζπλζήθεο. Μεηά απφ απηφ ην ζθιεξφ ηαμίδη, δέθα κήλεο αξγφηεξα, 
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ε Ννπξ θηάλεη ζηε Γεξκαλία, ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηεο. Δθεί μεθηλά θαη πάιη ην 

θνιχκπη κε ηελ ππνζηήξημε θαη ηε βνήζεηα κίαο θηιαλζξσπηθήο νξγάλσζεο.  

    Δθεί ε θνιχκβεζε γίλεηαη ε κφλε ηεο δηέμνδνο. Αθηεξψλεηαη ζε απηή εμ 

νινθιήξνπ. Ο πξνπνλεηήο ηεο, θχξηνο Κιάνπο, γίλεηαη ν πξνζηάηεο ηεο. Βιέπεη ζην 

πξφζσπν ηνπ φια ηα αγαπεκέλα ηε πξφζσπα. ε εθείλνλ ζηεξίδεηαη κέρξη πνπ 

θηάλνπλ ζηε Γεξκαλία νη γνλείο ηεο θαη ε Κηηακπάλ, πνπ ηεο ηελ έζηεηιε απφ ηε 

Λέζβν ν Μχξσλαο κε ηε βνήζεηα ησλ εζεινληψλ.     

    Ζ δσή ηεο Ννπξ κπαίλεη πηα ζε κία ζεηξά. Ζ ζθέςε ηεο ηψξα είλαη ζηε ζπκκεηνρή 

ηεο ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ Ρίν, φπνπ ζα ζπκκεηάζρεη γηα πξψηε θνξά. Δθεί 

ε Ννπξ γλσξίδεη αζιεηέο δηαθφξσλ εζληθνηήησλ θαη αθνχεη κε πξνζνρή ηηο ηζηνξίεο 

ηνπο.  

    Αλήθεη ζηελ νκάδα πξνζθχγσλ πνπ έρεη ηε δηθή ηεο ζεκαία. Ζ πξσηαγσλίζηξηα 

ζπλεηδεηνπνηεί πσο ε πξνζθπγηά είλαη κία θαηάζηαζε πνπ δελ ηελ επέιεμε θαλέλαο 

απφ απηνχο αιιά φινη ληψζνπλ πεξήθαλνη πνπ ηελ έβγαιαλ εηο πέξαο. Μφιηο 

εηζέξρνληαη ζην ζηάδην ν θφζκνο μεζπά ζε ρεηξνθξνηήκαηα. Σν θιίκα ραξάο θαη 

αηζηνδνμίαο πνπ επηθξαηεί θάλεη ηε Ννπξ λα λνζηαιγεί ηνπο ρακνγειαζηνχο 

αλζξψπνπο πνπ ζπλάληεζε ζην ηαμίδη ηεο θαη λα ζθέθηεηαη πσο φπνπ είλαη 

εππξφζδεθηε έρεη θαη κία παηξίδα.  

 

2.5 «Ο Αληίι έρεη παηξίδα» 

 

«Ο Αληίι έρεη παηξίδα», Δχε Σζηηηξίδνπ- Υξηζηνθνξίδνπ
40

. 

    Ζ Δχε Σζηηηξίδνπ- Υξηζηνθνξίδνπ γελλήζεθε ην 1968 ζηελ Αζήλα. Ζ θαηαγσγή 

ηεο είλαη απφ ηελ Κξήηε θαη ηνλ Πφλην. πνχδαζε ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ζην ηκήκα Γηνίθεζεο Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ ζην 

Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην. Έρεη εξγαζηεί ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο 

θαη ζε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο κε ζέκα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πνιηηηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο. Γηα δεθαέμη ρξφληα 

αξζξνγξαθνχζε ζην παηδηθφ έλζεην «Οη Δξεπλεηέο πάλε παληνχ» ηεο εθεκεξίδαο 

«Καζεκεξηλή». Απφ ην 2003 εξγάδεηαη ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε. 

                                                           
40. Βι. Δχε Σζηηηξίδνπ- Υξηζηνθνξίδνπ, Ο Αληίι έρεη παηξίδα, εθδ. Διιελνεθδνηηθή, Αζήλα 2017. 
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    ηνλ ρψξν ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ εκθαλίδεηαη απφ ην 2005 κε παξακχζηα, ηζηνξίεο 

βξαρείαο θφξκαο, δηαζθεπέο θιαζηθψλ έξγσλ, βηβιία γλψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

θαη πνίεζε. Σν 2012 βξαβεχηεθε απφ ηνλ Κχθιν ηνπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιίνπ 

γηα ην βηβιίν ηεο «Βπδαληηλή Κσλζηαληηλνχπνιε». 

    Δηθνλνγξάθνο: Καηεξίλα Βεξνχηζνπ: Ζ Καηεξίλα Βεξνχηζνπ γελλήζεθε ην 1957 

ζηελ Πάηξα θαη κεγάισζε ζηε Νέα Τφξθε θαη ην Μφληξεαι. πνχδαζε ζηελ 

Αλψηαηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηνπ Μφληξεαι. Σν 1982 επέζηξεςε ζηελ Αζήλα, 

φπνπ θαη δεη κφληκα. Έρεη εηθνλνγξαθήζεη πάλσ απφ εθαηφλ πελήληα εθπαηδεπηηθά 

θαη ινγνηερληθά παηδηθά βηβιία, ελψ έρεη ζπκκεηάζρεη θαη ζε εθζέζεηο ζηελ Διιάδα 

θαη ην εμσηεξηθφ. Έρεη αζρνιεζεί, επίζεο, επαγγεικαηηθά κε ηε θσηνγξαθία, ηε 

δσγξαθηθή θαη ηε δσγξαθηθή ζθεληθψλ γηα ηελ ηειεφξαζε.  

    Σν 2009 βξαβεχηεθε κε ην Κξαηηθφ Βξαβείν Δηθνλνγξάθεζεο γηα ην βηβιίν 

«Νεξάηδα ζην έιαην» ηνπ Μάλνπ Κνληνιέσλ θαη πξνηάζεθε γηα ηελ ηηκεηηθή 

πιαθέηα ηεο IBBY. Σν 2011 βξαβεχηεθε απφ ηνλ Κχθιν Διιεληθνχ Παηδηθνχ 

Βηβιίνπ γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία ζπγγξαθέα θαη εηθνλνγξάθνπ ζην βηβιίν «Σν 

ηαιέλην ηνπ ήιηνπ» ηεο Υξπζάλζεο Καξαΐζθνπ θαη ην 2014 ζην βηβιίν «Δίλαη θάηη 

πνπ κέλεη» ηνπ Βαζίιε Κνπηζηαξή. 

    Παξνπζίαζε βηβιίνπ: Σν βηβιίν απνηειείηαη απφ 26 ζειίδεο, αξηζκφο πνπ κπνξεί 

λα απεπζπλζεί ζε κεγάινο εχξνο ειηθηψλ. Ζ πξψηε έθδνζε, ηελ νπνία θαη 

ρξεζηκνπνηήζακε, θπθινθφξεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2017. Σν εμσηεξηθφ ηνπ κέξνο 

είλαη ζθιεξφ, πξνζηαηεχνληάο ην απφ ηπρφλ θαθνκεηαρείξηζε πνπ κπνξεί λα ην 

θζείξεη. Οη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη 27x2 cm θαη ν θσδηθφο ISBN 9789605631635. 

    Δμψθπιιν: ην εμψθπιιν ππάξρεη κία απφ ηηο εηθφλεο πνπ ζπλαληάκε θαη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ βηβιίνπ. Ο κηθξφο Αληίι, ηπιηγκέλνο κέζα ζηελ πνιχρξσκε θνπβέξηα 

ηνπ, θαιχπηεη ηα ζιηκκέλα ηνπ κάηηα γηα λα κελ ηπθισζεί απφ ην θσο ηνπ 

πεθηαζηεξηνχ. ην πξφζσπν ηνπ παηδηνχ θεληξηθφ ξφιν παίδνπλ ηα κάηηα ηνπ πνπ 

είλαη ηφζν ζιηκκέλα φζν θαη μαθληαζκέλα ζηε ζέα ελφο πεθηαζηεξηνχ. ε γεληθέο 

γξακκέο ην εμψθπιιν είλαη κνπληφ, ιφγσ ηεο ζιίςεο πνπ έρεη ην παηδί αιιά θαη ιφγσ 

ηνπ λπρηεξηλνχ ζθεληθνχ πνπ απεηθνλίδεηαη. 

    ην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο αλαγξάθεηαη απφ ηε κία πιεπξά σο ηελ άιιε ν ηίηινο 

ηνπ βηβιίνπ, κε ιεπθά γξάκκαηα πνπ κνηάδνπλ λα έρνπλ γξαθηεί απφ παηδί. Πάλσ 

απφ ηνλ ηίηιν ππάξρεη ην φλνκα ηεο ζπγγξαθέα, κε ιεπθά γξάκκαηα κηθξήο 

γξακκαηνζεηξάο. Κάησ απφ ηνλ ηίηιν, ζην ίδην ρξψκα θαη γξακκαηνζεηξά, 
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αλαθέξεηαη ην φλνκα ηεο εηθνλνγξάθνπ, Καηεξίλαο Βεξνχηζνπ. ην ηέινο ηεο 

ζειίδαο, ζηε δεμηά πιεπξά, ππάξρεη ν εθδνηηθφο νίθνο, Διιελνεθδνηηθή, κε ην 

ινγφηππφ ηνπ. 

    Οπηζζφθπιιν: Σν νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ θηλείηαη ζε ιίγν πην αλνηρηφρξσκνπο 

ηφλνπο απφ ην εμψθπιιν. ηελ εηθφλα βιέπνπκε ηνλ ηφπν, φπνπ ν κηθξφο Αληίι 

αληηθξίδεη ην πεθηαζηέξη, έλαλ άγνλν ηφπν κε πεηξψδεο έδαθνο θαη ειάρηζηε 

βιάζηεζε. ην θέληξν ηεο ζειίδαο ππάξρεη, κε καχξα γξάκκαηα κηθξήο 

γξακκαηνζεηξάο, κία κηθξή πεξίιεςε ηνπ βηβιίνπ. Κάησ απφ ηελ πεξίιεςε απηή, κε 

θφθθηλα έληνλα γξάκκαηα ίδηαο γξακκαηνζεηξάο, βξίζθεηαη κία πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

θαη κία πξνζέγγηζε γηα ην είδνο ηνπ. 

    ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ ζπλαληάκε, κέζα ζηελ εηθφλα ελφο έλαζηξνπ 

νπξαλνχ, ηελ αθηέξσζε ηεο ζπγγξαθέα ζηε κλήκε ηνπ ζνθνχ παππνχ ηεο, 

Δκκαλνπήι Α. Υαηδάθε. 

    Ζ δεχηεξε ζειίδα είλαη ζην ζχλνιφ ηεο ιεπθή, κε εμαίξεζε ην θάησ κέξνο ηεο, 

φπνπ απεηθνλίδεηαη ε ζάιαζζα κε ηνλ έλαζηξν νπξαλφ θαη έλα θαξάβη λα πιέεη 

αληηζηνηρψληαο ίζσο ζην ηαμίδη ηνπ Αληίι πξνο ηε λέα παηξίδα. Κεληξηθά ηεο ζειίδαο 

βξίζθεηαη ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ, κε πνξηνθαιί γξάκκαηα αληίζηνηρεο γξακκαηνζεηξάο 

κε ην εμψθπιιν. Πάλσ απφ ηνλ ηίηιν, κε καχξα γξάκκαηα κηθξήο γξακκαηνζεηξάο, 

αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηεο ζπγγξαθέα θαη θάησ απφ ηνλ ηίηιν ην φλνκα ηεο 

εηθνλνγξάθνπ. ην ηέινο ηεο ζειίδαο ππάξρεη ν εθδνηηθφο νίθνο θαη ην ινγφηππφ ηνπ. 

    ην εζσηεξηθφ ηνπ βηβιίνπ ε γξακκαηνζεηξά είλαη κηθξνχ κεγέζνπο, σζηφζν, ην 

βηβιίν δελ είλαη ππθλνγξακκέλν θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θαιχπηεηαη απφ 

εηθφλεο, θάλνληαο ην έηζη επαλάγλσζην ζηα παηδηά. Ζ εηθνλνγξάθεζε πιαηζηψλεη ην 

θείκελν θαη ηελ αθήγεζε. Οη ρξσκαηηθνί ηφλνη πνπ θπξηαξρνχλ είλαη κνπληνί, φπσο 

θαη ζηελ εηθφλα εμψθπιινπ. Ο ηξφπνο πνπ ε εηθνλνγξάθνο έρεη θαιιηηερλήζεη ην 

εζσηεξηθφ ηνπ βηβιίνπ, νη γξακκέο, ηα ρξψκαηα θαη ηα ζρέδηα κνηάδνπλ επεξεαζκέλα 

απφ ηελ ηερληθή θαη ηα ζρέδηα ηνπ Βίλζηελη Βαλ Γθφγθ. 

    Μεηά ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο αθνινπζνχλ ηα βηνγξαθηθά ηεο ζπγγξαθέα θαη ηεο 

εηθνλνγξάθνπ. ηε ζπλέρεηα ππάξρεη έλα δηζέιηδν αθηεξσκέλν ζε έλα βηβιίν ηνπ 

ίδηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ θαη παξφκνηνπ ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ε πεξίιεςή ηνπ. 

Σέινο παξαηίζεηαη έλα αθφκα δηζέιηδν κε βηβιία πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εθδφζεηο.  
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Πεξίιεςε: Ο κηθξφο Αληίι είλαη πξφζθπγαο καδί κε ηελ ππφινηπε νηθνγέλεηά ηνπ. 

Ενπλ φινη καδί ζε έλα αληίζθελν. Έλα βξάδπ, πνπ δελ ηνλ παίξλεη ν χπλνο, βγαίλεη 

απφ ηε ζθελή αζφξπβα, ηπιηγκέλνο κε ηελ πνιχρξσκε θνπβέξηα ηνπ, θαη θάζεηαη ζην 

ρψκα. Μέζα ζην ζθνηάδη θαη ηελ εζπρία, ην παηδί θνηηάεη ηνλ νπξαλφ θαη 

αλαινγίδεηαη φια φζα άθεζε πίζσ ηνπ. Φέξλεη ζην κπαιφ ηνπ ηνλ παππνχ ηνπ, Αδίδ, 

πνπ ηνλ παξεγνξνχζε ιέγνληαο ηνπ πσο παηξίδα είλαη φπνπ κπνξεί λα αλζίδεη ην 

ρακφγειφ ηνπ, θαη ζαξξεί πσο ηνλ βιέπεη κπξνζηά ηνπ λα ηνλ ραηξεηά κε ζηνξγή, 

αθξηβψο φπσο πξηλ ηνλ πάξνπλ ηα θχκαηα.  

    Ξαθληθά εκθαλίδνληαη κε ζεηξά κπξνζηά ζηνλ κηθξφ Αληίι ηέζζεξα πξφζσπα. 

Πξψην έλα ιακπεξφ Πεθηαζηέξη, δεχηεξε ε Γνξγφλα ζάιαζζα κε ηε ζπλνδεία 

ςαξηψλ, άιισλ ζαιάζζησλ δψσλ θαη θπηψλ, ηξίηνο ν ηαμηδηάξεο Άλεκνο θαη ηέηαξηε 

κία Κακήια δξνκάδα. Ο θάζε έλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο ηνπ δεηά λα ηνλ αθνινπζήζεη 

κε ηελ ππφζρεζε φηη κφλν εθείλνη γλσξίδνπλ ην κέξνο πνπ ζα αλζίζεη ην ρακφγειφ 

ηνπ. Ο Αληίι αξλείηαη ζε φινπο επγεληθά θαη ηνπο επγλσκνλεί γηα ηηο πξνζθνξέο 

ηνπο. 

    Σε ζηηγκή εθείλε αθνχεη ηε θσλή ηεο κεηέξαο ηνπ, Ακάι, πνπ ηνλ θσλάδεη 

αλήζπρε. Σξέρεη γξήγνξα ζηελ αγθαιηά ηεο θαη ηα κάηηα ηνπ ιάκπνπλ. Έλα κηθξφ 

ρακφγειν αλζίδεη ζην πξφζσπφ ηνπ. Απεπζχλεηαη, ηφηε, ζηνλ παππνχ ηνπ ιέγνληαο 

πσο, πξάγκαηη, παηξίδα είλαη φπνπ αλζίδεη ην ρακφγειφ ηνπ θαη πσο γηα απηφλ 

παηξίδα είλαη πιένλ απηφ ην αληίζθελν πνπ ζηεγάδεη ηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ, 

πνπ ηνπ δίλεη ειπίδα φπνπ θαη λα είλαη. 

 

2.6 «Εαρξά θαη Νηθόιαο» 

 

«Εαρξά θαη Νηθφιαο», νθία Παλίδνπ
41

. 

Ζ νθία Παλίδνπ γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, ζπνχδαζε ζην ηκήκα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο θαη νινθιήξσζε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηεο κε αληηθείκελν ηηο 

επηζηήκεο αγσγήο θαη θαηεχζπλζε «Γεκηνπξγηθή γξαθή θαη εθδνηηθή παξαγσγή γηα 

ην παηδί». Έρεη πάξεη κέξνο ζε εξεπλεηηθά πνπ αθνξνχλ ηε γιψζζα θαη ηε 

                                                           
41. Βι. νθία Παλίδνπ, Εαρξα θαη Νηθόιαο, νη ηζηνξίεο ηνπο, εθδ. Δθδφζεηο Παπαδφπνπινο, Αζήλα  

         2018. 
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ινγνηερλία. ήκεξα δεη ζηε Θεζζαινλίθε θαη ππεξεηεί ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, ελψ 

παξάιιεια γξάθεη ζηίρνπο θαη βηβιία γηα παηδηά. 

        Δηθνλνγξάθνο: Mariona Cabassa: Ζ Mariona Cabassa γελλήζεθε θαη δεη ζηε 

Βαξθειψλε. Ξεθίλεζε λα ζπνπδάδεη γξαθηζηηθέο ηέρλεο ζηε ρνιή Σερλψλ θαη 

Υεηξνηερλίαο ηεο La Massana, απφ φπνπ θαη απνθνίηεζε ην 2000. πλέρηζε ηηο 

ζπνπδέο ηεο ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηνπ ηξαζβνχξγνπ. Μεηά ηελ απνθνίηεζή 

ηεο απνθάζηζε λα αζρνιεζεί επαγγεικαηηθά κε ηε δσγξαθηθή θαη έρεη 

εηθνλνγξαθήζεη σο ηψξα ζαξάληα βηβιία ζηελ Ηζπαλία, ηα νπνία έρνπλ κεηαθξαζηεί 

ζε άιιεο γιψζζεο. Έρεη ιάβεη αξθεηά βξαβεία γηα ην έξγν ηεο θαη έρεη ζπκκεηάζρεη 

ζε δηαθνξεηηθέο εθζέζεηο. Έρεη δηδάμεη ζε δηάθνξεο ζρνιέο ηέρλεο θαη δηνξγαλψλεη ηα 

δηθά ηεο εξγαζηήξηα. 

    Παξνπζίαζε βηβιίνπ: Σν βηβιίν απνηειείηαη απφ 24 ζειίδεο, αξηζκφο πνπ κπνξεί 

εχθνια λα ηνλ δηαρεηξηζηεί έλα κεγάιν θάζκα ειηθηψλ, μεθηλψληαο αθφκα θαη απφ 

ηελ ειηθία πνπ απεπζχλεηαη ην βηβιίν, απφ ηεζζάξσλ εηψλ θαη άλσ. Ζ πξψηε έθδνζε, 

ηελ νπνία θαη ρξεζηκνπνηήζακε, θπθινθφξεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2018. Σν εμσηεξηθφ 

ηνπ κέξνο είλαη ζθιεξφ, πξνζηαηεχνληάο ην, έηζη, απφ ηε θζνξά. Οη δηαζηάζεηο ηνπ 

είλαη 24x28 cm θαη ν θσδηθφο ISBN 9789605698294. 

    Δμψθπιιν: Σν εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ είλαη ρσξηζκέλν ζε δχν κέξε, 

αλαπαξηζηψληαο ην κηζφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο Εαρξά θαη ην άιιν κηζφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Νηθφια. ηελ πιεπξά πνπ βξίζθεηαη ε Εαρξά ην πεξηβάιινλ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κνπληά, καχξα ρξψκαηα. Αθφκα θαη ν ήιηνο θαίλεηαη ζακπφο θαη 

άηνλνο θαη ε ζάιαζζα καχξε. ηελ πιεπξά ηνπ Νηθφια ηα ρξψκαηα είλαη δσληαλά, 

ηα ινπινχδηα είλαη αλζηζκέλα, ν ήιηνο θσηεηλφο θαη ε ζάιαζζα θαηαγάιαλε. Παξά 

ηηο εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο πξαγκαηηθφηεηεο πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά απηά, ζηέθνληαη 

ζηε κέζε ηεο εηθφλαο, θξαηψληαο ην έλα ην ρέξη ηνπ άιινπ θαη πνξεχνληαη καδί.  ην 

ζχλνιφ ηεο ε εηθφλα κνηάδεη κε παηδηθή δσγξαθηά. 

    Ο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ εηθφλα ησλ δχν παηδηψλ, κε κπιε 

γξάκκαηα κεγάιεο γξακκαηνζεηξάο. Σν θνκκάηη ηνπ ηίηινπ πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

νλφκαηα ησλ παηδηψλ είλαη πην έληνλν απφ ηνλ ππφινηπν ηίηιν. Πάλσ απφ ηνλ ηίηιν, 

ζηελ αξηζηεξή πιεπξά, αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηεο ζπγγξαθέα θαη θάησ απφ ηνλ 

ηίηιν, ζηε δεμηά πιεπξά, ην φλνκα ηεο εηθνλνγξάθνπ, Mariona Cabassa. ην θάησ 

θεληξηθφ κέξνο αλαθέξεηαη ν εθδνηηθφο νίθνο, Δθδφζεηο Παπαδφπνπινο.  
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    Οπηζζφθπιιν: ην νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ νη ρξσκαηηθνί ηφλνη είλαη εθείλνη πνπ 

αλαπαξηζηνχλ ζην εμψθπιιν ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Νηθφια. Ίζσο γηαηί αλ θαη ε 

ηζηνξία ηεο Εαρξά μεθηλά απφ κία άιιε, ηειείσο δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

θαηαιήγεη ζε εθείλε ηνπ Νηθφια θαη ηα δχν παηδηά ζπλαληηνχληαη εθεί. ην θέληξν 

ηνπ νπηζζφθπιινπ ππάξρεη κία κηθξή πεξίιεςε έμη γξακκψλ.  

    ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ ζπλαληάκε θαη πάιη ηνλ ηίηιν, γξακκέλν κε ηνλ 

ίδην ηξφπν φπσο ζην εμψθπιιν, αιιά κε καχξα γξάκκαηα. Πάλσ απφ ηνλ ηίηιν 

αλαγξάθεηαη, ζην ίδην ρξψκα κε κηθξφηεξε γξακκαηνζεηξά, ην φλνκα ηεο ζπγγξαθέα 

θαη θάησ απφ ηνλ ηίηιν ην φλνκα ηεο εηθνλνγξάθνπ. ην θάησ θεληξηθφ κέξνο ηεο 

ζειίδαο ππάξρεη ην φλνκα ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ. Ζ ζειίδα ζην ζχλνιφ ηεο είλαη ιεπθή 

θαη ζην θέληξν ππάξρεη ε εηθφλα ησλ δχν παηδηψλ. Δδψ, αληίζεηα κε ην εμψθπιιν ηα 

παηδηά θνηηάδνπλ ζε αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο, παξνπζηάδνληαο, έηζη, πηζαλφηαηα ηελ 

επνρή πξηλ γλσξηζηνχλ. ηε δεμηά θαη αξηζηεξή γσλία βξίζθνληαη εηθφλεο απφ ηηο δχν 

δηαθνξεηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο ησλ παηδηψλ. 

    ην εζσηεξηθφ ηνπ βηβιίνπ ε γξακκαηνζεηξά είλαη κεγάιε θαη κνηάδεη λα έρεη 

γξαθηεί απφ παηδί. Σν θείκελν θαιχπηεη πνιχ κηθξφ κέξνο ηνπ βηβιίνπ, κε κία ζεηξά 

ζε θάζε δηζέιηδν, αθνχ θπξίαξρν ξφιν ζηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο έρεη ε 

εηθνλνγξάθεζε.  

    Ζ εηθνλνγξάθεζε αθνινπζεί ην ίδην κνηίβν κε ην εμψθπιιν, εηθφλεο πνπ κνηάδνπλ 

κε παηδηθέο δσγξαθηέο. ε θάζε δηζέιηδν ε κία ζειίδα παξνπζηάδεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο Εαρξά θαη ε άιιε ηνπ Νηθφια, ζπλδπαζηηθά κε ην θείκελν, ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο Εαρξά ηα ρξψκαηα είλαη πην κνπληά θαη ζθνηεηλά, αθνχ 

αλαπαξηζηά ηνλ πφιεκν, ελψ ζε εθείλε ηνπ Νηθφια πην δσεξά θαη ραξνχκελα, αθνχ 

αλαπαξηζηά ηελ εηξήλε. 

    Πεξίιεςε: Σα δχν παηδηά εηνηκάδνληαη θάζε βξάδπ γηα ην ζρνιείν ζην δσκάηην 

ηνπο κε ηελ ζπληξνθηά ησλ θαηνηθίδησλ θίισλ ηνπο. Σν δσκάηην ηεο Εαρξά είλαη πην 

θησρφ απφ ηνπ Νηθφια. Γελ έρεη ηφζα παηρλίδηα θαη έπηπια θαη ηα ρξψκαηα ζηνπο 

ηνίρνπο είλαη πην κνπληά. ηηο ηάμεηο ηνπο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην κάζεκα. Ζ ηάμε 

ηνπ Νηθφια είλαη γεκάηε ηεηξάδηα θαη βηβιία θαη φια γχξσ έρνπλ ρξψκα, νη ηνίρνη, ηα 

βηβιία, ηα ξνχρα. Ζ ηάμε ηεο Εαρξά είλαη πην ιηηή. Γελ ππάξρνπλ ηεηξάδηα θαη 

βηβιία. Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηεο θφιιεο ραξηηνχ ή αθφκα θαη ηίπνηα, ελψ νη 

ηνίρνη είλαη κνπληνί. 
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    ηαλ επηζηξέθνπλ ζην ζπίηη ηνπο ην κεζεκέξη ην κεζεκεξηαλφ ηεο Εαρξά είλαη 

θησρηθφ θαη ιηηφ, ελψ ζην ζπίηη ηνπ Νηθφια ην θαγεηφ είλαη άθζνλν.  Σν βξάδπ, ηελ 

ψξα ηνπ χπλνπ, θάζε παηδί αληηκεησπίδεη ηνλ θφβν. Ο Νηθφιαο βξίζθεη παξεγνξηά 

ζηηο θνπβέληεο ηεο κεηέξαο γηα λα θαηεπλάζεη θφβνπο πνπ ππφθεηληαη ζηελ θαληαζία 

ηνπ, ελψ ε Εαρξά δεη ηελ θξίθε ηνπ πνιέκνπ κε ηηο βφκβεο λα πέθηνπλ γχξσ ηεο.  

    Σα παηδηά απνραηξεηνχλ ην ζρνιείν ηνπο γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Ο Νηθφιαο 

πάεη δηαθνπέο κε ηνπο γνλείο ηνπ, ελψ ε Εαρξά αλαγθαζηηθά εγθαηαιείπεη ηελ 

παηξίδα ηεο κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο. Σα δπν ζρνιεία δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Σν 

ζρνιείν ηνπ Νηθφια είλαη πνιχρξσκν θαη πεξηπνηεκέλν, ελψ εθείλν ηεο Εαρξά είλαη 

βνκβαξδηζκέλν, κε ζπαζκέλα παξάζπξα θαη γθξεκηζκέλνπο ηνίρνπο.  

    Μεηά ηνλ απνραηξεηηζκφ νη δχν νηθνγέλεηεο γηα λα θάλνπλ ε θαζεκία ην δηθφ ηεο 

ηαμίδη. Ζ νηθνγέλεηα ηεο Εαρξά ηαμηδεχεη, ζηνηβαγκέλε κε πνιινχο άιινπο, ζε κία 

βάξθα θαη ε κηθξή πξσηαγσλίζηξηα θνηηάεη πίζσ λνζηαιγψληαο ηελ παηξίδα ηεο θαη 

αδεκνλψληαο λα ηειεηψζεη ην καθξχ απηφ ηαμίδη. Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Νηθφια ηαμηδεχεη 

κε ην απηνθίλεην ζηνλ ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ ηεο, απνιακβάλεη ηελ δηαδξνκή θαη ην 

κηθξφ αγφξη αδεκνλεί λα θηάζεη γηα λα παίμεη θαη λα ραξεί ηηο δηαθνπέο ηνπ.        

    Φηάλνληαο, ηειηθά, ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο θαη νη δχν νηθνγέλεηεο δηακέλνπλ ζε 

ζθελέο. Ζ νηθνγέλεηα ηεο Εαρξά ζηνλ ρψξν θηινμελίαο πξνζθχγσλ, ελψ εθείλε ηνπ 

Νηθφια ζην χπαηζξν. Σελ ψξα ηνπ θαγεηνχ, ν Νηθφια πεξηκέλεη λα ηνπ γεκίζεη ε 

κεηέξα ηνπ ην κπνι κε θαγεηφ, ελψ ε Εαρξά πεξηκέλεη λα πάξεη ην γεχκα ηεο απφ ην 

ζπζζίηην ησλ εζεινληψλ. Αθφκα θαη ε ηαηξηθή ηνπο θξνληίδα είλαη δηαθνξεηηθή. Ζ 

Εαρξά γηα ηνλ εκβνιηαζκφ ηεο επηζθέπηεηαη ηελ ζθελή - ηαηξείν ηνπ εζεινληή 

γηαηξνχ, ελψ ν Νηθφιαο ζε έλαλ παηδίαηξν κε ραξνχκελν θαη θηιηθφ ζηα παηδηά 

πεξηβάιινλ.  

    ηαλ θηάλεη ε ψξα λα πάλε θαη πάιη ζρνιείν, ηα δπν παηδηά πεξηκέλνπλ κε 

αλππνκνλεζία έμσ απφ ην ζπίηη ηνπο παηεξάδεο ηνπο λα ηα πάλε. Σα ζπίηηα ησλ 

παηδηψλ είλαη άθξσο δηαθνξεηηθά. Ο Νηθφιαο έρεη έλα κεγάιν ζπίηη ζε κία φκνξθε 

γεηηνληά, ελψ ε Εαρξά ζε έλα θνληέηλεξ, φπσο θαη νη ππφινηπνη πξφζθπγεο. Οη δχν  

παξάιιειεο ηζηνξίεο ζπλαληνχλ ε κία ηελ άιιε, φηαλ νη κηθξνί πξσηαγσληζηέο 

βξίζθνληαη λα θάζνληαη ζην ίδην ζξαλίν. Οη δχν εηθφλεο γίλνληαη κία θαη ηψξα πηα θαη 

ε δσή ηεο Εαρξά έρεη ρξψκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

 

3. Κξηηηθή ζεώξεζε θαη αλάιπζε ησλ βηβιίσλ 

 

Δπηιέγνληαο ηα έμη απηά βηβιία πνπ παξνπζηάζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, 

πξνζπαζήζακε λα εζηηάζνπκε ζην πεξηερφκελν ηνπο, ζηνπο ήξσεο αιιά θαη ζηελ 

αθήγεζε θαη ηελ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε κία απφ ηηο ζπγγξαθείο. 

    Ζ αθήγεζε θαη ην γισζζνινγηθφ χθνο ζε θάζε βηβιίν έρεη κεγάιε ζεκαζία θαη 

ζπλδέεηαη άξξεθηα ηφζν κε ηηο ειηθίεο πνπ απηφ απεπζχλεηαη φζν θαη κε ην ζέκα πνπ 

πξνζεγγίδεη. Σν πξνζθπγηθφ δήηεκα, ινηπφλ, απνηειεί έλα έληνλν θαηλφκελν ζηελ 

ρψξα καο, εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηνπο αλζξψπνπο απηνχο λα πξνζπαζνχλ λα 

εληαρζνχλ κε επηηπρία ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Οη ζπγγξαθείο επηιέγνπλ λα 

κηιήζνπλ, επνκέλσο, γηα ην θαηλφκελν απηφ ζηα παηδηά θαη ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθφ χθνο θαη γιψζζα. Θειήζακε λα εληξπθήζνπκε ζηνλ ηξφπν πνπ θάζε 

ζπγγξαθέαο επηιέγεη, πξνθεηκέλνπ ζηελ ζπλέρεηα λα θηάζνπκε ζε θάπνηα 

ζπκπεξάζκαηα. 

    πλνιηθά νη έμη ηζηνξίεο πνπ κειεηήζακε ζέηνπλ ην ζέκα κέζα απφ δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο γσλίεο θαη κε ηελ δηθηά ηεο ζθνπηά ε θαζεκία. Οη έμη ήξσεο - πξφζθπγεο ησλ 

βηβιίσλ είλαη έμη άλζξσπνη πνπ βηψλνπλ ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο θαηαζηάζεηο, φκσο κε 

έμη δηαθνξεηηθνχο ραξαθηήξεο. Έηζη, εζηηάζακε πεξηζζφηεξν ζηηο έμη απηέο 

δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο, πσο θάζε παηδί, θάζε ήξσαο - πξφζθπγαο δεη ηελ 

εθάζηνηε θαηάζηαζε.  

    Πνηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη θφβνη ηνπ; Πνηα ε παξεγνξηά ηνπ ζε απηέο ηηο 

θαηαζηάζεηο; Πσο αληηκεησπίδεηαη θαη αληηκεησπίδεη ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ; Με 

ηη ηξφπν αληηδξά ζε φζα ηνπ ζπκβαίλνπλ; Πσο βίσζε ην καθξχ θαη δχζθνιν ηαμίδη 

ηεο πξνζθπγηάο θαη πσο ηελ ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα κίαο εκπφιεκεο δσήο; Απηά 

είλαη ηα θαίξηα εξσηήκαηα πνπ ζα απαληήζνπκε ζην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, φληαο 

επηθεληξσκέλνη ζηνπο πξσηαγσληζηέο, ζηα παηδηά- πξφζθπγεο ησλ βηβιίσλ. 
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3.1 «Υάξεο θαη Φάξηο» 

 

ην ινγνηερληθφ βηβιίν ηεο Γηψηαο Αιεμάλδξνπ ε εζηίαζε είλαη εζσηεξηθή, δειαδή ν 

αθεγεηήο γλσξίδεη φζα θαη ν ήξσαο. Δπνκέλσο, ν αθεγεηήο είλαη πεξηνξηζκέλνο, 

αθεγείηαη ζε πξψην πξφζσπν θαη ππάξρεη ππνθεηκεληθή ζέαζε ησλ πξαγκάησλ
42

. 

     Με ηνλ ηξφπν απηφ ν αλαγλψζηεο δεη ηελ δξάζε θαη αηζζάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ εξψσλ, φπσο ηα βηψλεη θαη ηα εμηζηνξεί ν πξσηαγσληζηήο. Ο ζπγγξαθέαο 

επηιέγεη σο πξσηαγσληζηή ησλ ήξσα πνπ πηζηεχεη πσο ζα επεξεάζεη πεξηζζφηεξν κε 

ηηο ελέξγεηεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο
43

. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ν ήξσαο απηφο είλαη ν Υάξεο.  Έηζη, ν αθεγεηήο είλαη νκνδηεγεηηθφο γηαηί 

έρεη ζπκκεηνρή ζηα γεγνλφηα
44

. 

    Ζ Αιεμάλδξνπ ζην βηβιίν ηεο επηιέγεη, ινηπφλ, κία γιψζζα ιηηή, απιή πνπ ζπκίδεη 

πξνθνξηθφ ιφγν θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαχγεηα θαη ζαθήλεηα, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη 

απφιπηα κε ην φηη ν Υάξεο είλαη ν αθεγεηήο θαη φρη θάπνηνο ηξίηνο, ίζσο 

κεγαιχηεξνο ζε ειηθία. Έρνπκε κηθξέο θαη θαηαλνεηέο πεξηφδνπο, ε ζχληαμε ησλ 

πξνηάζεσλ είλαη απιή θαη ε ζχλδεζε παξαηαθηηθή, ψζηε λα γίλεηαη απνιχησο 

αληηιεπηή απφ παηδηά φισο ησλ ειηθηψλ ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη. 

    Σν πξψην πξφζσπν είλαη απηφ πνπ θπξηαξρεί ζε φιν ην ζχλνιν ηνπ θεηκέλνπ, είηε 

ζηνλ εληθφ είηε ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ. Γίλεη, έηζη, έλαλ εμνκνινγεηηθφ θαη 

πξνζσπηθφ ηφλν ζηελ αθήγεζε ηνπ Υάξε θαη βνεζά ζην λα έρεη ην θείκελν έλα πην 

άκεζν θαη νηθείν χθνο πξνο ηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο, ψζηε λα πξνβάιινληαη ζε 

απηνχο εληνλφηεξα νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ κηθξνχ πξσηαγσληζηή. ε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξήζε θαζεκεξηλνχ ιεμηινγίνπ ην χθνο γίλεηαη απιφ θαη 

θαηαλνεηφ. Ο επζχο ιφγνο θαη ν δηάινγνο θάλνπλ ηελ αθήγεζε δσληαλή θαη 

γιαθπξή, φκσο ππάξρεη θαη ην δξακαηηθφ ζηνηρείν ζηα ζεκεία φπνπ είλαη 

απαξαίηεην, βάζεη ηελ ηζηνξίαο. 

    Κεληξηθνί ήξσεο ζην βηβιίν καο είλαη ν Υάξεο, ν αθεγεηήο καο, θαη ν Φάξηο, ην 

κηθξφ αγφξη - πξφζθπγαο. Ο Υάξεο έρεη θαη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, αθνχ καο ιέεη 

                                                           
42. Βι. Μέλε Γ. Καλαηζνχιε, Ηδενινγηθέο Γηαζηάζεηο ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, εθδ. ΣΤΠΟΘΖΣΩ-  

        ΓΗΩΡΓΟ ΓΑΡΓΑΝΟ, Αζήλα
2
 2004, ζζ. 32- 33. 

43. Βι. Γεψξγηνο Γ. Παπαλησλάθεο, Θεωξίεο ινγνηερλίαο θαη εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θεηκέλωλ γηα  

        παηδηά θαη γηα λένπο, εθδ. ΠΑΣΑΚΖ, Αζήλα 2009, ζ. 416. 

44. Βι. Gerard Genette, ζρήκαηα ΗΗΗ, κηθξ. Μπάκπεο Λπθνχδεο, εθδ. ΠΑΣΑΚΖ, Αζήλα 2007, ζζ.  

         320- 321. 
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ηελ ηζηνξία ηνπ. Ωο δεπηεξεχνληεο ήξσεο παξνπζηάδνληαη νη γνλείο ηνπ Υάξεο, ν 

δάζθαιφο ηνπ θχξηνο Αξηζηείδεο θαη νη ζπκκαζεηέο ηνπ, αθνχ έλα πνιχ κεγάιν θαη 

θαζνξηζηηθφ κέξνο ηεο ηζηνξίαο δηαδξακαηίδεηαη ζην ζρνιείν θαη ζηελ ηάμε ηνπ 

Υάξε. 

    Ο δεχηεξνο πξσηαγσληζηήο ηνπ βηβιίνπ καο είλαη ν Φάξηο. Ο Φάξηο είλαη έλα παηδί 

- πξφζθπγαο, ην νπνίν παιεχεη λα επηβηψζεη κφλν ηνπ ζηε λέα ρψξα, φπνπ έθηαζε. 

Έρεη βηψζεη ηηο ηξαγηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπλέπεηεο ελφο πνιέκνπ πίζσ ζηελ παηξίδα 

ηνπ θαη έθαλε έλα καθξχ θαη δχζθνιν ηαμίδη πξνο ηε λέα ρψξα κε ην θαξάβη, ρσξίο 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ λένπ ηνπ θίινπ, Υάξε, 

ελψ ν ίδηνο εκθαλίδεηαη λα κηιάεη ειάρηζηα, παξά κφλν ζε θάπνηνπο δηαιφγνπο, ηνπο 

νπνίνπο κεηαθέξεη ν Υάξεο.  

    Αγσλίδεηαη θαζεκεξηλά λα επηβηψζεη θαη λα δήζεη έμσ ζηνπο δξφκνπο, ςάρλνληαο 

λα βξεη ζηέγε θαη θαγεηφ. Ο Φάξηο έρνληαο πηα θηάζεη ζηε λέα παηξίδα βξίζθεη 

θαηαθχγην θάησ απφ κία γέθπξα ζε έλα ρσξηφ, ζην ρσξηφ ηνπ Υάξε. Ο Υάξεο είλαη 

θαη εθείλνο πνπ ηνλ βιέπεη πξψηνο, λνκίδνληαο αξρηθά πσο είλαη έλα πεηακέλν γθξη 

ξνχρν θαη φρη άλζξσπνο, έηζη θνπινπξηαζκέλνο κε ηα ιεξσκέλα ξνχρα ηνπ, πνπ κφλν 

γηα άλζξσπν δελ έκνηαδε. Σν γεγνλφο πσο έλα παηδί δεη ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο, θάησ 

απφ κία γέθπξα, θαη δελ πάεη ζρνιείν ζνθάξεη θαη ηξνκάδεη ηνλ Υάξε, πνπ ηνλ 

πιεζηάδεη κε δηζηαγκφ θαη θαρππνςία. 

    Σν θνπινπξηαζκέλν αγφξη είλαη έλα αγφξη κε ζθνχξν δέξκα θαη πνιχ βξψκηθν. Σα 

ξνχρα ηνπ είλαη παιηά θαη ζθηζκέλα. Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο είλαη έλα πνιχ 

ηαιαηπσξεκέλν παηδί πνπ πέξαζε πνιιέο θαθνπρίεο γηα λα θηάζεη κέρξη εδψ. Ο 

θφβνο ηνπ κεγαιψλεη φηαλ ν Υάξεο πξνζπαζεί λα ηνλ πιεζηάζεη, γη απηφ θαη 

θνπινπξηάδεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν. Έηζη, ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα ππνςηαζηεί πσο 

ίζσο ην ηαιαηπσξεκέλν απηφ παηδί λα κελ αληηκεησπίζηεθε κε ηελ πξνζνρή πνπ ζα 

έπξεπε ζην κέρξη ηψξα ηαμίδη ηνπ θαη λα γλψξηζε έλα απφ ηα ζθιεξφηεξα πξφζσπα 

ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ αλζξψπσλ.  

    Ο Φάξηο, ινηπφλ, κέλεη έθπιεθηνο απφ ηε γελλαηνδσξία θαη ηελ επγεληθή 

πξνζθνξά ηνπ Υάξε θαη ζαζηίδεη φηαλ θαηαιαβαίλεη πσο ην αγφξη ζέιεη λα ηνλ 

βνεζήζεη. ην θαγεηφ πνπ ηνπ πξνζθέξεη ν Υάξεο ην κηθξφ αγφξη δείρλεη ηελ 

επγλσκνζχλε ηνπ θαη ζπγθηλείηαη. Ο Φάξηο παξφιν πνπ έρεη βηψζεη ην ζθιεξφ 

πξφζσπν ηεο θνηλσλίαο παξακέλεη αθφκα επαίζζεηνο θαη μέξεη λα εθηηκά φζα θαιά 

ηνπ πξνζθέξνληαη.  
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    ηγά ζηγά ην παηδί αξρίδεη λα ληψζεη πην άλεηα κε ηελ επγεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

Υάξε θαη ν θφβνο ηνπ απνκαθξχλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, σζηφζν, είλαη αθφκα 

δηζηαθηηθφ. Σα δχν παηδηά αξρίδνπλ λα γλσξίδνληαη θαη λα παίδνπλ κε ηνπο ηππφηεο, 

κε ηνλ Φάξηο λα δείρλεη ηνλ ηππφηε θαη λα θσλάδεη δπλαηά. ‘Δηζη, ν Υάξεο 

θαηαιαβαίλεη πσο ε ιέμε «Φάξηο» ζεκαίλεη ηππφηεο («Κάλε φ,ηη θάλσ. «Φάξηο», 

μαλαιέεη θαη δείρλεη ηνλ ηππφηε πνπ θξαηάσ ζην αξηζηεξφ κνπ ρέξη. Λεο ην φλνκά ηνπ 

λα ζεκαίλεη ηππφηεο; Λεο ζηε ρψξα ηνπ λα είλαη έλαο γελλαίνο ηππφηεο; Έρεη 

γνχζην.»)
45

. 

    Ζ επηινγή ηνπ νλφκαηνο, επνκέλσο, δελ γίλεηαη ηπραία απφ ηελ Αιεμάλδξνπ. Σν 

φλνκα Φάξηο ζεκαίλεη ηππφηεο θαη ίζσο, έηζη, λα ππνδειψλεη έλαλ ραξαθηήξα θαη 

έλαλ άλζξσπν πνπ πνιεκάεη γηα ηελ δσή. Έλα γελλαίν παηδί πνπ έθαλε έλα καθξχ 

ηαμίδη απφ ηελ παιηά ζηελ λέα παηξίδα, αλαδεηψληαο κία θαιχηεξε δσή θαη έλα παηδί 

πνπ ηψξα βξίζθεη πιένλ ην ζάξξνο λα παιεχεη κφλν ηνπ γηα ηελ επηβίσζή ηνπ, 

εξρφκελν αληηκέησπν κε ηελ άζρεκε πιεπξά ηεο λέαο θνηλσλίαο πνπ δεη.   

    Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα κίαο ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο ζηελ θνηλσλία απνηειεί 

ν ίδηνο ν παηέξαο ηνπ Υάξε πνπ αξρηθά είλαη ηδηαίηεξα θαρχπνπηνο απέλαληη ζηνλ 

Φάξηο θαη δελ ζέιεη λα ηνλ βνεζήζεη. Παξφια απηά ν Φάξηο βξίζθεη ηειηθά 

ζπκκάρνπο ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο, κε πην ζεκαληηθνχο ηνλ Υάξε θαη ηε κεηέξα 

ηνπ, πνπ επηδνθηκάδεη ηελ βνήζεηα πνπ παξείρε ν γηνο ηεο ζην κηθξφ αγφξη.       

    Οη ηαιαηπσξίεο θαη νη θαθνπρίεο πνπ πέξαζε ν κηθξφο Φάξηο είλαη εκθαλείο ζε φιν 

ην θείκελν. Σν αγφξη παξνπζηάδεηαη πνιχ αδχλαην θαη ε πείλα ηνλ έθηαζε ζε έζραην 

ζεκείν , κε ηα ξνχρα ηνπ Υάξε λα ηνπ θάλνπλ δηπιάζηα. Αλ θαη ην παηδί, κεηά ηε 

θξνληίδα πνπ ιακβάλεη απφ ηελ νηθνγέλεηα, είλαη θαζαξφ θαη πεξηπνηεκέλν ε ζιίςε 

ζην πξφζσπφ ηνπ παξακέλεη εκθαλέζηαηε, αθνχ ζε φιεο ηηο εηθφλεο ην παηδί δείρλεη 

ζπλέρεηα ιππεκέλν.  

   Ζ ζιίςε απηή εληείλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν φηαλ ν Φάξηο βιέπεη ηελ θσηνγξαθία 

ησλ γνληψλ ηνπ Υάξε. Σν κηθξφ αγφξη μεζπά ζε θιάκαηα δίλνληαο, κε ηνλ ηξφπν 

απηφ, ζηνλ αλαγλψζηε λα θαηαιάβεη πσο νη γνλείο ηνπ παηδηνχ - πξφζθπγα έρνπλ 

πεζάλεη («Οη γνλείο ζνπ πνχ είλαη;» ηνλ ξσηάσ, μερλψληαο φηη δελ θαηαιαβαίλεη 

ιέμε. «Ο κπακπάο ζνπ; Ζ κακά ζνπ;» Γείρλσ κία θσηνγξαθία πνπ είκαη κε ηνπο 

δηθνχο κνπ. Ορ, ηα κάηηα ηνπ ζφισζαλ. Έια κελ θιάςεηο ηψξα.»)
46

. Ζ απψιεηα ηεο 

                                                           
45. Βι. Γηψηα Κ. Αιεμάλδξνπ, ό.π., ζ. 20. 

46. Βι. Γηψηα Κ, Αιεμάλδξνπ, ό.π., ζ. 28. 
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νηθνγέλεηάο ηνπ ηνχ γελλά ζπλαηζζήκαηα ιχπεο, ζηελνρψξηαο θαη έιιεηςεο, 

επεξεάδνληαο έηζη ηελ ςπρνζχλζεζή ηνπ. 

    Ωζηφζν, ν Φάξηο θαίλεηαη λα είλαη έλαο αγσληζηήο πνπ αθφκα θαη ζε κία ηφζν 

κηθξή ειηθία, φπνπ ε νηθνγέλεηα είλαη ην πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δσήο ελφο 

παηδηνχ, ζπλερίδεη λα παιεχεη γηα ηελ επηβίσζε ηνπ ρσξίο ηε ζηήξημή ηεο. Έλα κηθξφ 

αγφξη πνπ δελ θαηάθεξε λα δήζεη ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία θαη κεγάισζε απφηνκα.  

    ηαλ ν Φάξηο παίξλεη ζηα ρέξηα ηνπ ηα ρξψκαηα γηα λα δσγξαθίζεη, απνηππψλεη 

ζηα δχν ραξηηά φιε ηνπ ηε κέρξη ηψξα δσή. Σνπνζεηεί ζηελ κία δσγξαθηά ηελ εηξήλε, 

απεηθνλίδνληαο ην ρσξηφ ηνπ, θαη ζηελ άιιε ηνλ πφιεκν, απεηθνλίδνληαο κφλν φπια 

θαη αίκα. πσο αλαθέξεη θαη ε Molegon, κία κπνγηά ζηα ρέξηα ησλ παηδηψλ είλαη έλα 

θιεηδί πνπ μεθιεηδψλεη ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα απφ ηνλ θφζκν ηνπο. Έηζη θαη γηα 

ηνλ Φάξηο νη κπνγηέο ηνλ έθαλαλ λα αλνίμεη ηελ ςπρή ηνπ ζην ραξηί θαη λα 

απεηθνλίζεη φζα ζπλαηζζήκαηα είρε βηψζεη κέρξη ηψξα θαη ηελ αληίθαζε ηεο εηξήλεο 

θαη ηνπ πνιέκνπ, ηελ νπνία έδεζε.  

    ηελ πξψηε δσγξαθηά, ζηε δσγξαθηά ηεο εηξήλεο, ν Φάξηο ρξεζηκνπνηεί έληνλα 

ρξψκαηα εθθξάδνληαο έηζη ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαη επηπρίαο. ηε δεχηεξε 

δσγξαθηά, ζηε δσγξαθηά ηνπ πνιέκνπ, ν Φάξηο ρξεζηκνπνηεί ηα ρξψκαηα ηνπ καχξνπ 

θαη ηνπ θφθθηλνπ, εθθξάδνληαο έηζη ηνλ ζάλαην, ην αίκα θαη ηελ απψιεηα. Καλέλα 

ίρλνο δσήο θαη ραξάο δελ ππάξρεη ζηε δσγξαθηά απηή, κφλν εξεκηά ζιίςε, 

ζηελνρψξηα θαη πφλνο. ζα, δειαδή, ληψζεη ν κηθξφο πξφζθπγαο ηψξα πνπ βξίζθεηαη 

καθξηά απφ ηελ παηξίδα ηνπ θαη ρσξίο ηνπο γνλείο ηνπ («Μπαίλσ ζην ζαιφλη. Ο 

θίινο κνπ έρεη θάλεη δχν δσγξαθηέο. Ζ κία είλαη σξαία, γεκάηε ρξψκαηα. Έρεη 

ζρεδηάζεη έλα ρσξηφ θαη ζηε κέζε έλα ζπίηη πην κεγάιν απφ ηα άιια… Ζ άιιε φκσο 

δσγξαθηά ΄ρεη κφλν δχν ρξψκαηα. Δίλαη πάιη ην ρσξηφ, άιια ζπίηη δελ ππάξρεη. Μφλν 

φπια. πια θαη θφθθηλν. Κφθθηλν παληνχ. Καη καχξν. Πνιχ καχξν. Με ηξνκάδεη»)
47

.    

    Γηα ηνλ κηθξφ Φάξηο ηα ζπλαηζζήκαηα απηά ζπλνδεχνληαη αθφκα θαη ηψξα, πνπ 

βξίζθεηαη ζην ζρνιείν κε ηελ θξνληίδα ηνπ Υάξε θαη ησλ ππφινηπσλ εξψσλ, απφ ηελ 

αίζζεζε ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηεο αγσλίαο, αθνχ δελ γλσξίδεη αθφκα, αλ ζα γίλεη 

δεθηφο ζην άζπιν θαη ζα παξακείλεη ζηε λέα ρψξα ή ζα αλαγθαζηεί λα επηζηξέςεη 

ζηελ παηξίδα ηνπ. 

                                                           
47. Βι. Γηψηα Κ. Αιεμάλδξνπ, ό.π., ζ. 34.  
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    ην λέν ηνπ ζρνιείν ν Φάξηο, σζηφζν, γλσξίδεη παηδηά θαη άιισλ εζληθνηήησλ θαη 

αληηιακβάλεηαη πσο δελ είλαη ν κφλνο πνπ έρεη βηψζεη κία παξφκνηα θαηάζηαζε. Οη 

λέεο απηέο ζπλζήθεο θαη γλσξηκίεο ηνλ θάλνπλ λα ληψζεη πην θηιηθφ ην πεξηβάιινλ 

θαη λα ζεσξεί πσο κπνξεί λα αθνκνησζεί θαη λα γίλεη απνδεθηφο πην γξήγνξα. Σν 

ζθιεξφ πξφζσπν ηεο θνηλσλίαο θαίλεηαη, βέβαηα, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαη νη 

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ππάξρνπλ. κσο, ν Φάξηο δελ θαηαιαβαίλεη ηελ ειιεληθή 

γιψζζα θαη αληίζηνηρα δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί ηα άζρεκα ιφγηα ησλ 

παηδηψλ, κε απνηέιεζκα λα κελ πηνείηαη ε ςπρνινγία ηνπ («Οπθ, έλαο αθφκε μέλνο! 

Λεο θαη δελ είρακε αξθεηνχο!» κνπξκνχξηζαλ ζπκσκέλα ν Κψζηαο θαη ν Πέηξνο. 

Πάιη θαιά πνπ δελ θαηαιαβαίλεη ειιεληθά, ζθέθηεθα.»)
48

. 

    Μεηά ηελ πξψηε ηνπ εκπεηξία ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε 

ηνπ Φάξηο βειηηψλεηαη θαηά πνιχ. Σν αγφξη, αλ θαη αξρηθά δείρλεη ληξνπαιφ, 

ζηαδηαθά ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα παηρλίδηα πνπ γίλνληαη ζηελ 

ηάμε. Ζ παηδηθή ηνπ ηξπθεξή ειηθία ηειηθά ππεξηεξεί ηεο σξηκφηεηαο θαη ηνπ θφβνπ 

πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ κέρξη ηφηε. Μπνξεί νη ζπλζήθεο λα ηνλ έθαλαλ ζθιεξφ θαη 

θαρχπνπην κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ, αιιά ε αλάγθε γηα μεγλνηαζηά, παηρλίδη θαη 

εξεκία, πνπ απνδεηά έλα παηδί, θαηαθέξλνπλ λα επηθξαηήζνπλ. Μέζα απφ ην παηρλίδη 

ην παηδί ληψζεη επηπρηζκέλν θαη ηνπ δεκηνπξγείηαη ην αίζζεκα ηεο απνδνρήο. Ο 

κηθξφο Φάξηο ληψζεη πηα φηη αλήθεη ζε κία νκάδα.    

    Ο ραξαθηήξαο ηνπ Υάξε επηιέγεηαη, έηζη, απφ ηελ Αιεμάλδξνπ ζθφπηκα. Σν 

γεγνλφο φηη ν κηθξφο Υάξεο βνεζά ηνλ Φάξηο λα αλαθηήζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ θαη λα 

εληαρζεί ζε κία λέα άγλσζηε θνηλσλία δείρλεη ζηνλ κηθξφ αλαγλψζηε κία  

θηιεχζπιαρλε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά πνπ ζα κπνξνχζε, ή θαιχηεξα ζα έπξεπε, λα 

αθνινπζήζεη θαη ν ίδηνο. Υσξίο λα πεξλά ζην ζηξαηφπεδν ηνπ δηδαθηηζκνχ, ε 

ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Υάξε γηα λα πεξάζεη ην κήλπκα ηνπ  

ζσζηνχ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο, θξνληίδαο θαη απνδνρήο ησλ παηδηψλ απηψλ, πνπ 

έρνπλ πεξάζεη δχζθνια.  

    Ο ήξσαο πξφζθπγαο ζην βηβιίν ηεο Αιεμάλδξνπ είλαη έλαο ήξσαο πνπ βηψλεη ηε 

ζχγθξνπζε κε ηελ θνηλσλία
49

. Ο θφβνο ηνπ Φάξηο θαη ε αξρηθή δπζπηζηία ηνπ 

                                                           
48. Βι. Γηψηα Κ. Αιεμάλδξνπ, ό.π., ζ. 40. 

49. Βι. Rebecca J. Luckens, A Critical Handbook of Children’s Literature, εθδ. Harper Collins College 

        Publishers, Νέα Τφξθε
5
 1995, ζ. 68.  
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απέλαληη ζηνλ Υάξε δείρλνπλ πσο ην αγφξη έρεη βηψζεη ζθιεξέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

ειάρηζηνη άλζξσπνη ζέιεζαλ θαη πξνζπάζεζαλ λα ηνλ βνεζήζνπλ. Σέινο, ηε 

ζχγθξνπζε απηή ν Φάξηο ηελ δεη αθφκα θαη κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, αθνχ 

θάπνηα απφ ηα παηδηά ηνλ αληηκεησπίδνπλ κε άζρεκν ηξφπν.  

 

3.2 «θιεξό θαξύδη» 

 

ην «ζθιεξφ θαξχδη» ε εζηίαζε είλαη εζσηεξηθή, δειαδή ν αθεγεηήο γλσξίδεη φζα 

θαη ν ήξσαο ηνπ βηβιίνπ
50

. Ο ζπγγξαθέαο, ινηπφλ, επηιέγεη σο πξσηαγσληζηή ησλ 

ήξσα πνπ πηζηεχεη πσο ζα επεξεάζεη πεξηζζφηεξν κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο
51

, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηελ Ατζέ. 

Ζ κηθξή Ατζέ είλαη ε πξσηαγσλίζηξηα ηεο αθήγεζεο θαη φια ηα γεγνλφηα θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα δίλνληαη ζηνλ αλαγλψζηε κέζα απφ ηελ δηθή ηεο νπηηθή γσλία. Απηφ 

θαζηζηά ηνλ αθεγεηή νκνδηεγεηηθφο γηαηί έρεη  πιήξε θαη ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ζηα 

γεγνλφηα
52

. 

    Ζ Διέλε βνξψλνπ επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην βηβιίν ηεο κία γιψζζα απιή, 

ιηηή θαη θαηαλνεηή πξνο ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε. Ζ ζχληαμή ηεο είλαη απιή ρσξίο 

ηδηαίηεξεο ινγνηερληθέο ηερληθέο θαη ν ιφγνο ηεο απνηειείηαη απφ κηθξέο 

επθαηαλφεηεο πεξηφδνπο θαη κνηάδεη κε πξνθνξηθή νκηιία κε θνθηφ θνθηή θαη γνξγή 

αθήγεζε, θάλνληαο πην επαλάγλσζην ην βηβιίν ζηα παηδηά. Ωζηφζν, ζηηο πξνζεπρέο 

ηεο Ατζέ ε ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο απφ ηε γιψζζα ηεο κηθξήο 

πξσηαγσλίζηξηαο («Αιαρνχ Αθκπάξ»). 

    ην ζχλνιν ηεο αθήγεζεο θπξηαξρεί ην πξψην πξφζσπν, δίλνληαο έηζη κία 

ακεζφηεηα θαη νηθεηφηεηα ζην θείκελν θαη έλαλ εμνκνινγεηηθφ θαη πξνζσπηθφ ηφλν 

πξνβάιινληαο εληνλφηεξα ηηο ζθέςεηο ηνπ ήξσα θαη θάλνληαο ηνλ αλαγλψζηε λα 

έξζεη πην θνληά κε ηελ πξσηαγσλίζηξηα θαη λα βηψζεη ηηο εκπεηξίεο ηεο. ηαλ, φκσο, 

ε Ατζέ απεπζχλεηαη ζηνπο αζηπλνκηθνχο, ε ζπγγξαθέα επηιέγεη ηε ρξήζε ηνπ 

δεχηεξνπ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ, αθνχ ε κηθξή κηιά ηφζν γηα εθείλε φζν θαη γηα ηελ 

νηθνγέλεηά ηεο. Με ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πξνζψπνπ ην θείκελν απνθηά δσληάληα, ν 

ιφγνο γίλεηαη πην πεηζηηθφο θαη έρεη σο ζθνπφ κία ζπλαηζζεκαηηθή πξνζέγγηζε. 

                                                           
50. Βι. Gerard Genette, ό.π., ζ. 360. 

51. Βι. Γεψξγηνο Γ. Παπαλησλάθεο, ό.π., ζ. 416. 

52. Βι. Gerard Genette, ό.π., ζζ. 320- 321. 
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    Οη απιέο θαη θαζεκεξηλέο ιέμεηο πνπ επηιέγεη ζην θείκελφ ηεο ε βνξψλνπ θάλνπλ 

ην ζπλνιηθφ χθνο ηνπ θεηκέλνπ απιφ, ιηηφ θαη θαηαλνεηφ. Αθφκα, ε ζπρλή ρξήζε ηνπ 

επζέσο ιφγνπ αιιά θαη ηνπ κνλνιφγνπ πξνζδίδνπλ δσληάληα, γιαθπξφηεηα θαη 

ακεζφηεηα ζην θείκελν. Βάδεη ηε κηθξή Ατζέ λα αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο ζηνπο 

αζηπλνκηθνχο κηιψληαο αθφκα θαη γηα πξάγκαηα πνπ είλαη πεξηηηά, δίλνληαο έηζη έλα 

ραιαξφ χθνο ζην θείκελν, κίαο νκηιίαο πνπ δελ είλαη πξνζρεδηαζκέλε. 

    ην «ζθιεξφ θαξχδη» θεληξηθφ θαη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν έρεη ε Ατζε. Ωο 

δεπηεξεχνληεο ξφινη παξνπζηάδνληαη ν αδεξθφο ηεο, Αινληίλ, ε κεηέξα ηεο, ν 

παηέξαο ηεο, ε γηαγηά ηεο, ε θπξία Πεξζεθφλε, νη αζηπλνκηθνί, νη θίιεο ηεο Ατζέ θαη 

ν Νηίλνο, ν παηδηθφο ηεο έξσηαο. 

    Ο θεληξηθφο ήξσαο, σζηφζν, ε Ατζε, δελ εκθαλίδεηαη θαηεπζείαλ απφ ηνλ ηίηιν ηνπ 

βηβιίνπ. Βέβαηα ην γεγνλφο πσο ην θνξίηζη πξαγκαηνπνηεί ηελ αθήγεζε απφ ηε δηθή 

ηεο ζθνπηά θαη πσο απηναπνθαιεί ηνλ εαπηφ ηεο «ζθιεξφ θαξχδη» θαζηζηνχλ ηελ 

Ατζε σο πξσηαγσλίζηξηα ηνπ έξγνπ θαη ηεο ηζηνξίαο. Ζ βνξψλνπ επηιέγεη ζθφπηκα 

λα δψζεη ην ζπγθεθξηκέλν φλνκα ζηελ εξσίδα ηνπ βηβιίνπ ηεο, αθνχ ην φλνκα ηεο 

κηθξήο, φπσο αλαθέξεη θαη ε ίδηα, ζεκαίλεη δσή.  

    Ζ Ατζέ, ινηπφλ, είλαη έλα παηδί γεκάην δσή, απζφξκεην θαη αζπγθξάηεην, φπσο 

καξηπξά ν ρεηκαξξψδεο ηξφπνο πνπ αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο ζηνπο αζηπλνκηθνχο. 

Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή εκθαλίδεηαη σο έλα παηδί κε φλεηξα θαη θηινδνμίεο γηα ηε δσή. 

Λαηξεχεη ην πνδφζθαηξν θαη νλεηξεχεηαη λα γίλεη γπκλάζηξηα, φπσο ε θπξία 

Πεξζεθφλε. 

    Παξά ηε ζεηηθή ηεο ελέξγεηα θαη ηελ θαιή ηεο δηάζεζε, ε κηθξή πξσηαγσλίζηξηα 

επεξεάδεηαη αξλεηηθά ζπλαηζζεκαηηθά θαη πιεγψλεηαη απφ ηελ άζρεκε ζπκπεξηθνξά 

ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο. Ζ ίδηα αλαθέξεη πσο απηή ήηαλ κία απφ ηηο ιίγεο θνξέο πνπ 

ιχγηζε, αθνχ είλαη έλα ζθιεξφ θαη ψξηκν παηδί («Γηαηί εγψ δελ είκαη θαλέλα 

θιαςηάξηθν! Έθιεηζα ηα ελλέα εδψ θαη έμη κήλεο, άξα ηψξα είκαη ελληάκηζε! Αιιά 

φινη ιέλε φηη είκαη πνιχ ψξηκε θαη έμππλε γηα ηελ ειηθία κνπ.»)
53

. 

    Ζ επαηζζεζία ηεο παηδηθήο ηεο ειηθίαο, φκσο, θαίλεηαη φηαλ μεζπά ζε θιάκαηα 

ζην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο επεηδή νη ζπκκαζεηέο ηεο γεινχλ κε ηα παπνχηζηα ηεο. 

Ζ Ατζε, βέβαηα, ππνζηεξίδεη πσο ε αληίδξαζε απηή δελ νθείιεηαη ζηελ επαηζζεζία 

ηεο αιιά ζην γεγνλφο φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ πξνζέβαιε ηφζν ην δψξν φζν 

                                                           
53. Βι. Διέλε βνξψλνπ, ό.π., ζ. 13. 



56 

 

θαη ηελ ίδηα ηελ γηαγηά ηεο. Ζ παξαπάλσ αληίδξαζε δείρλεη πφζν πνιχ αγαπνχζε ε 

κηθξή πξσηαγσλίζηξηα ηελ γηαγηά ηεο θαη πφζν ζεκαληηθή ήηαλ παξνπζία ηεο γηα 

εθείλε. 

    Σν γεγνλφο κε ηα παπνχηζηα πιήγσζε αξθεηά ηελ Ατζέ. Ζ κηθξή εξσίδα αθφκα θαη 

ζηηο πξνζεπρέο ηεο δεηνχζε έλα δεπγάξη αζιεηηθά. Ωζηφζν, είλαη έλα παηδί πνπ πάλσ 

απφ ηα πιηθά αγαζά θαη ηηο κηθξνράξεο ζέηεη ηε «Μεγάιε Υάξε», δειαδή ηε δσή ηνπ 

παηέξα ηεο, λα είλαη θαιά εθεί πνπ βξίζθεηαη, γεγνλφο πνπ καο θάλεη λα πηζηεχνπκε 

πσο εθείλνο έκεηλε πίζσ ζηελ παηξίδα. Πάλσ απφ ηα δηθά ηεο ζέισ θαη ηεο δηθέο ηεο 

αλάγθεο βάδεη ηνπο δηθνχο ηεο αλζξψπνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ παηέξα ηεο. 

    ηνλ παηέξα ηεο ε Ατζέ έρεη ηδηαίηεξε αδπλακία θαη ηεο ιείπεη πνιχ. Άιισζηε, 

φπσο θαη ε ίδηα ιέεη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ πξνζπαζεί λα κνξθσζεί, λα πεηχρεη θάηη 

θαιχηεξν θαη λα είλαη άξηζηε καζήηξηα («Αιιά ν κπακπάο κνπ κνχ είπε φηη αλ πάσ 

ζρνιείν θαη κνξθσζψ, φια ζα κπνξψ λα ηα πεηχρσ»)
54

. Πξνζπαζεί παξά ηηο 

αληημνφηεηεο πνπ αληηκεησπίδεη κε ηελ πνιπθνζκία ζην ζπίηη ηε λα κειεηήζεη θαη λα 

θαηαθέξεη φζα ζέιεη θαη ειπίδεη. Δίλαη επίκνλε θαη δελ παξαηά εχθνια ηνπο ζηφρνπο 

ηεο, πφζν κάιινλ ηψξα πνπ ζέιεη λα θάλεη πεξήθαλν ηνλ παηέξα ηεο. 

    Έθηνο απφ ηνλ παηέξα ηεο, ζηελ εμέιημε απηή ηεο Ατζέ, ζεκαληηθφ θαη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη θαη ε θπξία Πεξζεθφλε. Ζ κηθξή πξσηαγσλίζηξηα έρεη σο 

πξφηππν ηε δαζθάια ηεο θαη ζπγθηλείηαη αθφκα πεξηζζφηεξν φηαλ ηεο δίλεη ην λέν 

δεπγάξη αζιεηηθά. Δίλαη επγλψκσλ απέλαληη ηεο θαη εθηηκά ηδηαίηεξα φιεο ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ θάλεη γηα λα ηελ βνεζήζεη. Ζ θπξία Πεξζεθφλε απνηειεί γηα ηελ 

Ατζέ κία πεγή έκπλεπζεο γηα ην κέιινλ. Θέιεη λα αθνινπζήζεη ην ίδην επάγγεικα κε 

εθείλε, λα γίλεη γπκλάζηξηα, θαη πξνζπαζεί κε φζνπο ηξφπνπο κπνξεί λα ην πεηχρεη.   

    Ζ Ατζέ, φκσο, δελ είλαη επγλψκσλ κφλν πξνο ηελ θπξία Πεξζεθφλε αιιά θαη πξνο 

ηνλ ίδην ηνλ Θεφ πνπ εηζάθνπζε ηηο πξνζεπρέο ηεο. Σν γεγνλφο πσο έλα παηδί, ινηπφλ, 

ζε κία ηφζν κηθξή ειηθία είλαη ζε ζέζε φρη κφλν λα αληηιεθζεί ηελ βνήζεηα αιιά θαη 

λα επγλσκνλήζεη ηνλ Θεφ ππνδεηθλχεη έλα παηδί κε ήζνο θαη βαζηά πίζηε πξνο ηε 

ζξεζθεία ηνπ. 

    Παξά ην πείζκα θαη ηνλ γελλαίν θαη ζηαζεξφ ραξαθηήξα ηεο, ε Ατζε δελ παχεη λα 

είλαη έλα ελληάρξνλν παηδί. αλ ελληάρξνλν παηδί θνβάηαη θαη ηξέκεη γηα φζα 

ζπλέβεζαλ θαη φζα πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ, παξφιν πνπ αθφκα θαη ηφηε εθείλε 
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αληηζηέθεηαη θαη αληηδξά κε ρηνχκνξ. Οη κλήκεο απφ ηνπο ζαλάηνπο ησλ παηεξάδσλ 

ησλ θίισλ ηεο θάλνπλ ηε κηθξή πξσηαγσλίζηξηα λα ηξέκεη γηα ηε δσή θαη ηελ ηχρε 

ηνπ παηέξα ηεο. Φφβν ηεο πξνθαινχλ θαη ζηηγκέο απφ ηελ θαζεκεξηλή ησξηλή δσή 

ηεο, φπσο φηαλ ζπλαληνχλ κε ηε θίιε ηεο έλαλ ρξήζηε νπζηψλ ζηνλ δξφκν. 

    Σξφκν ηεο πξνθαιεί θαη ν εθηάιηεο πνπ βιέπεη ζηνλ χπλν ηεο ζρεδφλ θάζε βξάδπ 

κε ηνλ άληξα ηεο θαιχηεξεο θίιεο ηε κακάο ηεο («Βιέπσ ηνλ άληξα ηεο θαιχηεξεο 

θίιεο ηεο κακάο κνπ, ηνλ ανχλ, ζ’ έλα ρσξάθη λα πεζαίλεη. Καη ην ρσξάθη γεκίδεη 

απφ ανχλ, κηζνπεζακέλνπο φινπο, πνπ κε ηξαβάλε λα κε πάξνπλ καδί ηνπο. Αιιά 

δελ κε θνηηάλε ζηα κάηηα»)
55

. Ο εθηάιηεο ηεο Ατζέ δείρλεη πσο είλαη έλα παηδί πνπ 

έρεη βηψζεη ηε ζθιεξή θαη απάλζξσπε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πνιέκνπ θαη νη εηθφλεο 

ηνπ έρνπλ ραξαθηεί ππνζπλείδεηα κέζα ηεο, πξνθαιψληαο ηεο ηνπο εθηάιηεο. 

    χκθσλα κε ηνλ Φξφπλη, ην είδνο ησλ νλείξσλ πνπ βιέπεη θάζε παηδί επεξεάδεηαη 

άκεζα απφ ηηο ζπλζήθεο δσήο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Δθηφο απφ ηα φλεηξα 

εθπιήξσζεο επηζπκίαο, ππάξρνπλ θαη ηα ηξαπκαηηθά φλεηξα, ηα επαλαιεπηηθά 

εθηαιηηθά φλεηξα ησλ ηξαπκαηηθψλ λεπξψζεσλ ή ε επαλαθνξά ζηελ κλήκε ςπρηθψλ 

ηξαπκάησλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Ζ επαλαιεπηηθφηεηα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 

ππάξρεη ζπλερήο πξνζπάζεηα εχξεζεο ηξφπνπ θπξηαξρίαο απέλαληη ζην αξλεηηθφ 

ζπκβάλ ηνπ νλείξνπ
56

. Έηζη θαη εδψ ε Ατζέ, πξνβάιινληαο φζεο ζθιεξέο εηθφλεο 

πνιέκνπ αληίθξηζε ζηελ παηξίδα ηεο, πξνζπαζεί κέζα απφ ηα φλεηξα ηεο λα δψζεη 

κία ιχζε. 

    Παξά ηα άζρεκα φλεηξα θαη ηηο θνβίεο ηεο ε κηθξή εξσίδα δελ ράλεη πνηέ ηελ 

ειπίδα ηεο, αθνχ εθηφο απφ ηνπο εθηάιηεο βιέπεη θαη φλεηξα πνπ ηελ θάλνπλ 

ραξνχκελε θαη επηπρηζκέλε. ην έλα παίδεη θαη γειάεη κε ηνλ παηέξα ηεο θαη ζην 

άιιν είλαη ελήιηθε έρεη παληξεπηεί κε ηνλ παηδηθφ ηεο ήξσα, έρεη ηέζζεξα παηδηά θαη 

εξγάδεηαη σο γπκλάζηξηα. χκθσλα κε ηνλ Φξφπλη ηα παηδηθά φλεηξα είλαη ηξφπνη 

εθπιήξσζεο ησλ επηζπκηψλ. Δπηζπκίεο θαη καηαηψζεηο πνπ δελ εθπιεξψζεθαλ κέζα 

ζηελ κέξα ή ζε πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνζπαζνχλ λα εθπιεξσζνχλ
57

. 

    αλ άλζξσπνο θαη ζαλ παηδί ε Ατζέ είλαη ηδηαίηεξα θνηλσληθή, αθνχ δελ 

δπζθνιεχεηαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο θηιίεο ζην θαηλνχξην ηεο πεξηβάιινλ θαη ζαλ 

κηθξφ θνξίηζη βηψλεη θαη ηνλ πξψην ηεο παηδηθφ έξσηα κε ηνλ Νηίλν, έλα αγφξη ζηελ 

                                                           
55. Βι. Διέλε βνξψλνπ, ό.π., ζ. 30.  
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ειηθία ηεο. Αθφκα ληψζεη ελζνπζηαζκέλε γηαηί ζηε λέα ηεο απηή παηξίδα κπνξεί ζαλ 

γπλαίθα λα είλαη πην ειεχζεξε απφ φηη πίζσ ζηελ ρψξα ηεο. Έρεη ην δηθαίσκα λα 

νδεγεί πνδήιαην θαη αξγφηεξα κέρξη θαη απηνθίλεην. 

    αλ ραξαθηήξαο ε Ατζέ είλαη έλα ψξηκν, επγεληθφ αιιά θαη ζθιεξφ παηδί, πνπ δελ 

θνβάηαη εχθνια, αθνχ παίξλεη ηελ πξσηνβνπιία λα κηιήζεη εθείλε ζηνπο 

αζηπλνκηθνχο εθ κέξνπο ηεο νηθνγέλεηάο ηεο, φηαλ πξνζπαζνχλ λα ηνπο ζπιιάβνπλ 

θαη λα ηνπο απειάζνπλ. Φαίλεηαη, επίζεο, έλα ππεχζπλν άηνκν πνπ ζέιεη λα αλαιάβεη 

φπνηα επζχλε θαη πξσηνβνπιία ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζθνκίζεη ηα 

απαξαίηεηα ραξηηά γηα λα κείλνπλ ζηελ λέα ηνπο παηξίδα.  

    Ζ ειηθία πνπ αλήθεη ε εξσίδα δελ επηιέγεηαη ηπραία απφ ηελ βνξψλνπ, αθνχ ζηηο 

ίδηεο ειηθίεο αλήθνπλ θαη νη αλαγλψζηεο πνπ απεπζχλεηαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν 

αλαγλψζηεο κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηε κηθξή Ατζέ θαη λα βηψζεη, έζησ θαη 

πλεπκαηηθά, ηηο θνβίεο, ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο ειπίδεο ηεο. Γίλεηαη ζπκπαζήο ιφγσ ηνπ 

απζνξκεηηζκνχ, ηεο ελέξγεηάο ηεο θαη ηεο αγσληζηηθφηεηαο λα πεηχρεη θαη 

θαηαθέξλεη λα θεξδίζεη ηε ζπκπφληα ηνπ αλαγλψζηε κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ 

φζσλ ζθιεξψλ θαη δχζθνισλ ζπλζεθψλ βίσζε.   

    ην «ζθιεξφ θαξχδη» ε πξσηαγσλίζηξηα βηψλεη ην είδνο ηεο ζχγθξνπζεο κε ηελ 

θνηλσλία
58

. Αληηκεησπίδεη έλα ερζξηθφ πεξηβάιινλ ηφζν κέζα ζην ζρνιείν απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηεο, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ηεο ελδπκαζίαο, πνπ νθείιεηαη ζε εζληθά 

ζηνηρεία, φζν θαη κέζα ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο, ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε 

εξσίδα πξνζπαζεί λα αθνκνησζεί ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, επηδηψθνληαο λα θνξέζεη 

ηα ίδηα παπνχηζηα κε ηα άιια παηδηά, ελψ, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, παιεχεη λα 

θεξδίζεη ρξφλν γηα λα καδέςεη ηα απαξαίηεηα ραξηηά, ψζηε εθείλε θαη ε νηθνγέλεηά 

ηεο λα γίλνπλ δεθηνί ζηελ λέα ρψξα. 

    Υσξνηαμηθά ε αθήγεζε ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη πηζαλφηαηα ζην ζπίηη ηεο 

κηθξήο εξσίδαο. Ωζηφζν, ην ζθεληθφ θαη ν ρψξνο αιιάδνπλ αλάινγα κε ηελ 

εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ. Αληίζηνηρα κε ην ζθεληθφ αιιάδνπλ θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη ε Ατζέ θαη θαη’ επέθηαζε θαη εθείλα πνπ εθιακβάλεη ν 

αλαγλψζηεο.  

                                                           
58. Βι. Rebecca J. Luckens, ό.π., ζ. 68. 
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    Γηα παξάδεηγκα, ζην ζπκβάλ κε ηα αζιεηηθά παπνχηζηα θαη ηελ άζρεκε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο, επηθξαηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο αδηθίαο, ηεο 

ιχπεο, ηεο ζηελνρψξηαο θαη ηεο νξγήο. Παξάιιεια, ζην ίδην ζπκβάλ, δειψλνληαη 

έληνλα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα αγάπεο θαη ζηνξγήο αλάκεζα ζηελ γηαγηά θαη ηελ 

εγγνλή. ηελ ζθελή πνπ ε θπξία Πεξζεθφλε δίλεη ην δψξν ζηελ Ατζέ, ηα 

ζπλαηζζήκαηα αιιάδνπλ θαη πάιη. Δθεί επηθξαηεί ε ραξά, ε επγλσκνζχλε, ν 

ζαπκαζκφο θαη ν ζεβαζκφο πξνο ηελ δαζθάια ηεο. 

    ηνπο εθηάιηεο θαη ζηε ζπλάληεζε κε ησλ ρξήζηε νπζηψλ, ηα αηζζήκαηα ηνπ 

θφβνπ θαη ηεο αγσλίαο είλαη έθδεια, ελψ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ φκνξθσλ νλείξσλ 

θαη ησλ κειινληηθψλ ζρεδίσλ, ε ραξά θαη ε ειπίδα ππεξηεξνχλ. Σέινο, ζηε ζθελή 

πνπ ε Ατζέ απεπζχλεηαη ζηνπο αζηπλνκηθνχο, πίζσ ζην ζπίηη ηεο, δηαθαίλεηαη έλα 

αίζζεκα ππεπζπλφηεηαο θαη σξηκφηεηαο απφ ηε κηθξή εξσίδα. 

 

3.3 «Πξίγθηπαο ζεκαίλεη Ακίξ» 

 

ην βηβιίν ηεο Άλλαο Κνληνιέσλ ε εζηίαζε είλαη κεδεληθή, δειαδή ν αθεγεηήο 

γλσξίδεη πεξηζζφηεξα απφ φηη ν ίδηνο ν ήξσαο. Ο αθεγεηήο, επνκέλσο, είλαη 

παληνγλψζηεο θαη αθεγείηαη ζε ηξίην πξφζσπν
59

. Γλσξίδεη θάζε ιεπηνκέξεηα ηεο 

ηζηνξίαο, ζθέςεηο δξάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Μπνξεί, ινηπφλ, εθείλνο λα θξίλεη θαη 

λα πεη νηηδήπνηε πηζηεχεη φηη είλαη ζρεηηθφ κε ηελ ηζηνξία. Ο αθεγεηήο είλαη 

εηεξνδηεγεηηθφο, θαζψο δελ έρεη θακία ζπκκεηνρή ζηα φζα ζπκβαίλνπλ
60

. 

    Ζ γιψζζα πνπ επηιέγεη ε ζπγγξαθέαο γηα λα αθεγεζεί ηελ ηζηνξία ηεο είλαη απιή 

θαη ιηηή θαη ν ιφγνο ηεο απνηειείηαη απφ κηθξέο πεξηφδνπο κε απιή θαη θαηαλνεηή 

ζχληαμε κε παξαηαθηηθή ζχλδεζε. Δίλαη έλαο ιφγνο δηαπγήο, ζαθήο θαη αλαιπηηθφο. 

Υξεζηκνπνηεί θπξίσο ην ηξίην εληθφ πξφζσπν, ρξεζηκνπνηψληαο έηζη έλαλ 

αληηθεηκεληθφ παξαηεξεηή κε επηζεκάλζεηο γεληθψο απνδεθηέο. Μφλν ζηνπο 

δηαιφγνπο ε Κνληνιέσλ ρξεζηκνπνηεί ην πξψην πξφζσπν, δίλνληαο έλαλ 

εμνκνινγεηηθφ θαη πξνζσπηθφ ηφλν ζηα ζεκεία απηά ηνπ θεηκέλνπ. 

    Μέζα απφ ην θαζεκεξηλφ ιεμηιφγην ε ζπγγξαθέαο επηηπγράλεη ηε δεκηνπξγία ελφο 

χθνπο απινχ θαη ιηηνχ θαη κέζα απφ ηελ ρξήζε ηνπ δηαινγηθνχ ζηνηρείνπ πξνζδίδεη 

                                                           
59. Βι. Γεψξγηνο Γ. Παπαλησλάθεο, ό.π., ζ. 336.  

60. Βι. Gerard Genette, ό.π., ζζ. 320- 321. 
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δσληάληα θαη γιαθπξφηεηα. Ωζηφζν, ηα γεγνλφηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο αθήγεζεο 

θαη ηεο ηζηνξίαο έρνπλ απφ κφλα ηνπο έλα χθνο δξακαηηθφ. 

    Ο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ δελ επηιέγεηαη ηπραία απφ ηε ζπγγξαθέα. Αξρηθά, ηφζν 

θπξηνιεθηηθά κπνξεί λα ππάξμεη απηή ε αληηζηνηρία, αθνχ ε ιέμε Ακίξ δειψλεη 

θάπνηνλ αλψηεξν απφ ηνπο άιινπο, θάπνηνλ αξρεγφ, φζν θαη κεηαθνξηθά, δειαδή ε 

Κνληνιέσλ λα πξνζπαζεί λα πξνζδψζεη ζηνλ κηθξφ Ακίξ ηελ ηδηφηεηα ελφο πξίγθηπα. 

Θέιεη, έηζη λα ηνλίζεη φηη θάζε παηδί αμίδεη λα είλαη έλα κηθξφο πξίγθηπαο, κε κία δσή 

φκνξθή θαη γεκάηε.  

    Γελ είλαη ηπραία άιισζηε θαη ε αλαθνξά ηνπ βηβιίνπ ηνπ Δμππεξχ κέζα ζην 

θείκελν, φηαλ ν Ακίξ βξίζθεη ηνλ «κηθξφ πξίγθηπα» ζηα ζθνππίδηα θαη αλαπνιεί ην 

παξειζφλ ζηελ παηξίδα ηνπ, πνπ ν παηέξαο ηνπ ηνχ ην δηάβαδε παξαθξάδνληαο ην κε 

ζθνπφ λα ηνλ πξνεηνηκάζεη γηα ηνλ εξρνκφ ηνπ κηθξνχ ηνπ αδεξθνχ. Σν γεγνλφο, 

επίζεο, ηεο ζπληξνθηθφηεηαο ηνπ Ακίξ κε ηνλ Μαιίθ ζπκίδεη αξθεηά ηελ ηδηαίηεξε 

ζρέζε ηνπ κηθξνχ πξίγθηπα κε ηελ αιεπνχ. Σέινο, θιείλνληαο ην βηβιίν ε Κνληνιέσλ 

ηνπνζεηεί ηνλ Ακίξ λα αλαξσηηέηαη απέλαληη ζηνλ Μαιίθ ηη ζα έθαλε ρσξίο ηνλ κηθξφ 

ηνπ πξίγθηπα.  

    Γηα αθφκα κία θνξά ν Ακίξ παξαιιειίδεηαη κε έλαλ πξίγθηπα, ππνδειψλνληαο πσο 

αθφκα θαη απηφ ην παηδί, πνπ δεη πξφζθπγαο ζε κία μέλε ρψξα ρσξίο θαληαρηεξά 

ξνχρα, κε βξψκηθν πξφζσπν θαη άζρεκε κπξσδηά, αμίδεη λα είλαη έλαο κηθξφο 

πξίγθηπαο θαη πξέπεη λα δήζεη κία δσή ρσξίο ειιείςεηο, κε ραξά, επηπρία, φλεηξα θαη 

ειπίδα. 

    Κεληξηθνί ήξσεο ηνπ βηβιίνπ είλαη νη δχν θίινη, ν Ακίξ θαη ν Μαιίθ. Ωο 

δεπηεξεχνληεο ήξσεο παξνπζηάδεηαη ν κηθξφο αδεξθφο ηνπ Ακίξ, Μαιίθ, ε κεηέξα 

ηνπ, ν παηέξαο ηνπ, ν ηδηνθηήηεο ηνπ καγαδηνχ πνπ έηξσγε ην αγφξη, ηα παηδηά πνπ 

έκελα καδί ηνπο ζην λενθιαζζηθφ ζπίηη, ε κεηέξα πνπ ηνπ εκπηζηεχηεθε ην κσξφ ηεο, 

ν ςαξάο πνπ ηνλ έζσζε, ν ηδηνθηήηεο ηνπ ζπηηηνχ ζηελ εχπνξε γεηηνληά, νη 

αζηπλνκηθνί, ν γέξνο πνπ δειεηεξίαζε ηνλ Μαιίθ, ν θαξκαθνπνηφο πνπ έζσζε ηνλ 

Μαιίθ θαη ηα ηξία κέιε ηεο νξγάλσζεο γηα αζπλφδεπηα παηδηά πνπ ηνπ παξέρνπλ 

βνήζεηα.  

    Έλαο απφ ηνπο δχν θεληξηθνχο ήξσεο ηνπ θεηκέλνπ, κε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, 

φπσο δηαθαίλεηαη θαη ζηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ, είλαη απηφο ηνπ Ακίξ. Ο Ακίξ είλαη έλα 

αγφξη πνπ ζε παηδηθή ειηθία πξνζθεχγεη κφλν ηνπ ζε κία μέλε ρψξα, αςεθψληαο 

ηνπο θηλδχλνπο ηνπ δχζθνινπ ηαμηδηνχ θαη ειπίδνληαο λα δήζεη κηα θαιχηεξε δσή. 
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Δίλαη έλα δπλαηφ θαη πεηζκαηάξηθν παηδί, πνπ παιεχεη απέλαληη ζε φζα εκπφδηα 

ζπλαληά ζηνλ δξφκν ηνπ. Γηα λα επηβηψζεη αθήλεη ζηελ άθξε ηελ αλεκειηά ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο θαη κε απνθαζηζηηθφηεηα βγαίλεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

    Ζ ζπλάληεζή ηνπ, φκσο, κε ηνλ αδέζπνην ζθχιν ζην πάξθν καξηπξά ηελ αλάγθε 

ηνπ κηθξνχ ήξσα λα βξεη ηε ζπληξνθηθφηεηα, θαζψο κέρξη ηψξα ην κνλαρηθφ ηνπ 

ηαμίδη έθεξε ζηνλ δξφκν ηνπ αλζξψπνπο πνπ δελ ηνπ έδεηρλαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ην θηιηθφ ηνπο πξφζσπν. Ζ επαηζζεζία ηνπ δηαθαίλεηαη αξρηθά φηαλ ζπλεηδεηνπνηεί 

φηη ν ζθχινο δελ έρεη φλνκα θαη ζπεχδεη λα ηνλ νλνκαηίζεη κε ην φλνκα ηνπ κηθξνχ 

ηνπ αδεξθνχ Μαιίθ, ηνλ νπνίν λνζηαιγεί. Ο αδέζπνηνο ζθχινο γίλεηαη ε αθνξκή λα 

λνζηαιγήζεη θαη λα ζπκεζεί ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ν Ακίξ ηνπ δείρλεη ηελ 

επγλσκνζχλε ηνπ, δίλνληαο ηνπ απηφ ην φλνκα («Απηφο ν ζθχινο ινηπφλ ηνπ είρε 

ζπκίζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηε δσή ηνπ φπσο ήηαλ πξηλ θαη έηζη ν Ακίξ έλησζε 

επγλσκνζχλε γηα ην ηεηξάπνδν θαη ηνπ είπε: «Έλα φλνκα πξέπεη θαλείο λα ην έρεη. 

Γηα λα ηνλ ζπκνχληαη θαη λα ηνλ κλεκνλεχνπλ. Έηζη έιεγε ν παηέξαο κνπ. Θα ζε 

βαθηίζσ ινηπφλ Μαιίθ. Σν φλνκα ηνπ κηθξνχ κνπ αδεξθνχ. Γεηα ζνπ ηψξα!»)
61

.  

    Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή νη δχν θίινη, ινηπφλ, γίλνληαη αρψξηζηνη ιφγσ θπξίσο ησλ 

πνιιψλ νκνηνηήησλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο. πσο ν Μαιίθ έηζη θαη ν Ακίξ 

παξνπζηάδεηαη αληηπαζήο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ άζρεκε κπξσδηά θαη ην 

παξνπζηαζηηθφ ηνπο, ε πείλα, ν χπλνο ζην πάξθν θαη ε ζιίςε ζην βιέκκα είλαη 

θάπνηα απφ ηα θπξηφηεξα θνηλά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Σα ζηνηρεία απηά είλαη πνπ 

θάλνπλ έληνλε ηελ αληηπάζεηα ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπο. Κπξίσο, φκσο, ε ζιίςε είλαη 

εθείλε πνπ θάλεη ηνπο γχξσ ηνπο λα ληψζνπλ αθφκα πην άβνια απέλαληη ζηνπο δχν 

θίινπο, γηαηί απηή ηνπο ζπκίδεη θάηη απφ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. 

    Ο Μαιίθ ηελ ζπκπεξηθνξά απηή ηελ είρε ζπλεζίζεη απφ πνιχ κηθξφο, γηαηί νη 

ηδηνθηήηεο ηνπ ηνλ εγθαηέιεηςαλ σο θνπηάβη, αιιά ν Ακίξ είρε, κέρξη ηψξα, 

κεγαιψζεη ζην δεζηφ θαη ζηνξγηθφ ηνπ ζπίηη, πίζσ ζηελ παηξίδα ηνπ, κε αλζξψπνπο 

πνπ ηνλ αγαπνχζαλ θαη ηνλ εθηηκνχζαλ. Με ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, ζην ρσξηφ ηνπ 

Ακίξ ε επηπρία, ε ραξά αιιά θαη ην θαγεηφ είλαη δπζεχξεηα. Σν ηειεησηηθφ ρηχπεκα, 

σζηφζν, γηα ην κηθξφ αγφξη ήηαλ ν μαθληθφο ζάλαηνο ηνπ παηέξα ηνπ, πνπ ιαβψζεθε 

απφ κία ζθαίξα ηελ ψξα πνπ πήγαηλε ζηελ δνπιεηά.  
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    Σφηε φινο ν θφζκνο κέζα ηνπ αιιάδεη. Σα ζπλαηζζήκαηα ηεο ζηελνρψξηαο ηεο 

ζιίςεο θαη ηνπ πφλνπ, απφ ηε κέξα απηή, είλαη πνιχ πην έληνλα θαη ηνλ αθνινπζνχλ 

παληνχ. Μέζα κία ζηηγκή αθήλεη ηελ παηδηθή ειηθία, γίλεηαη ν ππεχζπλνο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη σξηκάδεη απφηνκα. Απφ εθείλε ηελ ζηηγκή γίλεηαη έλα εξγαηηθφ θαη 

πεηζκαηάξηθν αγφξη, πξφζπκν λα αγσληζηεί θαη απερζάλεηαη ηελ ειεεκνζχλε. 

    Πξηλ ην ηαμίδη γηα ηε λέα παηξίδα, είλαη γεκάηνο ειπίδα, αθνχ πηζηεχεη φηη ζα βξεη 

κία θαιχηεξε δσή. Ζ απνγνήηεπζε κε φζα αληηθξίδεη εθεί είλαη πνιχ κεγάιε. Γελ 

ζηακαηάεη, φκσο, λα ειπίδεη θαη λα νλεηξεχεηαη γηαηί δελ ζέιεη λα απνγνεηεχζεη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ, επηζηξέθνληαο άθαληνο. ε κία λέα ρψξα, πνπ ηνπ δεκηνπξγεί 

«γθξίδα» ζπλαηζζήκαηα θαη «γθξίδεο» ζθέςεηο, αγσλίδεηαη λα επηβηψζεη. Ζ κνλαμηά 

θαη ε απνγνήηεπζε ηνλ έθαλα πην ζθιεξφ απέλαληη ζηελ δσή. Ζ πξφσξε σξίκαλζε 

ηνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη αλαγθάδεηαη λα εξγαζηεί γηα λα ζπληεξήζεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ. 

    Δίλαη, σζηφζν, νιηγαξθήο δηφηη αθφκα θαη ηα ιηγνζηά ρξήκαηα πνπ βγάδεη ηνπ 

θηάλνπλ γηα λα επηβηψζεη. Δπηπιένλ, δηαθξίλνληαη έληνλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πεξεθάληαο θαη ηεο εληηκφηεηαο, θαζψο δελ δέρεηαη ηελ ειεεκνζχλε θαη αξλείηαη λα 

θχγεη ρσξίο λα πιεξψζεη ηνλ ινγαξηαζκφ γηα ην θαγεηφ ηνπ ζηνλ ηδηνθηήηε («Κη αλ ν 

καγαδάηνξαο έθαλε πσο μέρλαγε λα θάλεη ινγαξηαζκφ, ην αγφξη αθνπκπνχζε 

κπξνζηά ζηελ ηακεηαθή κεραλή ηα ιηγνζηά ηνπ θέξκαηα.»)
62

.  

    Ο Ακίξ αλαγλσξίδεη ηελ θαιή πξφζεζε ηνπ ηδηνθηήηε θαη έηζη απνθαζίδεη λα 

θάζεηαη πην πέξα φηαλ ηξψεη, ψζηε λα κελ ελνριεί κε ηελ παξνπζία ηνπ θαη ηελ 

κπξσδηά ηνπ ηνπο πειάηεο ηνπ καγαδηνχ. Γείρλεη θαηαλφεζε θαη δελ ζέιεη λα θέξλεη 

ζε δχζθνιε ζέζε ηνλ επγεληθφ θαηαζηεκαηάξρε. ηηο δχζθνιεο κέξεο, φκσο, ιπγίδεη 

ιφγσ ηεο ππεξβνιηθήο πείλαο θαη δέρεηαη ηελ βνήζεηα ηνπ άγλσζηνπ αλζξψπνπ πνπ 

ηνπ αθήλεη θαγεηφ ζην παιηφ λενθιαζζηθφ, φπνπ δηακέλεη κε ηνλ θίιν ηνπ. 

    Σε κέξα κίαο θνβεξήο θαθνθαηξίαο ν Ακίξ ζπκάηαη ην δχζθνιν ηαμίδη πνπ έθαλε 

κε ην θαξάβη, πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζηελ λέα ρψξα. Νηψζεη πιεγσκέλνο, 

θνβηζκέλνο, κειαγρνιηθφο θαη ζιηκκέλνο. Θπκάηαη ηηο άζρεκεο ζπλζήθεο, φπνπ φινη 

καδί ζηνηβαγκέλνη, ν έλαο πάλσ ζηνλ άιινλ, ηαμηδεχνπλ πξνο ηε ζσηεξία. Γελ κπνξεί 

λα μεράζεη ην θαξάβη λα βπζίδεηαη θαη ηνπο αλζξψπνπο λα παιεχνπλ κέζα ζηε 
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ζάιαζζα γηα ηελ δσή ηνπο. Οη ζθιεξέο απηέο εηθφλεο ραξάρηεθαλ ζηε κλήκε ηνπ θαη 

ηνλ ηαιαηπσξνχλ εδψ θαη θαηξφ. 

    Ζ επζχλε πνπ είρε λα ζψζεη ην κηθξφ παηδί, πνπ ηνπ είρε αθήζεη ζηελ αγθαιηά ηνπ 

κία κεηέξα, ήηαλ κεγάιε θαη ην γεγνλφο πσο ηειηθά δελ ηα θαηάθεξε ηνλ ζηηγκάηηζε. 

Έλησζε αλεχζπλνο θαη αλίθαλνο λα ζψζεη ηε δσή ηνπ κσξνχ, αιιά θαη 

ληξνπηαζκέλνο απέλαληη ζηελ κεηέξα ηνπ παηδηνχ, πνπ ηνλ εκπηζηεχηεθε θαη εθείλνο 

ηελ πξφδσζε. 

    Οη δχζθνιεο κέξεο ηνπ ρεηκψλα, πνπ δεη ηψξα πηα ζηε λέα παηξίδα, δελ ιπγίδνπλ 

ηελ ειπίδα ηνπ Ακίξ. Δίλαη αηζηφδνμνο πσο κε ηελ θαιπηέξεπζε ηνπ θαηξνχ ζα 

θαιπηεξεχζνπλ θαη ηα πξάγκαηα γεληθφηεξα γηα εθείλνλ. Μφλν ηνπ άγρνο είλαη ην 

μέζπαζκα ηεο θσηηάο ζην λενθιαζζηθφ θαη ν θφβνο ηνπ κήπσο ηα παηδηά, πνπ κέλνπλ 

καδί ηνπ, ηνλ πξνδψζνπλ ζηνπο αζηπλνκηθνχο, ζεσξψληαο πσο εθείλνο δεκηνχξγεζε 

ην πξφβιεκα. ην παξειζφλ βίσζε έληνλα ηελ θαθία ηνπ θφζκνπ θαη, επνκέλσο, ηνπ 

δχζθνιν λα ππνζέζεη πσο ηα παηδηά απιψο αλεζπρνχλ γηα ηελ ηχρε ηνπ. Έηζη, 

θνβηζκέλνο θαη αλήζπρνο, ινηπφ, δξαπεηεχεη απφ ην λενθιαζζηθφ γηα λα γιηηψζεη. 

    Καηαθεχγεη ζε κία λέα εχπνξε γεηηνληά πνπ ηνπ πξνζθέξεη πεξηζζφηεξν θαγεηφ 

θαη ξνχρα. Δθείλν πνπ ηνλ θάλεη πην ραξνχκελν ζε απηφ ην κέξνο είλαη ηα παηρλίδηα 

πνπ βξίζθεη πεηακέλα θαη ηνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία λα δήζεη έζησ θαη κεξηθέο ζηηγκέο 

μεγλνηαζηάο («Ο Ακίξ είρε επηζθεπάζεη έλα ζπαζκέλν παηδηθφ θαξνηζάθη γηα λα 

θνπβαιάεη ηνπο ζεζαπξνχο πνπ έβξηζθε. πσο ην βηβιίν κε ην πεξίεξγν μαλζφ αγφξη 

ζην εμψθπιιφ ηνπ»)
63

. Ξαλαδεί ιίγεο απφ ηηο ραξέο ηεο παηδηθήο ειηθίαο πνπ ηνπ 

ζηέξεζε ν πφιεκνο θαη ε πξνζθπγηά. Απηέο νη ιίγεο ζηηγκέο ραξάο ηειεηψλνπλ, θαζψο 

ν Ακίξ γηα αθφκα κία θνξά έξρεηαη αληηκέησπνο κε ην ζθιεξφ πξφζσπν ηεο 

θνηλσλίαο.  

    Ο ηδηνθηήηεο ηεο απνζήθεο ζηελ εχπνξε γεηηνληά, πνπ κέλνπλ νη δχν θίινη, 

επηζηξέθεη θαη θαιεί ηελ αζηπλνκία, κφιηο αληηιακβάλεηαη ηελ παξνπζία ηνπο. Έηζη, 

ν θφβνο γηα ηελ ζχιιεςε επαλέξρεηαη γηα αθφκα κία θνξά θαη θάκπηεηαη φηαλ ν 

Μαιίθ ηνλ βνεζάεη. Οη δχν θίινη επηζηξέθνπλ θαη πάιη ζηελ παιηά ηνπο γεηηνληά γηα 

λα βξνπλ θαηαθχγην, φκσο νη αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο έρνπλ ηαιαηπσξήζεη αξθεηά 

ηνλ Ακίξ, πνπ ληψζεη θνπξαζκέλνο θαη εμαληιεκέλνο. 
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    Μεηά ηελ δειεηεξίαζε ηνπ Μαιίθ, ν Ακίξ παληθνβάιιεηαη θαη αγρψλεηαη, αγαπάεη 

ηνλ λέν ηνπ θίιν πάξα πνιχ θαη ηξέκεη ζηελ ηδέα πσο ζα ηνλ ράζεη. Σφηε ζπεχδεη 

θνβηζκέλνο θαη αγρσκέλνο λα αλαδεηήζεη βνήζεηα. Παξφιν πνπ δελ ζέιεη λα ηνλ 

απνρσξηζηεί αλαγθάδεηαη λα ηνλ αθήζεη ζηελ πφξηα ηνπ θαξκαθνπνηνχ, θαζψο 

εθείλνο θνβάηαη λα ηνπ αλνίμεη. Γηα άιιε κία θνξά ν ήξσαο αληηκεησπίδεη ηνλ 

ξαηζηζκφ. Αθφκε θαη ζε κία ηέηνηα θξίζηκε ζηηγκή πνπ θηλδπλεχεη κία δσή, ε δσή 

ηνπ αγαπεκέλνπ θίινπ, ν Ακίξ δελ κπνξεί λα βξεη ηελ βνήζεηα πνπ ρξεηάδεηαη. Σα 

αηζζήκαηα ηεο απψιεηαο, ηεο κνλαμηάο, ηεο έληνλεο ζιίςεο θαη ζηελνρψξηαο, κεηά 

ηνλ αλαγθαζηηθφ απνρσξηζκφ κε ηνλ θίιν ηνπ, δελ αθήλνπλ ηνλ Ακίξ λα εζπράζεη. 

    Λίγεο κέξεο αξγφηεξα, φηαλ νη δπλάκεηο εγθαηαιείπνπλ ηνλ κηθξφ ήξσα θαη 

βπζίδεηαη ζε βαζχ χπλν, ην έληνλν γάβγηζκα ηνπ Μαιίθ ηνλ μππλάεη. Μφιηο 

αληηθξίδεη μαλά ηνλ αγαπεκέλν ηνπ θίιν ε ραξά ηνπ είλαη απεξίγξαπηε, δελ κπνξεί λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη θαηάθεξε ηειηθά λα ζψζεη ηε δσή ηνπ θίινπ ηνπ.  

    Ζ επηζηξνθή ηνπ Μαιίθ δελ δίλεη, φκσο ζηνλ Ακίξ κφλν επηπρία, ραξά θαη 

ηθαλνπνίεζε, αιιά γελλά φλεηξα θαη ειπίδεο, αθνχ ν ζθχινο ζπλνδεχεηαη απφ ηα 

κέιε ηεο νξγάλσζεο αζπλφδεπησλ παηδηψλ, πνπ ηνπ ππφζρνληαη κία φκνξθε ρσξίο 

θαθνπρίεο θαη ηαιαηπσξία. Μία δσή ήξεκε, ραξνχκελε θαη μέγλνηαζηε, πνπ αμίδεη ζε 

θάζε παηδί. Πάλσ απφ φια, σζηφζν, ν ήξσαο ληψζεη απεξηφξηζηε επγλσκνζχλε γηα 

ηνλ ηεηξάπνδν πνπ θίιν ηνπ, πνπ βξίζθεηαη πάληα θνληά ηνπ, ηνπ θξαηάεη ζπληξνθηά 

θαη ηνλ ζψδεη απφ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο.  

    ην «πξίγθηπαο ζεκαίλεη Ακίξ», ν ήξσαο ηεο Κνληνιέσλ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε 

ηελ θνηλσλία
64

. Ο κηθξφο Ακίξ βηψλεη ην ζθιεξφ πξφζσπν κίαο θνηλσλίαο πνπ ηνλ 

αληηκεησπίδεη είηε κε ξαηζηζκφ είηε κε θφβν. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη άλζξσπνη πνπ 

ζπλαληά ζην ηαμίδη ηνπ δελ ηνλ βνεζνχλ, αιιά πφζν κάιινλ ηνλ πεξηθξνλνχλ. 

Ωζηφζν, ν ήξσαο είλαη έλα παηδί ζθιεξφ θαη ππεχζπλν θαη αληηκεησπίδεη φζεο 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη φζνπο δχζθνινπο αλζξψπνπο ζπλαληά κε ην ζάξξνο θαη 

ηελ δχλακε πνπ ηνπ έρνπλ απνκείλεη.  

 

3.4 «Φηνπ μειύπε» 

 

ην «Φηνπ μειχπε» ε εζηίαζε είλαη εζσηεξηθή, δειαδή ν αθεγεηήο γλσξίδεη φζα θαη 

ν ήξσαο ηνπ βηβιίνπ. Ζ ζέαζε ηεο ηζηνξίαο, ινηπφλ, είλαη πεξηνξηζκέλε 
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(πεξηνξηζκέλνο αθεγεηήο)
65

. Ο αθεγεηήο είλαη νκνδηεγεηηθφο θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά 

ζηα γεγνλφηα
66

, Ο αλαγλψζηεο δεη ηε δξάζε θαη αηζζάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα, φπσο 

αθξηβψο ηα βηψλεη θαη ηα δηεγείηαη ν πξσηαγσληζηήο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ε Ννχξ. Ζ ζπγγξαθέαο επηιέγεη σο πξσηαγσληζηή ηνλ ήξσα πνπ πηζηεχεη φηη ζα 

επεξεάζεη πεξηζζφηεξν κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ηελ εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο
67

. 

    Ζ Μαξηέηηα Κφληνπ ρξεζηκνπνηεί γιψζζα απιή, ιηηή θαη θαηαλνεηή πξνο ηνλ 

κηθξφ αλαγλψζηε θαη έλαλ ιφγν δηαπγή θαη αλαιπηηθφ, ψζηε λα θάλεη ην βηβιίν ηεο 

επαλάγλσζην. Δπηιέγεη θπξίσο ην πξψην πξφζσπν ζηελ αθήγεζε ηεο, δίλνληαο 

πξνζσπηθφ ηφλν θαη νηθεηφηεηα ζηελ ηζηνξία θαη πξνβάιινληαο εληνλφηεξα ηηο 

ζθέςεηο ηεο κηθξήο εξσίδαο ζηνλ αλαγλψζηε. 

    Σν χθνο ζην βηβιίν ηεο Κφληνπ είλαη απιφ θαη ιηηφ ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ 

θαζεκεξηλνχ ιεμηινγίνπ. Δίλαη εμνκνινγεηηθφ ιφγσ ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αθήγεζε αιιά θαη ησλ παξειζνληηθψλ ρξφλσλ, δσληαλφ θαη 

γιαθπξφ. Θα κπνξνχζε, επίζεο, λα ραξαθηεξηζηεί ραιαξφ ιφγσ ηεο αθήγεζεο 

αξθεηψλ πεξηηηψλ ζηνηρείσλ πνπ δίλνπλ ηελ ηδέα φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ ιφγν ηεο 

ζηηγκήο, ρσξίο λα έρεη πξνκειεηεζεί. Δλψ ε ηζηνξία θαη ηα γεγνλφηα πνπ αθεγείηαη ε 

εξσίδα πξνζδίδνπλ έλαλ δξακαηηθφ ηφλν. 

    Κεληξηθφο ήξσαο ηνπ βηβιίνπ είλαη ε Ννπξ, κία κηθξή πξφζθπγαο απφ ηε Γακαζθφ 

πνπ παίξλεη καδί κε ηελ αδεξθή ηεο θαη ηελ γάηα ηεο, Κηηακπάλ, ηνλ δχζθνιν απηφ 

δξφκν. Ωο δεπηεξεχνληεο ήξσεο παξνπζηάδνληαη ε Καιίληα, ε αδεξθή ηεο, νη γνλείο 

ηεο Ννπξ, ε γάηα ηεο, Κηηακπάλ, ε θαιχηεξε ηεο θίιε, Γηαζκίλ, ν Μχξσλαο, νη δχν 

εζειφληξηεο πνπ βξήθαλ ηελ Κηηακπάλ, ν πξνπνλεηήο ηεο Ννπξ, Κιάνπο, νη 

ζπλαζιεηέο θαη θίινη ηεο (Καξίκ, Λαιέρ, Μαθέλα). 

    Πξσηαγσλίζηξηα ζην βηβιίν ηεο Κφληνπ είλαη ε κηθξή Ννπξ. Απφ ηνλ ηίηιν δελ 

θαίλεηαη ν θεληξηθφο ήξσαο ηεο ηζηνξίαο, φκσο, απηφο γίλεηαη ακέζσο αληηιεπηφο, 

κφιηο μεθηλά ε αθήγεζε. Ζ Ννπξ είλαη κία κηθξή πξφζθπγαο, ε νπνία καδί κε ηε 

κηθξή ηεο αδεξθή, Καιίληα, αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ. 

Απφ κία ηφζν κηθξή ειηθία θαινχληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ παηξίδα ηνπο θαη ηνπο 
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γνλείο ηνπο. Αθήλνπλ πίζσ ηνπο ηελ μέγλνηαζηε παηδηθή ειηθία θαη ελειηθηψλνληαη 

απφηνκα, πξνθεηκέλνπ λα παιέςνπλ γηα κία θαιχηεξε θαη αζθαιέζηεξε δσή. 

    Ζ Ννπξ είλαη ηφζν δεκέλε κε ηνλ ηφπν ηεο, πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δχζθνινπ 

ηαμηδηνχ κε ηε βάξθα πξνο ηελ Διιάδα, ηνλ λνζηαιγεί θαη ππφζρεηαη λα γπξίζεη 

θάπνηα ζηηγκή ζε απηφλ. Παξαηεξείηαη, επνκέλσο, φηη πξφθεηηαη γηα έλα επαίζζεην 

παηδί πνπ απνρσξίζηεθε ηελ ρψξα ηνπ θαη ηνπο δηθνχο ηνπ παξά ηε ζέιεζή ηνπ.    

    Ωζηφζν, είλαη έλα παηδί - αγσληζηήο κε πείζκα, θαζψο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα 

θνιπκπήζεη ηξαβψληαο ηελ βάξθα πξνο ηελ αθηή, ψζηε λα θηάζνπλ ζψνη θαη 

αζθαιείο φινη φζνη ήηαλ επηβηβαζκέλνη. Θεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο ππεχζπλν γηα ηε δσή 

ησλ αλζξψπσλ απηψλ θαη δελ εζπράδεη κέρξη λα θαηέβεη κέρξη θαη ν ηειεπηαίνο 

επηβαίλνληαο απφ ηε βάξθα. Έρεη δψζεη ππφζρεζε, άιισζηε, λα βνεζάεη φζνπο 

ρξεηάδνληαη ηε βνήζεηα ηεο θαη ζέιεη λα ηελ θξαηήζεη.  

    Ζ ρψξα ηεο, ε γεηηνληά ηεο, ην ζπίηη ηεο, ην δσκάηην ηεο θαη ε νηθνγέλεηά ηεο είλαη 

νη ζθέςεηο πνπ ηελ θάλνπλ λα παίξλεη θνπξάγην γηα λα ζπλερίδεη. Αλαπνιεί ηα 

αγαπεκέλα ηεο πξάγκαηα θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηεο θαη δηαξθψο θαηαιήγεη ζην πην 

ζηαζεξφ πξάγκα ηεο δσήο ηεο, ην θνκκάηη πνπ αγάπεζε πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν, 

ην θνιχκπη.  

    Απηφ πνπ ηελ ελζνπζίαζε ζηελ θνιχκβεζε είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο θίλεζεο, ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηεο αξκνλίαο («Γελ κε απνγνήηεπζε πνηέ. Ή ζρεδφλ πνηέ. Δίρε ηελ 

θίλεζε, ηελ αξκνλία θαη ηελ ειεπζεξία πνπ ιαρηαξνχζα - απηή ε ίδηα πνπ κε θάλεη λα 

ζπξψρλσ ηψξα κία βάξθα-»)
68

. Γελ είλαη παηδί πνπ επηδηψθεη ηελ λίθε. Σν θνιχκπη 

ηεο δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα πιεξφηεηαο θαη ηελ αλάγθε εμεξεχλεζεο ελφο λένπ 

θφζκνπ, κίαο λέαο ρψξαο, πνπ ζέιεη λα ηελ θαηαθηήζεη κε ζεβαζκφ ζηνπο θαλφλεο, 

ηελ ηζηνξία θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο.  

    αλ παηδί, έρεη δεκηνπξγήζεη κε ηε θαληαζία ηνπ θαη ηελ αζσφηεηα ηνπ έλαλ δηθφ 

ηνπ θφζκν, ηελ Κνιπκβεζία, έλαλ θφζκν ζαιάζζην, λεξέλην θαη εηξεληθφ. Μία 

θαληαζηηθή ρψξα πνπ ππάξρνπλ φια απηά πνπ αγαπά, φπσο είλαη ην λεξφ θαη φια 

φζα έρεη ζηεξεζεί απφ ηνλ πφιεκν σο παηδί, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εηξήλε. 

    Ο πφιεκνο, φκσο, δελ ηεο πήξε κφλν απηά. Απφ κηθξή ειηθία έλησζε ηελ απψιεηα, 

φηαλ ε αγαπεκέλε ηεο παηδηθή θίιε, κε ηελ νπνία κνηξάδεηαη ηα πάληα, εγθαηαιείπεη 

ηε Γακαζθφ καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο, γηα λα μεθχγεη απφ ηε ζθιεξφηεηα ηνπ 
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πνιέκνπ. Βξίζθεηαη, έηζη, μαθληθά ρσξίο ηε ζπληξνθηά ησλ παηδηθψλ ηεο ρξφλσλ, 

θάηη πνπ ηελ θάλεη λα ληψζεη κνλαμηά, ιχπε θαη ζηελνρψξηα.  

    Απφ εθείλε ηε ζηηγκή θαη έπεηηα, ηα αηζζήκαηα ηνπ θφβνπ θαη ηεο αλαζθάιεηαο 

γίλνληαη εληνλφηεξα. Δίλαη πιένλ έθδεια αθφκα θαη ζηα κάηηα ησλ γνλέσλ ηεο πνπ 

κέρξη ηφηε εκπηζηεπφηαλ απφιπηα. Μεγάιν πιήγκα απνηειεί θαη ν βνκβαξδηζκφο ηνπ 

ζρνιείνπ ηεο, πνπ πήξε καδί ηνπ ηηο αλακλήζεηο ηεο. Υάλεη ζηγά ζηγά ηα ζηεξίγκαηά 

ηεο, θαζψο πνιιά αγαπεκέλα ηεο πξφζσπα πεζαίλνπλ θαη θάλνπλ ηνλ πφλν θαη ηελ 

αγσλία ηεο λα θνξπθψλνληαη. Αξρίδεη λα ληψζεη μέλε ζηελ ίδηα ηεο ηε ρψξα.   

    Δίλαη έλα παηδί επαίζζεην κε ηδηαίηεξε αδπλακία ζηελ θαιχηεξή ηεο θίιε, Γηαζκίλ, 

θαη ζηελ γάηα ηεο, Κηηακπάλ. Ζ αδπλακία απηή γίλεηαη θαλεξή απφ ην γεγνλφο πσο 

θεχγνληαο παίξλεη καδί ηεο ηε θσηνγξαθία ηεο θίιεο ηεο αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ 

Κηηακπάλ, ηελ νπνία κφιηο ράλεη ζηελ Λέζβν θηλεηνπνηείηαη ακέζσο γηα ηελ εχξεζή 

ηεο. Ζ Κηηακπάλ είλαη έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο δσήο ηεο θαη ηεο θαξδηάο ηεο θαη ε 

εμαθάληζή ηεο είλαη έλα κεγάιν πιήγκα γη’ απηή («Ζ Καιίληα, ν Μχξσλαο θαη εγψ 

ηε θσλάμακε παληνχ, ςάμακε θάησ απφ φιεο ηηο θαιέο γαηίζηεο θξπςψλεο θαη 

αξλεζήθακε λα θάκε θαη λα πηνχκε αλ δελ ηελ βξίζθακε.»)
69

. 

    Γελ ζηακαηάεη, σζηφζν, ηνλ αγψλα ηεο γηα ηνλ ηειηθφ ηεο πξννξηζκφ θαη γηα κία 

θαιχηεξε δσή. Δίλαη πεηζκαηάξα θαη γλσξίδεη πσο έρεη σο ζηήξηγκα ηελ αδεξθή ηεο, 

Καιίληα. Ζ Ννπξ, έρνληαο θηάζεη πιένλ ζην Βεξνιίλν, σξίκαζε, θαζψο έπεηηα απφ 

έλα ηφζν κεγάιν ηαμίδη, ζε ηφζεο πνιιέο ρψξεο, έρεη θαηαθέξεη λα μερσξίδεη πνηνη 

άλζξσπνη γχξσ ηεο ρακνγεινχλ αιεζηλά θαη πνηνη ςεχηηθα. θέθηεηαη, φκσο, θαη 

αλαγλσξίδεη ην γεγνλφο πσο αλ θαη ε ίδηα βξηζθφηαλ ζηε ζέζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ 

θαη θάπνηνη μέλνη έξρνληαλ ζηελ ρψξα ηεο, ίζσο θαη ε ίδηα λα είρε κία πην ζθιεξή θαη 

δχζπηζηε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ηνπο. 

    αλ ραξαθηήξα ε αζσφηεηα θαη ε ειπίδα είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνινπζνχλ ηε 

Ννπξ. Ολεηξεχεηαη θαη ειπίδεη θάπνηα κέξα λα γίλεη πηιφηνο θαη λα γλσξίζεη λένπο 

θφζκνπο θαη πνιηηηζκνχο. Σεο αξέζεη λα πεηά θαη λα ληψζεη ειεχζεξε. Θέιεη λα 

ηαμηδέςεη θαη λα δεη λέα πξάγκαηα, λα ζπλαλαζηξαθεί κε άιινπο αλζξψπνπο, 

αληαιιάζζνληαο ηδέεο, φλεηξα θαη απφςεηο.  

    Σν ησξηλφ ηεο ηαμίδη, βέβαηα, απφ ηελ Γακαζθφ κέρξη ην Βεξνιίλν, δελ ζπκίδεη ζε 

ηίπνηα ηα φζα νλεηξεχεηαη. Σν ηαμίδη απηφ είλαη γεκάην αλαζθάιεηα, αγσλία θαη θφβν 

                                                           
69. Βι. Μαξηέηηα Κφληνπ, ό.π., ζζ. 43- 44. 
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γηα ηελ ηχρε ηελ δηθή ηεο θαη ηεο αδεξθήο ηεο. Δίλαη γεκάην απψιεηα θαη 

ζηελνρψξηα, δηφηη αγαπεκέλα πξφζσπα κέλνπλ πίζσ. Έλα ηαμίδη πνπ ηελ θάλεη λα 

ληψζεη άζρεκα, δηφηη ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο μέλν θαη αλεπηζχκεην. 

    Ζ Ννπξ, βέβαηα, είλαη απφ ηνπο αξθεηά ηπρεξνχο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε 

κία ηέηνηα θαηάζηαζε πξνζθπγηάο. Μπνξεί λα πέξαζε φιεο απηέο ηηο δπζθνιίεο ζηελ 

δσή ηεο, αιιά ην ηέινο ήηαλ αίζην γηα απηή. Οη γνλείο θαηάθεξαλ λα βξεζνχλ θνληά 

ζε εθείλε θαη ηελ αδεξθή ηεο ζην Βεξνιίλν, ελψ ν Μχξσλαο ηεο έζηεηιε θαη ηελ γάηα 

ηεο.  

    Γλψξηζε, επίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ πξαγκαηηθνχο θίινπο, φπσο ν 

Μχξσλαο, ε νηθνγέλεηά ηνπ θαη ν πξνπνλεηήο ηεο, Κιάνπο, πνπ ηελ έθαλαλ λα 

θαηαιάβεη φηη ππάξρνπλ παληνχ παηξίδεο θαη άλζξσπνη θηιφμελνη θαη ηελ βνήζεζαλ 

ζηηο δπζθνιίεο πνπ πεξλνχζε ζηηο μέλεο απηέο ρψξεο. Αλζξψπνπο θαη παηξίδεο πνπ 

εθηηκάεη θαη επγλσκνλεί, γηαηί ηελ έθαλαλ λα ληψζεη εππξφζδεθηε. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν απνδεηθλχεηαη, ινηπφλ, ε επγέλεηα θαη ην ήζνο ηνπ ραξαθηήξα ηεο. 

    Σέινο, ηεο δίλεηαη κία πνιχ κεγάιε επθαηξία, θαζψο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκκεηάζρεη ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ Ρίν ην 2016 κε ηελ νκάδα ησλ 

πξνζθχγσλ. Με ηελ επηκνλή ηεο ζην φλεηξφ ηεο, ηε ζπλερή πξνζπάζεηα λα γίλεη 

θαιχηεξε θαη ηε κεγάιε ηεο αγάπε ζηελ θνιχκβεζε, ηα θαηαθέξλεη. Ο 

ελζνπζηαζκφο, ε ραξά θαη ε επηπρία ηεο ρηππνχλ ηελ πφξηα.  

    Ζ ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαζιεηέο- πξφζθπγεο ηεο δίλεη 

ηαπηφρξνλα ηελ δπλαηφηεηα λα γλσξίζεη θαη άιινπο αλζξψπνπο, παηξίδεο θαη 

ηζηνξίεο. Ζ Ννπξ δείρλεη κεγάιε πξνζνρή θαη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ θαζέλα απφ απηνχο 

θαη καγεχεηαη απφ φζα αθνχεη. Γείρλεη παξάιιεια θαη κεγάιν ζεβαζκφ γηα θάζε 

έλαλ απφ ηνπο ζπλαζιεηέο ηεο αιιά θαη θαηαλφεζε γηα φζεο δπζθνιίεο πέξαζαλ ζηε 

δσή ηνπο, αθνχ θαη ε ίδηα βξέζεθε ζε κία παξφκνηα θαηάζηαζε. Παξνπζηάδεηαη, 

επίζεο, πνιχ θνηλσληθή, θαζψο θαηεπζείαλ δεκηνπξγεί λέεο θηιέο, αληαιιάζεη 

απφςεηο θαη ζπδεηά ηηο ηερληθέο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ αζιεκάησλ ηνπο.   

    Βγαίλνληαο φινη καδί ζην ζηάδην, ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο Ννπξ είλαη αλάκεηθηα. Απφ 

ηε κία ληψζεη πεξίεξγα, δηφηη ε ζεκαία ησλ πξνζθχγσλ, γηα ηελ νπνία αγσλίδεηαη, δελ 

αληηπξνζσπεχεη κία ρψξα αιιά κία θαηάζηαζε πνπ δελ επέιεμε ε ίδηα θαη δελ 

γλσξίδεη αλ πξέπεη λα είλαη πεξήθαλε γη απηή («Καη ζθέθηεθα: «Μα δελ είλαη ρψξα, 

νχηε παηξίδα ην λα είζαη πξφζθπγαο». Δίλαη κία θαηάζηαζε πνπ δελ ηελ επέιεμα 
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αιιά κνπ ζπλέβε θαη δελ ήμεξα αλ έπξεπε λα αηζζάλνκαη πεξήθαλε γη’ απηφ»)
70

. Απφ 

ηελ άιιε ληψζεη ραξά θαη επηπρία, επεηδή θαηάθεξε λα πξαγκαηνπνηήζεη ην φλεηξφ 

ηεο θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηνπο αγψλεο, αιιά θαη γηαηί βιέπεη πσο ν θφζκνο ηνπο 

ρεηξνθξνηεί ηελ ψξα ηεο εηζφδνπ, επηβξαβεχνληαο ην γεγνλφο πσο θαηάθεξαλ λα 

επηβηψζνπλ θαη λα επηπρίζνπλ κέζα απφ κία ηφζν δχζθνιε θαηάζηαζε.  

    Ζ εξσίδα ηεο Κφληνπ, ινηπφλ, έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ θνηλσλία
71

. Βιέπεη ην 

ζθιεξφ πξφζσπν ησλ αλζξψπσλ ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ δηαλχεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ ηεο θαη αλαγθάδεηαη λα ρηίζεη θαη λα αλαπηχμεη κφλε ηεο ηηο άκπλεο ηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη, λα αληαπεμέιζεη θαη λα θέξεη εηο πέξαο κε επηηπρία απηφ 

ην δχζθνιν ηαμίδη, πνπ δελ επέιεμε αιιά αλαγθάζηεθε λα θάλεη. 

 

3.5 «Ο Αληίι έρεη παηξίδα» 

 

ην «ν Αληίι έρεη παηξίδα» ε εζηίαζε είλαη εζσηεξηθή, δειαδή ν αθεγεηήο γλσξίδεη 

αθξηβψο φζα θαη ν ήξσαο
72

. Τπάξρεη, ινηπφλ, ε νπηηθή γσλία ελφο πεξηνξηζκέλνπ 

παληνγλψζηε αθεγεηή, κε αθήγεζε ζε ηξίην πξφζσπν. Ζ ζπγγξαθέαο- αθεγήηξηα 

πξνηηκά λα δεη θάζε δξάζε θαη ζθέςε κέζα απφ ηα κάηηα ελφο ήξσα. πλήζσο, ζηελ 

παηδηθή ινγνηερλία ν ήξσαο απηφο είλαη ν πξσηαγσληζηήο, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ν Αληίι. Ο αθεγεηήο παξνπζηάδεη κφλν φηη ν ραξαθηήξαο απηφο βιέπεη, 

αθνχεη, αηζζάλεηαη θαη πηζηεχεη
73

. Έρνπκε, επνκέλσο, έλαλ εηεξνδηεγεηηθφ αθεγεηή, 

ν νπνίνο δελ ζπκκεηέρεη ζηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο
74

. 

    Ζ Δχε Σζηηηξίδνπ ρξεζηκνπνηεί ζην βηβιίν ηεο κία γιψζζα απιή θαη ιηηή, πνπ, 

φκσο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ίζσο ην παηδί λα ρξεηαζηεί ηε βνήζεηα θάπνηνπ 

ελήιηθα πξνθεηκέλνπ λα ηελ θαηαλνήζεη (π.ρ. αλαθνχθνπξδα, αλαδεχνληαλ, 

ζπγθαηάλεπζε, αεηθίλεην). Ο ιφγνο ηεο απνηειείηαη απφ κηθξέο πεξηφδνπο, 

θνξηίδνληαο, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ην θείκελν ζπλαηζζεκαηηθά θαη δίλνληαο 

κεγαιχηεξε έληαζε. Ο ιφγνο ηεο είλαη αλαιπηηθφο κε ηελ ρξήζε πνιιψλ επηζεηηθψλ 

πξνζδηνξηζκψλ, πνπ νκνξθαίλνπλ ηελ αθήγεζε.  

                                                           
70. Βι. Μαξηέηηα Κφληνπ, ό.π., ζ. 69. 

71. Βι. Rebecca J. Luckens, ό.π., ζ. 68. 

72. Βι. Μπάκπεο Γεξκηηδάθεο, Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, Διιεληθή Πεδνγξαθία θαη Γξακαηαηνπξγία, εθδ.  

        Gutenberg, Αζήλα 2000, ζ. 211. 
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    Δπηιέγεη λα αθεγεζεί ηελ ηζηνξία ζε ηξίην πξφζσπν, ρξεζηκνπνηψληαο έηζη έλαλ 

αληηθεηκεληθφ παξαηεξεηή κε επηζεκάλζεηο γεληθψο απνδεθηέο. Μφλν ζηνπο 

δηαιφγνπο ε Σζηηηξίδνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξψην πξφζσπν, δίλνληαο έλαλ 

εμνκνινγεηηθφ θαη πξνζσπηθφ ηφλν ζηα ζεκεία απηά ηνπ θεηκέλνπ. 

    Με ηηο παξαπάλσ επηινγέο ε ζπγγξαθέαο θαζηζηά ην χθνο ηεο αθήγεζεο απιφ, 

ιηηφ, γιαθπξφ, θαζψο ππάξρεη επξεία ρξήζε επηζέησλ θαη εηθφλσλ κε πεξίηερλε 

πεξηγξαθή, πνπ ην θάλεη πην πινχζην θαη απφ παξαζηαηηθφ. Δίλαη ιπξηθφ, εθφζνλ 

ππάξρεη σξαία εηθνλνπνηία θαη πνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ιφγνπ. Έρεη δσληάληα, ε 

νπνία επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ δηαιφγσλ αιιά θαη ηεο αλαιπηηθήο ζχληαμεο. 

    Κεληξηθφο ήξσαο ηνπ βηβιίνπ είλαη ν κηθξφο Αληίι. πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ 

ηίηιν ηνπ βηβιίνπ, ν Αληίι είλαη κφλνο θαη θχξηνο πξσηαγσληζηήο. Ωο δεπηεξεχνληεο 

ήξσεο παξνπζηάδνληαη ν παππνχο ηνπ Αληίι, Αδίδ, ε κεηέξα ηνπ, Άκαι, ην ιακπεξφ 

Πεθηαζηέξη, ε Γνξγφλα Θάιαζζα, ν ηαμηδηάξεο Άλεκνο, ε Κακήια δξνκάδα. 

    Ζ επηινγή πνπ θάλεη ε ζπγγξαθέαο γηα ην φλνκα ηνπ βαζηθνχ ήξσα ηεο ηζηνξίαο, 

Αληίι, θαζψο θαη ησλ δεπηεξεπφλησλ, ηνπ παππνχ Αδίδ θαη ηεο κεηέξαο Άκαι, δελ 

είλαη ηπραία. χκθσλα κε ηε Nikolajeva
75

, νη ζπγγξαθείο επηιέγνπλ ηα νλφκαηα ησλ 

εξψσλ ηνπο, ψζηε λα είλαη απνθαιππηηθά γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπο. Ζ ίδηα ε 

Σζηηηξίδνπ, κάιηζηα, ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ παξαπάλσ νλνκάησλ ζην ηέινο ηεο 

ηζηνξίαο σο έλα μερσξηζηφ επηπιένλ ζηνηρείν ηεο ηζηνξίαο. πσο, ινηπφλ, αλαθέξεη 

ην φλνκα Αληίι ζεκαίλεη δίθαηνο, ελψ ηα νλφκαηα Αδίδ θαη Άκαι ζεκαίλνπλ ζνθφο 

θαη ειπίδα αληίζηνηρα.  

    Σν κηθξφ αγφξη αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ηνλ ηφπν ηνπ καδί κε ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπ θαη λα αλαδεηήζεη κία θαιχηεξε ηχρε. Καζηζκέλν έμσ απφ ηελ ζθελή πνπ 

δηακέλεη πξνο ην παξφλ, αλαπνιεί φζα άθεζε πίζσ ηνπ θαη ληψζεη λνζηαιγία, 

κειαγρνιία θαη ζηελνρψξηα. Γείρλεη ηε κεγάιε αγάπε πνπ έρεη γηα ηνλ ηφπν ηνπ, 

αθνχ ε θαξδηά ηνπ ζθίγγεηαη φηαλ ηνλ ζπκάηαη, παξφιν πνπ ηψξα πηα βξίζθεηαη 

αζθαιήο ζε κία λέα ρψξα («Ο Αληίι έζηξεςε ηα κάηηα ζηνλ νπξαλφ. πιινγηδφηαλ 

φζα είρε αθήζεη πίζσ ηνπ θη ε θαξδηά ηνπ ζθηγγφηαλ θαη ζηέλαδε.»)
76

. 

    Σελ αγάπε ηνπ, φκσο, εθθξάδεη θαη γηα ηνλ ζνθφ παππνχ ηνπ, Αδίδ, ν νπνίνο 

πέζαλε ζην καθξχ ηαμίδη ηεο πξνζθπγηάο θαη ηνλ ζπκβνπιεχεη, σο φξακα πηα, πσο 
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        Μέξηιαλη 2002, ζζ. 268- 270. 
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παηξίδα ηνπ είλαη εθεί πνπ αλζίδεη ην ρακφγειφ ηνπ. Πξφθεηηαη, ζπλεπψο, γηα έλα 

επαίζζεην αγφξη πνπ ε δσή πήξε καθξηά ηνπ βίαηα ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπ αλζξψπνπο 

θαη ηελ κέρξη ηφηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. 

    ηαλ ηα ηέζζεξα πιάζκαηα εκθαλίδνληαη κπξνζηά ζηνλ κηθξφ Αληίι, πξνθεηκέλνπ 

λα ηνπ πξνηείλνπλ ηέζζεξηο λέεο δηαθνξεηηθέο παηξίδεο, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

δηαξθψο ελαιιάζζνληαη. Αξρηθά δείρλεη εληππσζηαζκέλν θαη έθπιεθην απφ ηηο 

δηάθνξεο ιάκςεηο πνπ βγάδεη ην Πεθηαζηέξη, θαζψο θαη απφ ηα έληνλα ρξψκαηα θαη 

ην πιήζνο ησλ ζαιάζζησλ δψσλ θαη θπηψλ, πνπ θνπβαιάεη ε Γνξγφλα Θάιαζζα ζηελ 

νπξά ηεο. ηελ ζπλέρεηα, θαίλεηαη ακήραλνο, θνβηζκέλνο θαη γεκάηνο αγσλία 

απέλαληη ζηνλ νξκεηηθφ ηαμηδηάξε Άλεκν, ελψ, ηέινο, δείρλεη ζπγθηλεκέλν απφ ηελ 

πξφηαζε ηεο δξνκάδαο Κακήιαο. 

    Παξφια απηά ηα ζαπκαζηά πξάγκαηα πνπ ηνπ ζπκβαίλνπλ θαη πνπ νχηε ν ίδηνο δελ 

κπνξεί λα πηζηέςεη, παξακέλεη ςχρξαηκνο θαη αξλείηαη θάζε πξφηαζε, δείρλνληαο, 

σζηφζν, θαη εθθξάδνληαο ηελ επγέλεηά ηνπ, ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ επγλσκνζχλε πξνο 

ηα παξαπάλσ πξφζσπα («-’ επραξηζηψ αγαπεκέλν Καξάβη ηεο Δξήκνπ, κε ζπγθηλεί 

ε θαινζχλε ζνπ. Αιιά θνβάκαη ηελ έξεκν. Θέιεη κεγάιε ππνκνλή, επηκνλή θαη 

δεμηφηεηεο γηα λα ηε δηαζρίζεηο. Κη εγψ είκαη κφλν έλα κηθξφ αγφξη.»)
77

.  

    Γλσξίδεη πσο είλαη αθφκα κηθξφο θαη φια απηά ηα ηαμίδηα είλαη κάιινλ επηθίλδπλα 

γηα εθείλνλ, γηα απηφ θαη αξλείηαη επγεληθά ηηο πξνζθνξέο θαη ησλ ηεζζάξσλ εξψσλ. 

Ζ ειηθία ηνπ ηνχ δεκηνπξγεί δηθαηνινγεκέλα ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ γηα ην άγλσζην 

θαη γηα ηα καθξηλά ηαμίδηα κέζα ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο, αιιά θαη ηεο κνλαμηάο, 

αθνχ ζα βξίζθεηαη καθξηά απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

    ηαλ ε κεηέξα ηνπ Αληίι ηνλ αλαδεηά αλήζπρε, ν κηθξφο ήξσαο ηξέρεη πξνο ην 

κέξνο ηεο θαη κπαίλεη ζηελ αγθαιηά ηεο κε ιαρηάξα. Αηζζάλεηαη γηα πξψηε θνξά 

κέζα ζηελ ηζηνξία ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αλαθνχθηζε. Σα κάηηα ηνπ ιάκπνπλ θαη απφ 

επραξίζηεζε ρακνγειά. πλεηδεηνπνηεί, ηφηε, πσο ν παππνχο ηνπ είρε δίθην θαη πιένλ 

παηξίδα ηνπ είλαη απηή ε ζθελή πνπ κέλεη κε ηελ κεηέξα ηνπ. Καηαιαβαίλεη φηη, φπνπ 

θαη αλ βξίζθεηαη, φηαλ έρεη δίπια ηε κεηέξα ηνπ, ζα ππάξρεη ειπίδα («Έρεηο δίθην 

παππνύ, ζθέθηεθε ν Αληίι. Παηξίδα είλαη εθεί όπνπ κπνξεί λ’ αλζίζεη ην ρακόγειό 
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καο. Καη γηα κέλα παηξίδα, απηή ηε ζηηγκή, είλαη ην αληίζθελν πνπ ζηεγάδεη ηελ αγθαιηά 

ηεο κακάο κνπ. Όζν ηελ έρω, όπνπ θη αλ βξεζώ, έρω παηξίδα. Γηαηί έρω θαη ειπίδα»)
78

. 

    ια ηα παξαπάλσ, ινηπφλ, δείρλνπλ έλα παηδί πνπ έρεη πεξάζεη δχζθνια ζηε δσή 

ηνπ. Ννζηαιγεί ηελ παηξίδα πνπ άθεζε πίζσ θαη κειαγρνιεί φηαλ ζπιινγίδεηαη ηνπο 

αγαπεκέλνπο πνπ έραζε. Νηψζεη έθπιεμε θαη ελζνπζηαζκφ, θαζψο, φκσο, θαη θφβν 

θαη ακεραλία πξνο ην άγλσζην, πξάγκα πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ην λεαξφ ηεο ειηθίαο 

ηνπ. Παξνπζηάδεηαη σο έλα ψξηκν παηδί πνπ αληηιακβάλεηαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θαη 

θάλεη ζνθέο θαη δίθαηεο επηινγέο γηα ηε δσή ηνπ. Γελ παχεη, σζηφζν, λα είλαη έλα 

παηδί, έλα επαίζζεην αγφξη πνπ έρεη αλάγθε ηελ κεηξηθή αγθαιηά γηα λα ζπλερίδεη λα 

ειπίδεη. 

    Δπνκέλσο, ε επηινγή ησλ νλνκάησλ απφ ηελ Σζηηηξίδνπ είλαη ζπκβνιηθή θαη 

πεηπρεκέλε. Ο Αληίι παξνπζηάδεηαη δίθαηνο, αθνχ είλαη ηειηθά ζε ζέζε λα θξίλεη ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ. Ο παππνχο ηνπ, Αδίδ, απνδεηθλχεηαη ηειηθά 

ζνθφο, θαζψο ε ζπκβνπιή πνπ έδσζε ζηνλ Αληίι θξίλεηαη ζσζηή. Καη, ηέινο, ε 

κεηέξα ηνπ, Άκαι, απνηειεί ηειηθά ηελ κφλε θαη ζίγνπξε πεγή ειπίδαο γηα ηνλ κηθξφ 

ήξσα.  

    Αλάινγε κε ηελ ελαιιαγή ησλ ρψξσλ θαη ησλ ζθεληθψλ, πνπ γελληνχληαη ζηελ 

αθήγεζε, είλαη θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ηνπ ήξσα. Ξεθηλψληαο απφ ην 

εμσηεξηθφ ηεο ζθελήο πνπ βξίζθεηαη απέλαληη απφ έλα ρσξίν, είλαη λχρηα, επηθξαηεί 

απφιπηε εζπρία θαη ην αγφξη θάζεηαη ζθεπαζκέλν κε κία θνπβέξηα, ζηνηρεία πνπ 

επλννχλ ζηελ απφηνκε εκθάληζε ησλ ηεζζάξσλ πξνζψπσλ, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

Αληίι κεηαβάιινληαη ζπλερψο.  

   Άιινηε κε ην ιακπεξφ θσο απφ ην Πεθηαζηέξη, άιινηε κε ηελ αξγή, 

παξαπνληάξηθε κεισδία ηεο Γνξγφλαο Θάιαζζαο, άιινηε κε ην βνπεηφ ηνπ γνξγνχ 

Αλέκνπ, άιινηε κε ηα πνιχρξσκα ξνχρα ηεο Κακήιαο δξνκάδαο, ην ζθεληθφ είηε 

θσηίδεηαη είηε γεκίδεη κε δηάθνξνπο ήρνπο. Δίλαη, ινηπφλ, απηνλφεην κέζα ζε φιεο 

απηέο ηηο ελαιιαγέο ηνπ ζθεληθνχ λα ππάξρνπλ θαη δηάθνξεο ελαιιαγέο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ ήξσα.  

    Άξα ν κηθξφο Αληίι απφ εθεί πνπ είλαη ήξεκνο θαη κειαγρνιηθφο γίλεηαη έθπιεθηνο 

θαη ελζνπζηψδεο. ηε ζπλέρεηα, κε ςπρξαηκία επαλέξρεηαη θαη αληηκεησπίδεη ηελ 

θαηάζηαζε ινγηθά. Αξγφηεξα, βηψλεη αηζζήκαηα θφβνπ αγσλίαο θαη ακεραλίαο κέρξη 

λα επηζηξέςεη ηειηθά θαη πάιη ζην αξρηθφ ζθεληθφ, φπνπ επηθξαηεί ην ζθνηάδη θαη ε 
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εξεκία ηεο λχρηαο, γηα λα ληψζεη ηελ αζθάιεηα, ηελ ζηνξγή θαη ηελ ειπίδα πνπ ηνπ 

πξνζθέξεη ε κεηξηθή αγθαιηά.  

    ην βηβιίν ηεο Σζηηηξίδνπ ν κηθξφο ήξσαο βηψλεη ηελ ζχγθξνπζε κε ηνλ ίδην ηνπ 

ηνλ εαπηφ
79

. Μία εζσηεξηθή ζχγθξνπζε ζηελ νπνία ππάξρνπλ εζηθήο θχζεσο 

δηιήκκαηα θαη εζσηεξηθέο δηακάρεο πνπ ζπλδένληαη ζπλήζσο άκεζα κε ηελ 

σξίκαλζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ κηθξνχ Αληίι. 

 

3.6 «Εαρξά θαη Νηθόιαο, νη ηζηνξίεο ηνπο» 

 

ην βηβιίν ηεο νθίαο Παλίδνπ ε εζηίαζε είλαη εζσηεξηθή, δειαδή ν αθεγεηήο 

γλσξίδεη φζα θαη ν ήξσαο. Έρνπκε έλαλ πεξηνξηζκέλν αθεγεηή θαη κία πεξηνξηζκέλε 

ζέαζε ησλ πξαγκάησλ, κε ηελ αθήγεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξψην πξφζσπν
80

. Ο 

αλαγλψζηεο δεη ηε δξάζε θαη αηζζάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ, φπσο ηα 

βηψλεη θαη ηα εμηζηνξεί ν πξσηαγσληζηήο
81

. Ζ ζπγγξαθέα επηιέγεη ηελ παξνπζίαζε 

ησλ γεγνλφησλ κέζα απφ ηα κάηηα θαη ησλ δχν εξψσλ, πξνθεηκέλνπ λα εζηηάζεη θαη 

λα αλαδείμεη ηηο αληηζέζεηο ησλ θφζκσλ ηνπο. Ο αθεγεηήο είλαη νκνδηεγεηηθφο, αθνχ 

ζπκκεηέρεη ζηα γεγνλφηα
82

. 

    Ζ Παλίδνπ ρξεζηκνπνηεί κία πνιχ απιή, ιηηή θαη θαηαλνεηή γιψζζα ζε έλα πνιχ 

κηθξφ ζε έθηαζε θείκελν. Ο ιφγνο ηεο είλαη πεξηεθηηθφο, κε απφιπηε ζχλδεζε θαη 

δηάινγν κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο εηθφλαο. Δπηιέγεη ηελ αθήγεζε ζε πξψην εληθφ 

πξφζσπν, δίλνληαο έλαλ εμνκνινγεηηθφ θαη πξνζσπηθφ ηφλν ζην θείκελν θαη 

πξνζθέξεη ακεζφηεηα θαη νηθεηφηεηα, ελψ νη ζθέςεηο πξνβάιινληαη εληνλφηεξα ζηνλ 

αλαγλψζηε. Σν θαζεκεξηλφ ιεμηιφγην θαη ν κηθξνπεξίνδνο ιφγνο δεκηνπξγνχλ έλα 

χθνο απιφ, ιηηφ, νηθείν θαη άκεζν γηα ηνλ κηθξφ αλαγλψζηε. 

    Κεληξηθνί ήξσεο θαη εμίζνπ πξσηαγσληζηέο είλαη ηα δχν παηδηά, φπσο καξηπξά θαη 

ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ, ε Εαρξά θαη ν Νηθφιαο. Ωο δεπηεξεχνληεο ήξσεο 

παξνπζηάδνληαη νη νηθνγέλεηέο ησλ δχν παηδηψλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη γνλείο ηνπο. 

    Έλαο απφ ηνπο δχν πξσηαγσληζηηθνχο ξφινπο ηνπ βηβιίνπ είλαη ε κηθξή Εαρξά. Ζ 

δσή ηεο κηθξήο εξσίδαο παξνπζηάδεηαη θπξίσο κέζα απφ ηηο εηθφλεο ηνπ βηβιίνπ, πνπ 
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έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ κηθξνπεξίνδν ιφγν ηεο αθήγεζεο. Ζ ηζηνξία ηεο 

εθηπιίζζεηαη ζηαδηαθά, κε ηα γεγνλφηα λα απεηθνλίδνληαη ζηελ αξηζηεξή, θάζε θνξά, 

ζειίδα ηνπ βηβιίνπ. ηε δεμηά παξαηίζεληαη ζε αληηδηαζηνιή ηα γεγνλφηα ηεο δσήο 

ηνπ Νηθφια.  

    ηελ πξψηε εηθφλα, ε δσή ηεο Εαρξά παξνπζηάδεηαη ίδηα κε ηε δσή φισλ ησλ 

άιισλ παηδηψλ. Δίλαη έλα παηδί πνπ πεγαίλεη ζην ζρνιείν θαη θάζε βξάδπ εηνηκάδεη 

ηελ ηζάληα ηνπ γηα ηελ επφκελε κέξα. Έλα παηδί πνπ έρεη ηελ αλάγθε θαη ην 

δηθαίσκα λα κνξθσζεί.  

    ηε ζπλέρεηα, εκθαλίδεηαη ζηελ ηάμε καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο λα ζπκκεηέρεη 

ζην κάζεκα θαη λα θαίλεηαη ραξνχκελε, γεγνλφο πνπ ίζσο δειψλεη πσο ην ζρνιείν 

θαη ην κάζεκα είλαη κία επράξηζηε ελαζρφιεζε γηα απηή. ηελ ηξίηε εηθφλα, ε Εαρξά 

θαη ε νηθνγέλεηά ηεο γεπκαηίδνπλ. Σν ηξαπέδη ηνπο είλαη θησρηθφ θαη δελ ππάξρεη 

κεγάιε πνηθηιία, δείρλνληαο έηζη πσο πξφθεηηαη γηα κία νηθνγέλεηα ρσξίο κεγάιε 

νηθνλνκηθή άλεζε. Ωζηφζν, γηα αθφκα κία θνξά, ε Εαρξά εκθαλίδεηαη ρακνγειαζηή 

θαη επηπρηζκέλε.  

    ηελ επφκελε εηθφλα, ην ήξεκν ζθεληθφ πνπ επηθξαηεί ζηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο 

εηθφλεο αιιάδεη. Σν βξάδπ, ηελ ψξα πνπ ε νηθνγέλεηα πεγαίλεη γηα χπλν, έμσ απφ ην 

ζπίηη έρεη μεζπάζεη θσηηά, ιφγσ ησλ βνκβαξδηζκψλ. Ζ Εαρξά βξίζθεηαη ζην δσκάηην 

ηεο θαη ε κεηέξα ηεο πξνζπαζεί λα ηελ θαζεζπράζεη. Σν κηθξφ θνξίηζη 

παξνπζηάδεηαη αλήζπρν θαη θνβηζκέλν κέζα ζηελ άγξηα θαηάζηαζε πνπ βηψλεη. 

πσο θαη θάζε παηδί εκθαλίδεηαη επαίζζεην θαη επάισην ζπλαηζζεκαηηθά απέλαληη 

ζην ζθιεξφ πξφζσπν ηνπ πνιέκνπ. Έλα παηδί πνπ έρεη αλάγθε ηελ πξνζηαζία ηεο 

νηθνγέλεηαο. 

    Αξγφηεξα, φηαλ ηα παηδηά πξέπεη λα απνραηξεηήζνπλ ην ζρνιείν, ζηελ εηθφλα ηεο 

Εαρξά ε εξεκηά θαη ε θαηαζηξνθή θπξηαξρνχλ. Σν ζρνιείν έρεη ππνζηεί πνιιέο 

θζνξέο απφ ηνπο ζπλερείο βνκβαξδηζκνχο θαη δελ απνηειεί πιένλ αζθαιή ρψξν γηα 

ηα παηδηά. Σν γεγνλφο απηφ δειψλεη πσο ην δηθαίσκα ηεο εθπαίδεπζεο αθαηξείηαη 

απφηνκα θαη κε ζθιεξφ ηξφπν, θαζψο ηα ζρνιεία δελ είλαη ζε ζέζε λα θηινμελήζνπλ 

θαη λα ζηεγάζνπλ ηνπο καζεηέο. Ζ Εαρξά, καδί κε ηνπο άιινπο καζεηέο ηνπ 

ζρνιείνπ, αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν ηεο θαη ηελ ειπίδα γηα κφξθσζε. 

    Δθηφο, φκσο, απφ ην ζρνιείν, ε κηθξή εξσίδα αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη καδί 

κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο θαη ην ζπίηη ηεο. ηελ εηθφλα παξαηεξείηαη ε νηθνγέλεηα λα 

θνπβαιά θάπνηα ιηγνζηά ππάξρνληα θαη λα αθήλεη ην ζπίηη, ην νπνίν θαηά πάζα 
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πηζαλφηεηα, φπσο θαίλεηαη απφ ηα ρξψκαηα ηνπ θφθθηλνπ θαη ηνπ καχξνπ πνπ 

βξίζθνληαη πίζσ απφ ηελ νηθνγέλεηα, έρεη ηπιηρηεί ζηηο θιφγεο. Ζ Εαρξά απνξεκέλε 

θαη ιππεκέλε θνηηάεη πίζσ ηεο ηα ζπληξίκκηα θαη απνραηξεηά ην ζπίηη. 

    ηελ επφκελε εηθφλα, ε νηθνγέλεηα είλαη επηβηβαζκέλε ζε κία βάξθα καδί κε 

άιινπο πξφζθπγεο. ινπο καδί αγθαιηαζκέλνη εγθαηαιείπνπλ ηελ παηξίδα ηνπο, 

αλαδεηψληαο κία θαιχηεξε ηχρε. Μφλν ε Εαρξά βξίζθεηαη αθνπκπηζκέλε ζηελ άθξε 

ηεο βάξθαο απιψλνληαο ην ρέξη πξνο ηελ παηξίδα. Φαίλεηαη ζηελνρσξεκέλε πνπ 

αθήλεη ηε ρψξα ηεο πίζσ, επηζπκεί λα γπξίζεη ζε απηή θαη αγσληεί πφηε ζα θηάζεη 

ζηε ζηεξηά.  

    ηελ θαηλνχξηα ρψξα, ην ζπίηη ηνπο είλαη ηψξα κία ζθελή. Ζ νηθνγέλεηα αθήλεη ηελ 

άλεζε ηνπ ζπηηηνχ ηεο θαη ηελ κέρξη ηφηε θαζεκεξηλφηεηά ηεο θαη αλαγθάδεηαη λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο δχζθνιεο ζπλζήθεο. Ζ ζηέγαζε θαη ε ζίηηζε ηνπο δελ 

πεξλνχλ απφ ην ρέξη ηνπο πηα. Οη δηάθνξνη νξγαληζκνί θαη νη εζεινληέο είλαη 

αξκφδηνη γηα απηφ.  

    Σν γεχκα ηνπο δελ πξαγκαηνπνηείηαη νηθνγελεηαθά γχξσ απφ ην ηξαπέδη, αιιά 

πεξηκέλνπλ ζηελ νπξά γηα ην ζπζζίηην θαη κνηξάδνληαη ην θαγεηφ ηνπο κε ηνπο 

άιινπο πξφζθπγεο. Καλέλα ίρλνο επηπρίαο δελ παξαηεξείηαη πιένλ ζην πξφζσπν ηεο 

Εαρξά. Αθφκα θαη ν απαξαίηεηνο εκβνιηαζκφο γίλεηαη ζε ρψξνπο κε φρη θαη ηφζν 

επράξηζην θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ, φπσο είλαη νη ζθελέο θαη φρη ζε ηαηξεία ζσζηά 

εμνπιηζκέλα. 

    ηελ πξνηειεπηαία εηθφλα ε Εαρξά εκθαλίδεηαη ζηε κφληκε θαηνηθία ηεο, έλα 

θνληέηλεξ. Με κεγάιε αγσλία, πξνζκνλή θαη αλππνκνλεζία πεξηκέλεη ηνλ παηέξα ηεο 

λα ηελ νδεγήζεη ζην λέν ηεο ζρνιείν. Μηιάκε, ινηπφλ, γηα έλα παηδί πνπ αγαπάεη ην 

ζρνιείν θαη επηζπκεί κε ιαρηάξα λα κνξθσζεί.  

    Πεξλψληαο ζηελ ηειεπηαία εηθφλα, ε Εαρξά βξίζθεηαη ζηε λέα ηεο ηάμε θαη 

θάζεηαη ζην ζξαλίν ηεο. Γίπια ηεο θάζεηαη ν Νηθφιαο. Οη δσέο ησλ δχν παηδηψλ 

ζπλαληηνχληαη ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ. Ζ Εαρξά θαίλεηαη ηψξα ραξνχκελε, 

επηπρηζκέλε θαη γεκάηε ειπίδα. 

    Ζ εξσίδα παξνπζηάδεηαη σο έλα παηδί πνπ δεη ζηελ παηξίδα ηνπ κία θπζηνινγηθή 

θαη ήξεκε δσή. Δίλαη επηπρηζκέλν κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, αθφκα θαη αο κελ έρεη ηελ 

πνιπηέιεηα λα δήζεη κία πινπζηνπάξνρε δσή. Αξγφηεξα, φκσο, ε κηθξή εξσίδα 

έξρεηαη αληηκέησπε κε ην ζθιεξφ πξφζσπν ηνπ πνιέκνπ, πνπ ηελ θνβίδεη θαη ηελ 

ηξνκάδεη.  
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    Δμαλαγθάδεηαη απφ πνιχ λεαξή ειηθία, ιφγσ ησλ δχζθνισλ ζπλζεθψλ δσήο, λα 

εγθαηαιείςεη ην ζπίηη θαη ηε ρψξα ηεο θαη λα πξνζθχγεη ζε κία λέα, πξνο αλαδήηεζε 

κίαο θαιχηεξεο ηχρεο. ηελ λέα ρψξα νη ζπλζήθεο δσήο θαη πάιη, βέβαηα, δελ είλαη νη 

θαιχηεξεο. Παξφια απηά ηεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δήζεη θαη πάιη κία εηξεληθή 

δσή θαη λα έρεη ην δηθαίσκα ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη ηεο κφξθσζεο πνπ ηεο 

ζηέξεζε ν πφιεκνο. 

    ια απηά δίλνληαη αληηζεηηθά κε ηε δσή ηνπ Νηθφια. Απφ ηελ αξηζηεξή πιεπξά 

ηνπ βηβιίνπ, ηελ πιεπξά ηεο Εαρξά, παξαηεξείηαη κία δχζθνιε δσή γηα έλα κηθξφ 

παηδί, ην νπνίν αληηκεησπίδεη πνιιέο θαθνπρίεο γηα λα παξακείλεη ζηε δσή, λα 

κνξθσζεί θαη λα δήζεη ρσξίο ηελ αγσλία θαη ηνλ θφβν ηνπ πνιέκνπ. Αληίζεηα, απφ ηε 

δεμηά πιεπξά, ηελ πιεπξά ηνπ Νηθφια, παξνπζηάδεηαη κία δσή ελφο παηδηνχ, πνπ δεη 

ζηε ρψξα ηνπ εηξεληθά καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη έρεη κία φκνξθε 

θαζεκεξηλφηεηα. 

    Ο Νηθφιαο δελ ζηεξείηαη ηίπνηα απφ φζα ρξεηάδεηαη έλα παηδί, αιιά θαίλεηαη λα 

έρεη πνιιά πεξηζζφηεξα. Σν αγφξη πεγαίλεη ζε έλα φκνξθν ζρνιείν, γεπκαηίδεη κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ ζε έλα πινπζηνπάξνρν ηξαπέδη, πεγαίλεη δηαθνπέο θαη, θπξίσο, δελ 

θηλδπλεχεη ε δσή ηνπ θαη δελ είλαη αλαγθαζκέλν λα εγθαηαιείςεη ην ζπίηη θαη ηε 

ρψξα ηνπ. Σέινο, δελ έρεη ηνλ θφβν θαη ηελ αγσλία ελφο πνιέκνπ θαη ε δσή ηνπ 

θπιάεη νκαιά. 

    Ζ αληίζεζε αλάκεζα ζηηο δχν δσέο γίλεηαη αθφκα πην έληνλε, φηαλ ζηελ 

εηθνλνγξάθεζε ηεο Εαρξά ηα ρξψκαηα πνπ επηθξαηνχλ είλαη πην ςπρξά, πην ζθνχξα 

θαη κνπληά, θάηη πνπ εληείλεη ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα, ηελ θαηαζηξνθή, ηελ αγσλία, 

ηε ζιίςε, ηε δπζηπρία. 

    ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ Νηθφια, ηα ρξψκαηα είλαη πην ζεξκά, πην έληνλα θαη 

δσεξά, δεκηνπξγψληαο έηζη κία επράξηζηε θαη ραξνχκελε δηάζεζε. Μφλν ζηελ 

ηειεπηαία εηθφλα θαη ζηηο δχν ζειίδεο επηθξαηνχλ ηα ρξψκαηα ηεο εηθνλνγξάθεζε 

ηνπ Νηθφια, θαζψο θαη ηα δχν παηδηά ζπλαληηνχληαη ζηελ ρψξα ηνπ, δίλνληαο έηζη 

ηελ ειπίδα φηη ε δσή ηεο Εαρξά αξρίδεη λα απνθηά θαη απηή φια φζα απνιακβάλεη ην 

αγφξη θαη ε ίδηα έρεη ζηεξεζεί. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

 

4. ύγθξηζε βηβιίσλ 

 

Αθνχ κειεηήζακε ηα έμη απηά βηβιία ζε φιν ηνπο ην θάζκα θαη θπξίσο ζηνλ ξφιν θαη 

ηελ παξνπζία ησλ εξψσλ - πξνζθχγσλ, ζα επηρεηξήζνπκε, ζην θεθάιαην πνπ 

αθνινπζεί, λα ζπγθξίλνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα, ζηα νπνία θαηαιήμακε γηα ηνπο έμη 

δηαθνξεηηθνχο ήξσεο, ηηο έμη δηαθνξεηηθέο ηζηνξίεο, ηηο έμη δηαθνξεηηθέο ζπγγξαθείο. 

    Ο Ακίξ, ν Φάξηο, ν Αληίι, ε Εαρξά, ε Ννπξ θαη ε Ατζέ είλαη ηα παηδηά - πξφζθπγεο 

ησλ ηζηνξηψλ καο. Παηδηά πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κεηαμχ ηνπο, παηδηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο θαη δηαθνξεηηθέο 

δσέο. Ωζηφζν, νη έμη απηνί ήξσεο βίσζαλ θάπνηεο παξφκνηεο ζπλζήθεο, γεγνλφο πνπ 

ηνπο θάλεη λα έρνπλ, εθηφο απφ δηαθνξέο, θαη αξθεηέο νκνηφηεηεο. Σηο νκνηφηεηεο 

απηέο, αιιά θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα εληνπίζνπκε θαη λα 

επηζεκάλνπκε. Να ζπγθξίλνπκε πσο θάζε παηδί αληέδξαζε ζηα φζα βίσζε θαη βηψλεη 

θαη πνηα ζπλαηζζήκαηα γελλήζεθαλ κέζα ηνπ. 

    Μεηά ηνπο ήξσεο ζεηξά έρνπλ νη ηζηνξίεο. Κάζε κία απφ ηηο έμη δηαθνξεηηθέο 

ηζηνξίεο καο έρεη ηνλ δηθφ ηεο ραξαθηήξα, πνπ πιαηζηψλεηαη, εθηφο απφ ην θείκελν, 

θαη κε ηελ θαηάιιειε εηθνλνγξάθεζε. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη απνθπήκαηα ηεο 

θαληαζίαο ησλ ζπγγξαθέσλ θαη θάπνηεο άιιεο ζηεξίδνληαη ζε αιεζηλέο δηεγήζεηο θαη 

γεγνλφηα, πνπ απνηέιεζαλ έκπλεπζε ησλ ζπγγξαθέσλ. 

    Αθφκα θαη νη ίδηεο νη ζπγγξαθείο θέξνπλ δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδνληαη θαη 

πνπ πξνζπαζνχλ λα κεηαδψζνπλ ζηα παηδηά ην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ δήηεκα. ια 

ηα ζηνηρεία πνπ επηιέγνπλ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, απφ ηα νλφκαηα ησλ 

εξψσλ ηνπο, ηνλ αθεγεηή θαη ηελ εηθνλνγξάθεζε κέρξη θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηνπνζεηεί 

ηελ θνηλσλία λα αληηκεησπίδεη ηνπο ήξσεο απηνχο. ην θεθάιαην πνπ έπεηαη, ινηπφλ, 

ζα εζηηάζνπκε ζηα ηξία απηά δεηήκαηα θαη ζα επηρεηξήζνπκε ηελ ζχγθξηζε ησλ έμη 

ινγνηερληθψλ βηβιίσλ.  
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4.1 ύγθξηζε σο πξνο ηνπο θεληξηθνύο ήξσεο 

 

πγθξίλνληαο ηα βηβιία αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ θεληξηθψλ εξψσλ ηνπο 

παξαηεξνχκε φηη κνηξάδνληαη ηζφπνζα ζε δχν θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία, 

ζηελ νπνία ν θεληξηθφο ήξσαο είλαη έλαο θαη έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, αλήθνπλ 

ηξία απφ ηα έμη βηβιία. Σν πξψην είλαη ην «ζθιεξφ θαξχδη», κε πξσηαγσλίζηξηα ηελ 

κηθξή Ατζέ, δεχηεξν ην «θηνπ μειχπε», κε πξσηαγσλίζηξηα ηελ Ννπξ θαη ηξίην ην «ν 

Αληίι έρεη παηξίδα», κε πξσηαγσληζηή ηνλ κηθξφ Αληίι.  

    ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα ππφινηπα ηξία βηβιία απφ φζα επηιέμακε. ηελ 

θαηεγνξία απηή νη θεληξηθνί ήξσεο είλαη δχν. Δδψ αλήθνπλ ην «πξίγθηπαο ζεκαίλεη 

Ακίξ», κε πξσηαγσληζηέο ηνλ Ακίξ θαη ηνλ ζθχιν ηνπ Μαιίθ, πνπ γίλνληαη 

αρψξηζηνη θίινη, ην «Εαρξά θαη Νηθφιαο, νη ηζηνξίεο ηνπο», κε πξσηαγσληζηέο ηελ 

Εαρξά θαη ηνλ Νηθφια θαη ην «Υάξεο θαη Φάξηο», κε πξσηαγσληζηέο ηνλ Υάξε θαη 

ηνλ Φάξηο. 

    Απφ ηα έμη βηβιία, πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζπλνιηθά, κφλν ηα δχν δελ αλαθέξνπλ 

ηνπο θεληξηθνχο ήξσεο ζηνλ ηίηιν ηνπο, ην βηβιίν ηεο Διέλεο βνξψλνπ, «θιεξφ 

θαξχδη» θαη ην βηβιίν ηεο Μαξηέηηαο Κφληνπ, «θηνπ μειχπε». ην ζθιεξφ θαξχδη, 

σζηφζν, ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα θαηαιάβεη πσο ν ηίηινο αλαθέξεηαη ζηε κηθξή 

Ατζέ, ε νπνία απηνραξαθηεξίδεηαη ζθιεξφ θαξχδη, θαζψο ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο έλαλ 

δπλακηθφ θαη φρη επαίζζεην θαη επάισην ραξαθηήξα.  

    Σν βηβιίν ηεο Άλλαο Κνληνιέσλ, «Πξίγθηπαο ζεκαίλεη Ακίξ», θαλεξψλεη ζηνλ 

ηίηιν ηνπ κφλν ηνλ έλαλ απφ ηνπο δχν θεληξηθνχο ήξσεο, ηνλ Ακίξ, πνπ είλαη έλα 

παηδί- πξφζθπγαο. Ο ξφινο ηνπ Μαιίθ, φκσο, κπαίλεη ζηελ ηζηνξία απφ ηελ πξψηε 

θηφιαο ζειίδα ηεο αθήγεζεο, ζηελ πξψηε ζεηξά κε θεθαιαία γξάκκαηα. Ζ ηζηνξία 

μεθηλά κε ηελ θξάζε «Ο ΑΜΗΡ ΚΑΗ Ο ΚΤΛΟ».  

    Ζ ζπγγξαθέαο επηδηψθεη, έηζη, λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ αλαγλψζηε πσο ν ξφινο ηνπ 

ζθχινπ, Μαιίθ, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο, φζν εθείλνο ηνπ 

Ακίξ. Παξ’ φια απηά, ηνπνζεηεί ζηνλ ηίηιν κφλν ην φλνκα ηνπ Ακίξ, ίζσο γηαηί ζέιεη 

λα θάλεη ηνλ αλαγλψζηε λα εζηηάζεη ζηα γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ήξσα. Σα βηβιία «Υάξεο θαη Φάξηο», «Εαρξά θαη Νηθφιαο, νη ηζηνξίεο ηνπο» θαη «ν 

Αληίι έρεη παηξίδα» αλαθέξνπλ ηνπο θεληξηθνχο ηνπο ήξσεο ζηνλ ηίηιν.  

    Απφ ηνπο θεληξηθνχο ήξσεο, φκσο, φισλ ησλ βηβιίσλ παηδηά- πξφζθπγεο είλαη ε 

Ατζέ, ε Ννπξ, ν Αληίι, ε Εαρξά, ν Ακίξ θαη ν Φάξηο. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα παηδηά 
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απηά, ν Ακίξ, ε Εαρξά, ν Αληίι θαη ν Φάξηο, είλαη απξνζδηφξηζηεο ειηθίαο. ηελ 

ηζηνξία ηεο Ατζέ, ζην «θιεξφ θαξχδη», δίλεηαη ε ειηθία ηεο. Ζ κηθξή είλαη, φπσο ε 

ίδηα αλαθέξεη, ελληάκηζε ρξνλψλ. ην βηβιίν «Φηνπ μειχπε», επίζεο, αλαθέξεηαη ε 

ειηθία ηεο Ννπξ. Ζ πξσηαγσλίζηξηα είλαη δεθαεθηά ρξνλψλ.   

    Αλαθνξηθά κε ην θχιν ησλ παηδηψλ - πξνζθχγσλ παξαηεξείηαη θαη πάιη κία 

ηζνξξνπία κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Έρνπκε, ινηπφλ, ηξία αγφξηα, ηνλ Αληίι, 

ηνλ Ακίξ θαη ηνλ Φάξηο, θαη ηξία θνξίηζηα, ηελ Ατζέ, ηελ Ννπξ θαη ηελ Εαρξά.  

    Αλάκεζα ζε απηά ηα έμη παηδηά ηα ηξία είλαη αζπλφδεπηα παηδηά - πξφζθπγεο, 

θαζψο νη γνλείο ηνπο είηε έκεηλαλ πίζσ ζηελ παηξίδα είηε ζθνηψζεθαλ ζηνλ πφιεκν. 

Σα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ν Φάξηο, ν Ακίξ θαη ε Ννπξ. Σα 

ππφινηπα ηξία παηδηά, ε Ατζέ, ν Αληίι θαη ε Εαρξά, έρνπλ καδί ηνλ έλαλ ή θαη ηνπο 

δχν γνλείο ηνπο.  

    ζνλ αθνξά ηα αζπλφδεπηα παηδηά, ν Φάξηο ήξζε ζηελ λέα απηή ρψξα 

νινκφλαρνο, αθνχ νη γνλείο ηνπ ζθνηψζεθαλ ζηνλ πφιεκν θαη ηα αδέξθηα ηνπ 

ζηξαηνινγήζεθαλ. Ο Ακίξ ήξζε θαη απηφο κφλνο ηνπ, θαζψο ν παηέξαο ηνπ 

ζθνηψζεθε φηαλ ήηαλ θαη ν ίδηνο πίζσ ζηελ παηξίδα, ελψ ε κεηέξα θαη ν κηθξφηεξνο 

αδεξθφο ηνπ έκεηλαλ πίζσ. Ζ Ννπξ, ηέινο, ηαμηδεχεη πξνο ηελ λέα ρψξα κε ηε 

κηθξφηεξε αδεξθή ηεο Καιίληα αθήλνληαο ηνπ γνλείο ηεο πίζσ ζηελ Γακαζθφ. ηελ 

πεξίπησζε ηεο Ννπξ, βέβαηα, ηα δχν θνξίηζηα ζηέθνληαη ηπρεξά θαη νη γνλείο ηνπο 

θαηαθέξλνπλ λα ηα ζπλαληήζνπλ αξγφηεξα ζην Βεξνιίλν.  

    Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηηο ηζηνξίεο, πνπ ηα παηδηά έθαλαλ απηφ ην καθξχ ηαμίδη κε 

ηε ζπλνδεία ελφο ή θαη ησλ δχν γνλέσλ ηνπο, παξαηεξνχκε πσο ε Ατζέ έθηαζε ζηελ 

λέα ρψξα κε ηελ ζπλνδεία ηεο κεηέξαο θαη ηνπ κηθξφηεξνπ αδεξθνχ ηεο, ελψ ν 

παηέξαο έκεηλε πίζσ ζηελ παηξίδα θαη ε κηθξή εξσίδα πξνζεχρεηαη γηα ηελ δσή ηνπ. 

Ζ Εαρξά, αληίζεηα, έρεη δίπια ηεο θαη ηνπο δχν γνλείο ηεο, φπσο καξηπξά ε 

εηθνλνγξάθεζε. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ Αληίι, αθνχ αλαθέξεηαη πσο ν κηθξφο 

βγαίλεη απφ ηελ ζθελή αθήλνληαο πίζσ ηελ ππφινηπε νηθνγέλεηα.  

    Οη έμη θεληξηθνί ήξσεο - παηδηά βηψλνπλ ν θαζέλαο ηελ δηθή ηνπ ηζηνξία. Άιιεο 

παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο θαη άιιεο δηαθνξέο. Ζ θάζε ηζηνξία 

δεκηνπξγεί ζε θάζε έλα απφ ηα παηδηά - πξφζθπγεο θάπνηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

ςπρνινγηθέο δηαθπκάλζεηο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηνπο ήξσεο έρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο. Λίγεο είλαη νη θνξέο πνπ 

ζεκεηψλνληαη δηαθνξνπνηήζεηο.  
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    ε φινπο ηνπο ήξσεο είλαη έθδεια ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θφβνπ θαη ηεο αγσλίαο. 

ρη κφλν φζν δνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο ζηελ εκπφιεκε θαηάζηαζε πνπ μεζπά ή θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ καθξηλνχ ηαμηδηνχ κέρξη λα θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο, αιιά 

θαη ζηελ λέα ρψξα παξακνλήο, φπνπ ην κέιινλ ηνπο πξνκελχεηαη δπζνίσλν. ηηο 

ηζηνξίεο ηεο Ννπξ, ηνπ Ακίξ, ηεο Ατζέ, ηνπ Φάξηο θαη ηεο Εαρξά ηα παξαπάλσ 

ζπλαηζζήκαηα γίλνληαη θαλεξά κε ην μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ ζηελ παηξίδα ηνπο. Οη 

βνκβαξδηζκνί, νη ππξνβνιηζκνί, νη θαηαζηξνθέο θαη ε απψιεηα αγαπεκέλσλ 

πξνζψπσλ δεκηνπξγνχλ ζηα παηδηά αλαζθάιεηα. Μφλν ζηνλ Αληίι δελ ππάξρεη 

αλαθνξά γηα ην ηη ζπλέβε πίζσ ζηελ παηξίδα ηνπ, ψζηε λα δηαπηζηψζνπκε πνηα ήηαλ 

ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ηφηε.  

    Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, ν θφβνο θαη ε αγσλία γηα ηελ θαηάιεμή ηνπ 

ζεκεηψλνληαη θαη πάιη ζηηο ηζηνξίεο ηεο Ννπξ, ηνπ Ακίξ θαη ηεο Εαρξά. Οη δχν 

πξψηνη πέξαζαλ αηειείσηεο ψξεο κέζα ζηελ ζάιαζζα, παιεχνληαο λα θηάζνπλ ζηε 

ζηεξηά θαη αγσληψληαο γηα ηε δσή ηνπο. Ζ Εαρξά, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ 

εηθνλνγξάθεζε, είρε έλα πην ήπην ηαμίδη. Ζ αγσλία ηεο , σζηφζν, είλαη εκθαλήο φηαλ 

νη, επηβηβαζκέλνη ζηε βάξθα, ζπληαμηδηψηεο ηεο ηαμηδεχνπλ αγθαιηαζκέλνη θαη 

πξνζεχρνληαη λα πάλε φια θαιά.  

    Οη ηζηνξίεο ηεο Ατζέ, ηνπ Φάξηο θαη ηνπ Αληίι δελ αλαθέξνληαη ζην ηαμίδη ησλ 

κηθξψλ εξψσλ πξνο ηελ λέα ρψξα. Ζ αλαζθάιεηα, φκσο, είλαη θαη ζηε δσή ησλ 

παηδηψλ απηψλ έλα απφ ηα θπξίαξρα ζπλαηζζήκαηα, αθφκα θαη φηαλ θηάλνπλ ζηνλ 

πξννξηζκφ ηνπο. Σφζν νη άζρεκε κλήκεο, πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαγξάςνπλ, φζν θαη ε 

άζρεκε αληηκεηψπηζε πνπ βηψλνπλ πνιιέο θνξέο απφ ηνπο αλζξψπνπο ζηνλ λέν 

απηφλ ηφπν γελλνχλ ζηα παηδηά αγσλία θαη θφβν γηα ην κέιινλ.  

    ηελ πεξίπησζε απηή πην ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη ηζηνξίεο ηεο Ννπξ, ηεο Ατζέ, 

ηνπ Φάξηο, ηνπ Ακίξ θαη ηνπ Αληίι. Σα παηδηά αγσλίδνληαη λα επηβηψζνπλ, λα βξνπλ 

κία λέα παηξίδα θαη λα παξακείλνπλ ηειηθά ζε απηή, λα γίλνπλ εππξφζδεθηα θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα φλεηξα ηνπο. ηελ πεξίπησζε ηεο Εαρξά ην 

ζπλαίζζεκα απηφ δελ παξαηεξείηαη έληνλα ζηελ λέα ρψξα. 

    Σα ζπλαηζζήκαηα ηεο ιχπεο, ηεο ζηελνρψξηαο, ηεο απψιεηαο θαη ηεο κνλαμηάο 

θπξηαξρνχλ ζε φιεο αλεμαηξέησο ηηο ηζηνξίεο. ια ηα παηδηά αλαγθάζηεθαλ λα 

εγθαηαιείςνπλ φζα αγαπνχζαλ, ηνλ ηφπν ηνπο, ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ηνπο 

θνληηλνχο ηνπο αλζξψπνπο. Ννζηαιγνχλ φζα έραζαλ ή άθεζαλ πίζσ.  
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    Ζ Εαρξά εγθαηαιείπεη βίαηα ηε ρψξα ηεο καδί κε ηνπο γνλείο ηεο, φηαλ μεθηλνχλ νη 

βνκβαξδηζκνί. Ο κηθξφο Αληίι αλαζηελάδεη ζθεπηφκελνο ηα φζα άθεζε πίζσ ζηελ 

παηξίδα. Νηψζεη ζιίςε πνπ είλαη καθξηά θαη λνζηαιγεί ηνλ παππνχ ηνπ, ν νπνίνο 

πέζαλε ζην καθξχ πξνζθπγηθφ ηαμίδη.  ηελ ηζηνξία ηεο Ννπξ ππάξρνπλ αξθεηά 

ζεκεία φπνπ ε κηθξή εξσίδα αηζζάλεηαη ηελ απψιεηα, ηε ζιίςε θαη ηε ζηελνρψξηα. 

ηαλ θεχγεη απφ ηε ρψξα, αθήλνληαο πίζσ ηνπο γνλείο ηεο ρσξίο λα μέξεη αλ πνηέ ζα 

βξεζνχλ μαλά θνληά ηεο, φηαλ ράλεη ηελ γάηα ηεο, Κηηακπάλ, φηαλ, πίζσ ζηελ 

παηξίδα ηεο, ε θίιε ηεο Γηαζκίλ εγθαηαιείπεη ηελ ρψξα θαη κέλεη κφλε ηεο, φηαλ 

ληψζεη μέλε ζηηο ρψξεο πνπ πέξα ζην ηαμίδη ηεο θαη αληηκεησπίδεηαη ζαλ θιέθηξα. Σα 

γεγνλφηα απηά ηεο δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζήκαηα ιχπεο θαη κνλαμηάο, αιιά θαη γελλνχλ 

κέζα ηεο έλα θελφ. 

    Ζ Ατζέ, απφ ηελ άιιε, αλ θαη ζαλ ραξαθηήξα παξνπζηάδεηαη πην ζθιεξή απφ ηνπο 

ήξσεο ησλ άιισλ βηβιίσλ, βηψλεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ζηελνρψξηαο θαη ηεο 

απψιεηαο φηαλ, ζηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο, νη ζπκκαζεηέο ηεο θνξντδεχνπλ ηα 

παπνχηζηα πνπ ήηαλ δψξν ηεο πνιπαγαπεκέλεο ηεο γηαγηάο, αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα, 

φηαλ ζπιινγίδεηαη πσο θεχγνληαο απφ ηελ παηξίδα κε ηελ κεηέξα θαη ηνλ αδεξθφ ηεο 

άθεζε πίζσ ηνλ παηέξα ηεο θαη πξνζεχρεηαη γηα ηελ δσή ηνπ.  

    Σέινο, ζηηο ηζηνξίεο ησλ δχν αγνξηψλ, ηνπ Φάξηο θαη ηνπ Ακίξ, ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηεο ζιίςεο, ηεο απψιεηαο θαη ηεο κνλαμηάο είλαη εληνλφηεξα, εηδηθά κέρξη ν θαζέλαο 

απφ ηνπο δχν λα βξεη ηελ ζπληξνθηά ηνπ Υάξε θαη ηνπ Μαιίθ, αληίζηνηρα.  

    Ο Φάξηο, αθνχ έραζε ηνπο γνλείο ηνπ ζηνλ πφιεκν θαη είδε ηα αδέξθηα ηνπ λα 

ζηξαηνινγνχληαη, έθαλε κφλνο ηνπ ην καθξχ ηαμίδη ηεο πξνζθπγηάο θαη θαηέιεμε λα 

παιεχεη πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη ζηε δσή. Μφιηο ν θχξηνο Αξηζηείδεο ηνλ ξσηάεη 

γηα ην παξειζφλ ηνπ, μεζπάεη ζε ιπγκνχο. Ζ βαζηά ζιίςε ηνπ θαη νη άζρεκεο κλήκεο 

απνηππψλνληαη ζηηο δσγξαθηέο ηνπ κε ηα ρξψκαηα ηνπ θφθθηλνπ θαη ηνπ καχξνπ. Οη 

ζθιεξέο ζπλζήθεο, πνπ πέξαζε θαη πεξλά ν Φάξηο κφλνο ηνπ, ηνλ θάλνπλ απφκαθξν 

θαη λα κελ δέρεηαη εχθνια ηελ πξνζέγγηζε ησλ αλζξψπσλ. 

    Ο Ακίξ, ηψξα, έθαλε θαη απηφο κφλνο ηνπ ην καθξχ ηαμίδη ηεο πξνζθπγηάο 

αλαδεηψληαο κία θαιχηεξε ηχρε. Ζ κεηέξα θαη ν κηθξφηεξνο αδεξθφο ηνπ 

παξέκεηλαλ πίζσ ζηελ παηξίδα. Υσξίο θακία ζπληξνθηά, ινηπφλ, θαη καθξηά απφ 

φζνπο αγαπάεη, αγσλίδεηαη λα επηβηψζεη. Οη ζπλζήθεο πνπ ζπλαληά ζηε λέα ρψξα δελ 

είλαη θαη νη θαιχηεξεο. Ζ θνηλσλία δελ ηνλ απνδέρεηαη θαη ληψζεη παξείζαθηνο. Σνλ 
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ζιίβεη θαη ηνλ ζηελνρσξεί ε θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη, θαζψο ήιπηδε λα βξεη κία 

θαιχηεξε δσή θαη λα βνεζήζεη ηνπο δηθνχο ηνπ αλζξψπνπο, πνπ έκεηλαλ πίζσ.     

    Μεγάιν ςπρνινγηθφ πιήγκα απνηειεί γηα ηνλ Ακίξ θαη ν παξ’ νιίγνλ ζάλαηνο ηνπ 

Μαιίθ κεηά ηε δειεηεξίαζή ηνπ. Ζ ζιίςε πνπ βηψλεη, κεηά ηελ αλαγθαζηηθή 

εγθαηάιεηςε ηνπ ζθχινπ, ηνλ νδεγνχλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο άζρεκεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο θαη ηελ έιιεηςε ηξνθίκσλ, ζην λα εγθαηαιείςεη ηε κάρε γηα ηε δσή. 

    Δθηφο απφ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ζηελνρψξηαο, ηεο απψιεηαο θαη ηεο κνλαμηάο, ζε 

θάπνηεο απφ ηηο ηζηνξίεο θαίλεηαη θαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζην «Πξίγθηπαο ζεκαίλεη Ακίξ», ν Ακίξ βηψλεη έληνλν ην ζπλαίζζεκα απηφ, ζε 

ηέηνην βαζκφ, πνπ ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ην εθιάβεη θαη σο κίζνο, φηαλ κηιά γηα 

εθείλνπο πνπ ήξζαλ ζηελ παηξίδα ηνπ θαη έθεξαλ ηνλ πφιεκν θαη ηελ θαηαζηξνθή. 

Δίλαη, ινηπφλ, θαλεξά εθλεπξηζκέλνο κε ηελ λέα εκπφιεκε απηή θαηάζηαζε ζηε 

παηξίδα ηνπ, πνπ ηάξαμε ηελ ήζπρε θαη εηξεληθή δσή ηνπ.  

    Σν ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ ππάξρεη θαη ζηελ Ννπξ, ηελ κηθξή εξσίδα ζην «Φηνπ 

μειχπε». Ζ Ννπξ θαηεγνξεί ηνλ θφζκν ησλ κεγάισλ, πνπ «θιέβεη ην ρακφγειν ησλ 

αλζξψπσλ, φπσο ζπλέβε κε ηελ θίιε ηεο Γηαζκίλ, βιέπεη ηελ πδξφγεην ζθαίξα κφλν 

σο παηρλίδη, δελ δσγξαθίδεη κε έληνλα θαη δσεξά ρξψκαηα θαη επηδηψθεη λα 

δεκηνπξγεί άζρεκεο θαηαζηάζεηο. ηελ πεξίπησζε ηεο Ννπξ, ν ζπκφο ηεο εκπεξηέρεη 

θαη έλα κηθξφ παξάπνλν, θαζψο ε πξσηαγσλίζηξηα πιεγψζεθε βαζηά φηαλ ε θίιε ηεο 

αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ηε παηξίδα ηνπο θαη έκεηλε κφλε ηεο.  

    Άιιν έλα ζπλαίζζεκα, πνπ είλαη έληνλν ζηηο ηζηνξίεο ησλ βηβιίσλ, είλαη ην 

ζπλαίζζεκα ηεο απειπηζίαο, ηεο απφγλσζεο. ηα βηβιία «Πξίγθηπαο ζεκαίλεη Ακίξ», 

«Υάξεο θαη Φάξηο» θαη «Εαρξά θαη Νηθφιαο, νη ηζηνξίεο ηνπο» νη ήξσεο έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε θαηαζηάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ, είηε απηέο έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν είηε έρνπλ ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε κηαο 

εμσηεξηθήο θαηάζηαζεο.  

    Δηδηθφηεξα, ν Ακίξ βξίζθεηαη ζε απφγλσζε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηζηνξίαο 

ηνπ. Απειπίδεηαη φηαλ δελ θαηαθέξλεη λα ζψζεη ην κσξφ ζην καθξχ ηαμίδη ηνπ. ην 

ζεκείν απηφ παξνπζηάδεηαη θαη ην αίζζεκα ελνρήο. Δίλαη ην κνλαδηθφ παηδί απφ ην 

ζχλνιν ησλ εξψσλ πνπ ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ππαίηην γηα θάηη. Νηψζεη ηχςεηο πνπ δελ 

θαηάθεξε λα θξαηήζεη ζηε δσή ην κσξφ θαη απνθεχγεη, αξγφηεξα, λα έξζεη ζε επαθή 

κε ηελ κεηέξα ηνπ παηδηνχ, θαζψο ληξέπεηαη πνπ δελ θάλεθε αληάμηνο ηεο 

εκπηζηνζχλεο πνπ ηνπ έδεημε. Απειπηζκέλνο εκθαλίδεηαη, επίζεο, ζηε ζθελή ηεο παξ’ 
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νιίγνλ ζχιιεςεο ηνπ απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο αιιά θαη ζηε δπζθνιία πνπ 

αληηκεησπίδεη λα ζψζεη ηνλ θίιν ηνπ, Μαιίθ. 

    Πεξλψληαο ζηελ ηζηνξία ηνπ Φάξηο, παξαηεξνχκε πσο ν κηθξφο ήξσαο βξίζθεηαη 

ζε απειπηζία θαη κεγάιε ςπρνινγηθή πίεζε, αθνχ φηαλ ν θχξηνο Αξηζηείδεο ηνλ ξσηά 

γηα ην παξειζφλ ηνπ, ην παηδί δελ κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη ηα δάθξπα ηνπ. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη ηελ ψξα πνπ δσγξαθίδεη. Νηψζεη απεγλσζκέλνο καθξηά απφ ηελ 

παηξίδα ηνπ, λα παιεχεη νινκφλαρνο, δίρσο θάπνηνλ δηθφ ηνπ άλζξσπν, δίρσο ειπίδα.  

    Ζ Εαρξά, ζηελ δηθή ηεο ηζηνξία, κε έλα βιέκκα απφγλσζεο θαη απνξίαο, 

εγθαηαιείπνληαο ην ζπίηη ηεο, θνηηά ηα αγαπεκέλα ηεο πξάγκαηα λα θαηαζηξέθνληαη 

θαη αλαξσηηέηαη γηαηί δελ ζα κείλεη ζπίηη ηεο εθείλν ην βξάδπ. Σν ίδην βξάδπ θνηηά κε 

έλα αίζζεκα απειπηζίαο ηελ παηξίδα ηεο πνπ απνκαθξχλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

απφ απηή, θαζψο ηαμηδεχεη κε ηελ βάξθα.  

    Ωζηφζν, αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα ζπλαηζζήκαηα πνπ γελληνχληαη ζηνπο ήξσεο ησλ 

βηβιίσλ είλαη αξλεηηθά, ππάξρνπλ θαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ νη κηθξνί 

ήξσεο- πξφζθπγεο. Αηζζήκαηα ραξάο, επηπρίαο, αηζηνδνμίαο θαη ειπίδαο 

ζεκεηψλνληαη ζε θάζε κία απφ ηηο έμη δηαθνξεηηθέο ηζηνξίεο πνπ επηιέμακε.  

    Σα ζπλαηζζήκαηα απηά είλαη πην έληνλα ζηελ ηζηνξία ηεο Ννπξ, ζην βηβιίν «Φηνπ 

μειχπε». Ζ εξσίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ, ίζσο, ζηέθεηαη πην ηπρεξή απφ 

εθείλνπο ησλ άιισλ ηζηνξηψλ. Παξ’ φηη ζηελ αξρή μεθηλάεη έλα πνιχ δχζθνιν ηαμίδη 

γεκάην εκπφδηα, θαηαθέξλεη ζε φιν απηφ ηνλ δξφκν, απφ ηελ Γακαζθφ κέρξη ην 

Βεξνιίλν, λα γλσξίζεη αλζξψπνπο κε δεζηή θαξδηά πνπ ηελ βνήζεζαλ θαη ηεο 

έδσζαλ δχλακε. Φηάλεη ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηεο καδί κε ηελ κηθξφηεξε αδεξθή 

ηεο, φπνπ ηελ ζπλαληνχλ αξγφηεξα νη γνλείο ηεο. Δθεί αζρνιείηαη κε ηελ κεγάιε ηεο 

αγάπε, ηελ θνιχκβεζε, θαη πξαγκαηνπνηεί ην φλεηξφ ηεο, λα ζπκκεηάζρεη ζηνπο 

Οιπκπηαθνχο αγψλεο. Εεη, ινηπφλ, κία ειπηδνθφξα δσή.  

    Σα ζπλαηζζήκαηα απηά ζπλαληνχληαη επίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Αληίι, ηνπ Ακίξ 

θαη ηνπ Φάξηο. Ο Αληίι ληψζεη κεγάιε ραξά, αηζηνδνμία θαη ηθαλνπνίεζε φηαλ ηειηθά 

θαηαιαβαίλεη πσο ε αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ είλαη ε δηθή ηνπ παηξίδα, πνπ ην 

ρακφγειφ ηνπ ζα αλζίδεη πάληα, φπνπ θαη αλ βξίζθεηαη, αξθεί λα ηελ έρεη δίπια ηνπ. 

Ο Φάξηο βηψλεη ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα, φηαλ γίλεηαη επηηέινπο απνδεθηφο απφ ηελ 

θνηλσλία, βξίζθεη ρψξν ζηέγαζεο θαη απνθηά δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε. Δηδηθά 

φηαλ βξίζθεηαη κέζα ζηελ ηάμε θαη παίδεη κε ηα ππφινηπα παηδηά ληψζεη επηπρηζκέλνο 

θαη ρακνγειά ζπλέρεηα.  
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    Ο Ακίξ, ηψξα, ληψζεη ραξνχκελνο, ηθαλνπνηεκέλνο θαη επηπρηζκέλνο ζην ηέινο ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ, φηαλ θαηαθέξλεη ηειηθά λα ζψζεη ηνλ Μαιίθ απφ ηε δειεηεξίαζε. ηε 

ζπλέρεηα, ν Μαιίθ ζψδεη ηνλ Ακίξ απφ ηελ βαξπρεηκσληά, φηαλ θέξλεη εζεινληέο απφ 

ηελ νξγάλσζε πξνζθχγσλ, πνπ θξνληίδνπλ ηνλ Ακίξ θαη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ιχζε 

γηα ηελ παξακνλή, ηε ζηέγαζε θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ. Ο κηθξφο Ακίξ, ινηπφλ, 

ληψζεη επηπρηζκέλνο θαη αξρίδεη λα ειπίδεη ζε έλα θαιχηεξν κέιινλ.  

    ηηο ηζηνξίεο ηεο Εαρξά θαη ηεο Ατζέ ηα παξαπάλσ ζπλαηζζήκαηα εκθαλίδνληαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ. Ζ Εαρξα ληψζεη ραξνχκελε ζηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ηεο, φηαλ 

εηνηκάδεη ηελ ηζάληα ηεο γηα ην ζρνιείν θαη ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα ηεο αιιά θαη 

φηαλ γεπκαηίδεη ην κεζεκέξη κε ηνπο γνλείο ηεο. Σα ζπλαηζζήκαηα ηεο ραξάο θαη ηεο 

επηπρίαο επαλέξρνληαη θαη πάιη ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο, φπνπ ε Εαρξά πεγαίλεη ζην 

λέν ηεο ζρνιείν, ζηε λέα ρψξα θαη αληηθξίδεη ηνλ ζπκκαζεηή ηεο, Νηθφια, κε έλα 

πιαηχ ρακφγειν. 

    ηελ ηζηνξία ηεο Ατζέ, ε κηθξή εξσίδα ληψζεη ραξνχκελε, αξρηθά, φηαλ ε 

γπκλάζηξηα, θπξία Πεξζεθφλε, ηεο ραξίδεη ην δεπγάξη αζιεηηθά παπνχηζηα, πνπ ηφζν 

πνιχ ήζειε. Αθφκα, ην ίδην ζπλαίζζεκα έρεη θαη γηα ην γεγνλφο πσο ηα θαηαθέξλεη 

ζηα καζήκαηά ηεο αιιά θαη απνθηά θίιεο, κε ηηο νπνίεο πεξλά ρξφλν καδί.  

    πγθξίλνληαο, ηψξα, ηνπ ήξσεο κε βάζε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη ν θαζέλαο 

ηελ θαηάζηαζε, ηε νπνία βηψλεη ζεκεηψλνληαη αξθεηέο δηαθνξέο. Ο Ακίξ θαη ε Ννπξ 

ζηέθνληαη απέλαληη ζηηο δπζθνιίεο θαη ηηο θαθνπρίεο κε δπλακηζκφ θαη πείζκα. Παξά 

ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, φπσο νη άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ε ζθιεξή 

αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ αλζξψπσλ, δελ ζηακαηάλε ηνλ αγψλα ηνπο.  

    Ο Ακίξ πξνζπαζεί δνπιεχνληαο λα βγάιεη θάπνηα ιηγνζηά ρξήκαηα, πξνθεηκέλνπ 

λα επηβηψζεη, θαη δελ δέρεηαη κε ηίπνηα ηελ ειεεκνζχλε ησλ αλζξψπσλ. Ζ Ννπξ δελ 

παξαηάεη ηνλ αγψλα πνπ θάλεη λα βγάιεη ηελ βάξθα ζηελ ζηεξηά θαη λα νδεγήζεη 

ηνπο ζπληαμηδηψηεο ηεο κε αζθάιεηα. Σνλ δπλακηθφ ηεο ραξαθηήξα ηνλ δείρλεη, 

θαζψο ζε φιν ηεο ην ηαμίδη δελ παξαηάεη ηελ πξνζπάζεηά ηεο, αθφκα θαη αλ 

ζπλαληάεη δπζρέξεηεο, θαη δελ εγθαηαιείπεη ην φλεηξφ ηε, ηελ θνιχκβεζε.  

    Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Ατζέ παξ’ φινλ πνπ δείρλεη έλαλ δπλακηζκφ, απηφ πνπ ηελ 

ραξαθηεξίδεη πεξηζζφηεξν είλαη ην ρηνχκνξ ηεο. Αληηκεησπίδεη ηελ θαηάζηαζε κε 

ηνπο αζηπλνκηθνχο, πνπ έξρνληαη λα απειάζνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηεο, κε ρηνπκνξηζηηθφ 

ηξφπν. Δίλαη ζαξξαιέα θαη πξφζπκε λα ζπλεξγαζηεί, πξνθεηκέλνπ λα ιχζεη ην 

πξφβιεκα.  
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    Ο Αληίι, ζηε δηθή ηνπ ηζηνξία, αληηκεησπίδεη ηελ θαηάζηαζε κε ειπίδα. Ο κηθξφο 

ήξσαο ειπίδεη λα βξεη ηελ παηξίδα, φπνπ ην ρακφγειφ ηνπ ζα αλζίδεη, θαη ηειηθά ηα 

θαηαθέξλεη. Ζ Εαρξά, ζηελ δηθή ηεο ηζηνξία, θαίλεηαη θνβηζκέλε. Αληηκεησπίδεη κε 

αγσλία ηελ θαηάζηαζε, θαζψο θαίλεηαη λα κελ θαηαιαβαίλεη ηνλ ιφγν πνπ 

αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη ηελ παηξίδα ηεο αιιά θαη γηα ην πνηα ζα είλαη ε ηχρε 

ηεο απφ εδψ θαη πέξα. Κιείλνληαο κε ηνλ Φάξηο, ν νπνίνο θαίλεηαη ν πην επαίζζεηνο 

θαη επάισηνο ήξσαο αλάκεζα ζηνπο έμη πξσηαγσληζηέο, δηθαηνινγείηαη ην γεγνλφο 

φηη ζε κία ηέηνηα δχζθνιε θαηάζηαζε πνπ πεξλάεη κφλνο ηνπ, ζηέθεηαη πην 

θνβηζκέλνο, ηξνκνθξαηεκέλνο θαη κε κεγαιχηεξε αλαζθάιεηα. 

 

4.2 ύγθξηζε σο πξνο ηηο ηζηνξίεο 

 

Απφ ηα έμη βηβιία ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο πνπ επηιέμακε, «Πξίγθηπαο ζεκαίλεη 

Ακίξ», «Εαρξά θαη Νηθφιαο, νη ηζηνξίεο ηνπο», «Υάξεο θαη Φάξηο», «Ο Αληίι έρεη 

παηξίδα», «θιεξφ θαξχδη» θαη «Φηνπ μειχπε», κφλν ηα ηέζζεξα πξψηα 

απνθαιχπηνπλ απφ ηνλ ηίηιν ηνπο πσο νη ηζηνξίεο ηνπο αθνξνχλ παηδηά - πξφζθπγεο. 

Σα νλφκαηα, πνπ επηιέγνπλ νη ζπγγξαθείο θαη ηα ηνπνζεηνχλ ζηνπο ηίηινπο ησλ 

ηεζζάξσλ απηψλ βηβιίσλ , Ακίξ, Εαρξά, Φάξηο θαη Αληίι, θαλεξψλνπλ ηελ θαηαγσγή 

ησλ παηδηψλ.  

    ζνλ αθνξά, ηψξα, ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ εμψθπιισλ, ηα βηβιία πνπ δείρλνπλ 

ηελ εηθφλα ησλ πξσηαγσληζηψλ ηνπο θαη θαζηζηνχλ ζαθή ηελ θαηαγσγή ηνπο είλαη ην 

«θιεξφ θαξχδη», ην «Φηνπ μειχπε» θαη ην «Υάξεο θαη Φάξηο». ην «θιεξφ 

θαξχδη» βιέπνπκε ηελ Ατζέ, έλα θνξίηζη κε ζθνχξν δέξκα πνπ θνξά καληίια. ην 

«Φηνπ μειχπε», πίζσ απφ ηελ Ννπξ ζηέθεηαη πιήζνο θφζκνπ, κε ηηο γπλαίθεο λα 

θνξνχλ καληίια. Σέινο, ζην «Υάξεο θαη Φάξηο», απεηθνλίδεηαη θάησ απφ ηε γέθπξα 

έλα αγφξη κε ζθνχξν δέξκα, θνπξειηαζκέλα ξνχρα θαη ζιηκκέλν χθνο.   

    Αμίδεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί πσο θάπνηεο απφ ηηο ηζηνξίεο πνπ επηιέμακε 

ζηεξίδνληαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα. ηνλ πξφινγν ηνπ βηβιίνπ «θιεξφ θαξχδη» ε 

βνξψλνπ αλαθέξεη πσο ε ηζηνξία ηεο Ατζέ ζηεξίδεηαη ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ 

ζπλέβεζαλ ζε ζρνιείν ηεο Αζήλαο. Σελ ηζηνξία ηήο δηεγήζεθε ε θίιε ηεο 

Πεξζεθφλε, ήξσαο πνπ ππάξρεη θαη ζην βηβιίν.  

    Έλα αθφκα βηβιίν εκπλεπζκέλν απφ αθήγεζε πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ είλαη ην 

«Πξίγθηπαο ζεκαίλεη Ακίξ». πσο αλαθέξεη θαη ζηελ αθηέξσζε ε Κνληνιέσλ, ν 
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παηέξαο ηεο ηήο αθεγήζεθε ηελ ηζηνξία ηνπ Μαιίθ. ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ αλαθέξεη 

πσο πξφθεηηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ ηζηνξία ελφο άληξα κε ηνλ ζθχιν ηνπ, 

πνπ κέλνπλ ζε έλαλ θάδν ζηελ νδφ Μηραήι Βφδα, ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Σελ επνρή 

εθείλε πξφζθπγεο έθηαλαλ ζηελ Διιάδα δεηψληαο θαηαθχγην ζε ζθαινπάηηα 

πνιπθαηνηθηψλ θαη αληηκεησπίδνπλ ην αθηιφμελν πξφζσπν ησλ θαηνίθσλ. Ζ 

Κνληνιέσλ, ινηπφλ, ζηεξηδφκελε ζηελ ηζηνξία απηή παξαιιάζζεη πξάγκαηα θαη 

γεγνλφηα γηα λα ηα πξνζαξκφζεη ζε φζα εθείλε ζέιεη λα γξάςεη. 

    Σν ηειεπηαίν βηβιίν πνπ ε ηζηνξία ηνπ έρεη βάζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ην 

«Φηνπ μειχπε». Ζ ηζηνξία ηεο Ννπξ είλαη εκπλεπζκέλε απφ ηελ πξαγκαηηθή ηζηνξία 

ηεο θνιπκβήηξηαο Yusra Mardini, κίαο λεαξήο πξφζθπγα απφ ηε πξία, πνπ νδήγεζε 

θνιπκπψληαο καδί κε ηελ αδεξθή ηεο ηε βάξθα θαη ηνπο ζπληαμηδηψηεο ζην καθξχ 

ηαμίδη ηεο πξνζθπγηάο. Ζ Yusra, φπσο θαη ε Ννπξ, ζπκκεηείρε ζηνπο Οιπκπηαθνχο 

αγψλεο ηνπ Ρίν ην 2012. Ζ ζπγγξαθέαο, Μαξηέηηα Κφληνπ, φηαλ άθνπζε ηελ ηζηνξία 

ηεο Yursa, ζπκήζεθε ηελ ηζηνξία ηνπ παππνχ ηεο πνπ έθηαζε πξφζθπγαο ζηελ 

Διιάδα ην 1922, κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο, εθηά ρξνλψλ αγφξη, ρσξίο ηελ 

κεηέξα θαη ηηο αδεξθέο ηνπ, ηηο νπνίεο ζπλάληεζε πνιχ αξγφηεξα. ην ηέινο ηεο 

ηζηνξίαο παξαζέηεη έλα βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ κεηαθξάδεηαη ζηα αξαβηθά, 

εμεγψληαο ηελ έκπλεπζε ηεο ηζηνξίαο ηεο.  

    πγθξίλνληαο, ηψξα, ηηο ηζηνξίεο ησλ βηβιίσλ κε βάζε ηε ρξνληθή βαζκίδα πνπ 

εζηηάδεη ην θαζέλα ζπλαληάκε ηξεηο θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ φζα 

βηβιία εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ ρξνληθή βαζκίδα ηνπ παξειζφληνο θαη ηα 

γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζπκβεί. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα βηβιία ηεο Διέλεο 

βνξψλνπ, «θιεξφ θαξχδη», θαη ηεο νθίαο Παλίδνπ, «Εαρξά θαη Νηθφιαο, νη 

ηζηνξίεο ηνπο». 

    ην πξψην βηβιίν ε Ατζέ πξνζπαζεί λα είζεη ηνπο αζηπλνκηθνχο λα κελ απειάζνπλ 

ηελ νηθνγέλεηά ηεο, επηθαινχκελε γεγνλφηα απφ ηελ δχζθνιε δσή πνπ βίσζε κέρξη 

ηψξα. Πξνβάιιεη, έηζη, ζπλέρεηα ην παξειζφλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηηο αξρέο. 

ηελ ηζηνξία ηεο Εαρξά, ηψξα, ε ζπγγξαθέαο, ε θαιχηεξα ε εηθνλνγξάθνο, 

παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία ηεο απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε κηθξή πεγαίλεη ζρνιείν θαη δεη 

εηξεληθά κε ηνπ γνλείο ηεο ζηελ παηξίδα ηεο κέρξη θαη ηψξα ζην λέν ηεο ζρνιείν κε 

ηνλ ζπκκαζεηή ηεο, Νηθφια. Άιισζηε ζηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ε 

ιέμε «ηζηνξίεο», κηιψληαο, έηζη, γηα πξάμεηο πνπ έρνπλ ζπκβεί ζην παξειζφλ.  
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    ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα βηβιία πνπ εζηηάδνπλ ζηε ρξνληθή βαζκίδα ηνπ 

παξφληνο. ηε θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ην βηβιίν ηεο Δχεο Σζηηηξίδνπ- 

Υξηζηνθνξίδνπ, «Ο Αληίι έρεη παηξίδα», ηεο Γηψηαο Αιεμάλδξνπ, «Υάξεο θαη 

Φάξηο» θαη ηεο Άλλαο Κνληνιέσλ, «Πξίγθηπαο ζεκαίλεη Ακίξ».  

    ηελ ηζηνξία ηνπ κηθξνχ Αληίι αξρηθά πεξηγξάθνληαη φια φζα ζπκβαίλνπλ ζην 

παξφλ ηνπ Αληίι, φηαλ θάζεηαη ζηελ απιή ηνπ θαηαπιηζκνχ φπνπ κέλεη. πλαληά ηα 

ηέζζεξα δηαθνξεηηθά πιάζκαηα πνπ ηνλ θαινχλ λα ηα αθνινπζήζεη, φκσο εθείλνο 

αξλείηαη επγεληθά θαη ηξέρεη ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ, ζπλεηδεηνπνηψληαο πσο 

εθείλε ηελ παξνχζα ζηηγκή είλαη επηπρηζκέλνο, ζε εθείλε ηε δεζηή αγθαιηά.  

    Ζ ηζηνξία ηνπ Φάξηο εζηηάδεη, επίζεο, ζην παξφλ ηνπ κηθξνχ ήξσα. Ο Υαξήο 

αθεγείηαη θαη πεξηγξάθεη ηελ ησξηλή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία ζπλαληά ηνλ κηθξφ 

Φάξηο θαη θξνληίδεη ηνλ λέν ηνπ θίιν. ε φιε ηνπ ηελ αθήγεζε ν Υάξεο ρξεζηκνπνηεί 

ελεζηψηα, έλαλ παξνληηθφ ρξφλν. ηελ ηζηνξία ηνπ Ακίξ, ηψξα, ε ηζηνξία ηνπ κηθξνχ 

ήξσα παξνπζηάδεηαη ζην παξφλ, εθηφο απφ ην θνκκάηη πνπ ν Ακίξ δηεγείηαη ζηνλ 

Μαιίθ ηελ ηζηνξία ηνπ. 

    Σειεπηαία είλαη ε θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ρξνληθή βαζκίδα 

ηνπ κέιινληνο. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη κφλν ην βηβιίν ηεο Μαξηέηηαο Κφληνπ, 

«Φηνπ μειχπε». Ζ ζπγγξαθέαο ρσξίδεη ηελ αθήγεζε ηεο ζε θεθάιαηα κε βάζε ην 

ρξφλν. ην παξφλ ε Ννπξ ηνπνζεηείηαη λα θνιπκπάεη κε ηελ αδεξθή ηεο Καιίληα 

νδεγψληαο ηελ βάξθα καδί κε ηνπο άιινπο ζπληαμηδηψηεο πξφζθπγεο ζηελ ζηεξηά. 

Ωζηφζν, νη ρξνληθέο βαζκίδεο δελ θαιχπηνπλ ηζφπνζα ηα θεθάιαηα. Ζ Κφληνπ 

επηιέγεη λα εζηηάζεη ζηε ρξνληθή βαζκίδα ηνπ κέιινληνο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε Ννπξ 

θηάλεη  ζηελ Διιάδα κέρξη ηε ζηηγκή πνπ βγαίλεη ζην ζηάδην κε ηε ζπκκεηνρή ηεο 

ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ Ρίν ην 2012.  

    Δπηρεηξψληαο, ηέινο, λα ζπγθξίλνπκε ην ηέινο θάζε ηζηνξίαο ζηα έμη βηβιία πνπ 

επηιέμακε δηαπηζηψζακε φηη ηα πεξηζζφηεξα δίλνπλ έλα ηέινο, ζπλήζσο αίζην, ζηελ 

ηζηνξία ηνπ πξσηαγσληζηή ηνπο. Σν «θιεξφ θαξχδη» απνηειεί ηελ κφλε εμαίξεζε 

θαζψο δελ δίλεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηέινο. Ζ ηζηνξία θαηαιήγεη κε ηελ κηθξή Ατζέ 

λα ξσηά ηνπο αζηπλνκηθνχο ηη ρξεηάδεηαη λα θάλεη γηα λα κελ απειαζεί ε νηθνγέλεηά 

ηεο, αιιά ε ζπγγξαθέαο δελ δίλεη ηελ απάληεζε, νχηε ελεκεξψλεη ηνλ αλαγλψζηε γηα 

ηελ ηχρε ηεο κηθξήο εξσίδαο.  

    ηα ππφινηπα πέληε βηβιία δίλεηαη έλα ηέινο αίζην. Ο Ακίξ, παξά ηηο δχζθνιεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ην ζθιεξφ πξφζσπν ηεο θνηλσλίαο πνπ αληηκεησπίδεη θαη 
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παξά ην γεγνλφο φηη θηλδχλεςε λα ράζεη ηφζν ηνλ θίιν ηνπ φζν θαη ηελ ίδηα ηνπ ηελ 

δσή, θαηαθέξλεη ηειηθά λα δηαζσζεί απφ ηνπο εζεινληέο θαη λα δηεθδηθήζεη κία 

θαιχηεξε δσή γηα εθείλνλ θαη ηνλ Μαιίθ. Ο Φάξηο, παξά ην δχζθνιν ηαμίδη πνπ 

έθαλε κφλνο ηνπ, ηειηθά ζπλαληά ηνλ Υάξε πνπ ηνλ βνεζά θαη ηνλ ζηεξίδεη ζην λα 

μαλαβξεί ηελ φξεμε γηα δσή θαη λα εληαρζεί ζηελ λέα ηνπ θνηλσλία.  

    Ζ ηζηνξία ηνπ Αληίι έρεη θαη απηή έλα αίζην ηέινο. Ο κηθξφο Αληίι αλαδεηψληαο 

ηελ παηξίδα ηνπ θαη ηελ επηπρία ηνπ ηειηθά δηαπηζηψλεη πσο ην κφλν πνπ ηνπ αξθεί 

είλαη φηη έρεη ηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ. Ζ Εαρξά, αλ θαη εγθαηέιεηςε βίαηα ηε 

ρψξα ηεο θαη γλψξηζε ζε κηθξή ειηθία ην ζθιεξφ πξφζσπν ηνπ πνιέκνπ, ηε 

βξίζθνπκε ζηελ ηειεπηαία εηθφλα λα έρεη εληαρζεί ζηε λέα θνηλσλία κε ηνπο γνλείο 

ηεο θαη λα πεγαίλεη ραξνχκελε ζην λέν ηεο ζρνιείν. Σέινο, ε Ννπξ είλαη εθείλε πνπ 

έρεη ην πην αίζην ηέινο. Ζ κηθξή εξσίδα φρη κφλν θαηαθέξλεη λα θηάζεη καδί κε ηελ 

αδεξθή ηεο ζην Βεξνιίλν θαη βξίζθεη μαλά ηνπο γνλείο θαη ηελ γάηα ηεο, αιιά θαη 

πξαγκαηνπνηεί ην φλεηξφ ηεο λα ζπκκεηέρεη σο θνιπκβήηξηα ζηνπο Οιπκπηαθνχο 

αγψλεο.  

    Ωζηφζν, πάξα ην αίζην ηέινο ησλ πεξηζζφηεξσλ βηβιίσλ, θαλέλα απφ απηά δελ 

δεκηνπξγεί επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα ζηνλ αλαγλψζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

αλάγλσζεο. Μεξηθέο απφ ηηο ηζηνξίεο δίλνπλ ζηνλ αλαγλψζηε πην έληνλν ην 

ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο θαη ηεο απφγλσζεο, ελψ άιιεο ιηγφηεξν έληνλα.  

    Οη ηζηνξίεο ηεο Ατζέ θαη ηνπ Αληίι είλαη απηέο πνπ δελ δίλνπλ ηφζν απφιπηα θαη 

έληνλα ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ιχπεο θαη ηεο απφγλσζεο. Ζ Ατζέ παξνπζηάδεη ηα 

γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηε δσή ηεο κε ρηνπκνξηζηηθφ θαη πεξηπαηρηηθφ ιφγν. Ο 

Αληίι, απφ ηελ άιιε, δελ πεξηγξάθεη ην ηαμίδη θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ έδεζε αιιά ηε 

ζπλάληεζή ηνπ κε ηα κπζηήξηα απηά πιάζκαηα πνπ ηνλ έθαλαλ λα δηαπηζηψζεη φηη 

κπνξεί λα είλαη επηπρηζκέλνο κε φζα έρεη.  

    Ζ Ννπξ ζηελ δηθή ηεο ηζηνξία αθεγνχκελε ην καθξχ θαη ζθιεξφ ηαμίδη ηεο κε ηελ 

βάξθα αιιά θαη ηα φζα βίσζε πίζσ ζηελ παηξίδα ηεο γελλά ζηνλ αλαγλψζηε 

δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ, φκσο, αλαηξέπνληαη ζην ηέινο κε ηελ αίζηα θαηάιεμε 

ηεο ηζηνξίαο ηεο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ παηδηθνχ ηεο νλείξνπ. 

    Οη ηζηνξίεο ηεο Εαρξά, ηνπ Ακίξ θαη ηνπ Φάξηο δεκηνπξγνχλ ζην αλαγλψζηε ηα πην 

δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα. Παξά ην αίζην ηέινο ησλ ηζηνξηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αθήγεζε θαη ηα ηξία παηδηά- πξφζθπγεο βξίζθνληαη αληηκέησπα κε πνιχ ζθιεξέο 

ζπλζήθεο θαη βηψλνπλ ηηο θξηθαιεφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνμελήζεη έλαο πφιεκνο. 
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4.3 ύγθξηζε σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε ηεο θάζε ζπγγξαθέα 

 

Ξεθηλψληαο κε ην ηη είδνο αθεγεηή επηιέγεη ν θάζε ζπγγξαθέαο γηα λα αθεγεζεί ηελ 

ηζηνξία ηνπ, δηαπηζηψλνπκε πσο ε πιεηνςεθία ησλ ζπγγξαθέσλ επηιέγεη έλαλ 

πεξηνξηζκέλν αθεγεηή θαη κία εζσηεξηθή εζηίαζε. Ο αθεγεηήο γλσξίδεη φζα 

αθξηβψο θαη ν ήξσαο ηνπ βηβιίνπ θαη ε παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ είλαη 

ππνθεηκεληθή. Ζ επηινγή απηνχ ηνπ είδνπο αθεγεηή θαη ε πξσηνπξφζσπε, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, αθήγεζε βνεζά ηνλ αλαγλψζηε ζην λα βηψζεη πην έληνλα 

ηελ ηζηνξία, ηα γεγνλφηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ βηβιίνπ.  

    Οη ζπγγξαθείο, ινηπφλ, επηιέγνπλ σο πξσηαγσληζηέο ηνπο ήξσεο πνπ πηζηεχνπλ φηη 

κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζα επεξεάζνπλ πεξηζζφηεξν ηελ εμέιημε 

αιιά θαη ηνλ αλαγλψζηε. ηα βηβιία «θιεξφ θαξχδη», «Φηνπ μειχπε», «Εαρξά θαη 

Νηθφιαο, νη ηζηνξίεο ηνπο» θαη «Υάξεο θαη Φάξηο» ρξεζηκνπνηείηαη ε ηαθηηθή απηή 

πην έληνλα απφ ηα άιια δχν βηβιία. ηα πξψηα ηξία βηβιία πξσηαγσληζηνχλ ηα 

παηδηά- πξφζθπγεο θαη ε αθήγεζε γίλεηαη απφ ηα δηθά ηνπο κάηηα. ην ηέηαξην βηβιίν 

σο αθεγεηήο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην παηδί- πξφζθπγαο, ν Φάξηο, αιιά ην παηδί πνπ ην 

βνεζά θαη ην ζηεξίδεη, ν Υάξεο.  

    ηηο πεξηπηψζεηο ηεο Ατζέ, ηεο Ννπξ θαη ηεο Εαρξά νη ζπγγξαθείο επηρεηξνχλ λα 

θέξνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζηε ζέζε ηνπ ήξσα- πξφζθπγα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβεη 

ηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ν ήξσαο. ηελ ηζηνξία ηνπ Φάξηο, φκσο, ε Αιεμάλδξνπ 

ζεσξεί φηη ν ήξσαο πνπ ζα επεξεάζεη ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ είλαη ν Υάξεο. Πηζηεχεη 

πσο ν αλαγλψζηεο ζα ηαπηηζηεί κε ηνλ Υάξε θαη ζα ληψζεη ζπκπφληα θαη ζπκπάζεηα 

γηα ηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπ, αλεμαξηήησο θαηαγσγήο.  

    ε κία άιιε πξνζέγγηζε, ην βηβιίν ηεο Κνληνιέσλ, «Πξίγθηπαο ζεκαίλεη Ακίξ», 

έρεη έλαλ παληνγλψζηε αθεγεηή θαη κία κεδεληθή εζηίαζε. Ο αθεγεηήο εδψ γλσξίδεη 

πεξηζζφηεξα απφ ηνλ ήξσα, αθεγείηαη ζε ηξίην πξφζσπν, έρεη αληηθεηκεληθή ζέαζε 

ησλ πξαγκάησλ θαη κπνξεί λα δψζεη φπνηα πιεξνθνξία ζεσξεί ζρεηηθή. Ο αθεγεηήο, 

ινηπφλ, πξνζπαζεί λα θαιχςεη φιεο ηηο νπηηθέο γσλίεο κίαο ηζηνξίαο θαη φρη κφλν ηνπ 

ήξσα.  

    Σέινο, ζην βηβιίν ηεο Δχεο Σζηηηξίδνπ- Υξηζηνθνξίδνπ, «Ο Αληίι έρεη παηξίδα» 

ζπλαληάκε έλαλ πεξηνξηζκέλν παληνγλψζηε αθεγεηή. Ζ ζπγγξαθέαο επηιέγεη ηελ 

εζσηεξηθή εζηίαζε, φπνπ ν αθεγεηήο γλσξίδεη φζα θαη ν ήξσαο, αιιά ε αθήγεζε 

εδψ είλαη ηξηηνπξφζσπε θαη φρη πξσηνπξφζσπε. Ζ ζπγγξαθέαο- αθεγεηήο επηιέγεη 
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λα δεη ηελ θάζε ζθέςε θαη δξάζε κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ ήξσα, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ηνπ κηθξνχ Αληίι. Θέιεη λα δείμεη κφλν φζα ζθέθηεηαη, θάλεη θαη 

αηζζάλεηαη ν Αληίι.  

    ζνλ αθνξά ηελ εηθνλνγξάθεζε πνπ επηιέγεη θάζε ζπγγξαθέαο λα ζπλνδέςεη ην 

θείκελφ ηνπ, ηα έμη βηβιία πνπ κειεηήζακε ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε 

πεξηιακβάλεη ηα βηβιία πνπ παξνπζηάδνπλ θαη ζηηο εηθφλεο ηνπ ηε ζθιεξή απηή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ πεξηγξάθνπλ, αθξηβψο φπσο είλαη. Σα βηβιία απηά είλαη ην 

«Πξίγθηπαο ζεκαίλεη Ακίξ», «Φηνπ μειχπε» θαη «Υάξεο θαη Φάξηο». ηελ δεχηεξε 

θαηεγνξία αλήθνπλ ηα βηβιία πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν ζθιεξέο εηθφλεο. Σα 

βηβιία απηά είλαη ην «θιεξφ θαξχδη», «Ο Αληίι έρεη παηξίδα» θαη «Εαρξά θαη 

Νηθφιαο, νη ηζηνξίεο ηνπο». 

    Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ ηζηνξία ηνπ Ακίξ νη εηθφλεο είλαη αζπξφκαπξεο θαη 

πεξηγξάθνπλ ζθελέο βίαηεο θαη ζθιεξέο, φπσο ν βνκβαξδηζκφο θαη ε εηθφλα 

αλζξψπσλ λα πξνζπαζνχλ λα γιηηψζνπλ απφ πληγκφ. Οη θηγνχξεο, σζηφζν, έρνπλ ηελ 

αίζζεζε ζθίηζνπ, φπσο θαη ζην βηβιίν ηνπ Αληνπάλ ληε αηλη- Δμππεξχ, «Μηθξφο 

πξίγθηπαο». ηελ ηζηνξία ηεο Ννπξ, ζην βηβιίν «Φηνπ μειχπε», νη εηθφλεο είλαη θαη 

εθεί αζπξφκαπξεο αιιά κε πην ξεαιηζηηθή εηθνλνγξάθεζε απφ ηελ ηζηνξία ηνπ Ακίξ. 

Οη εηθφλεο δείρλνπλ κε κεγαιχηεξν ζθιεξφ ηελ Ννπξ λα ηξαβάεη ηελ βάξθα θαη λα 

ηξέρεη λα ζσζεί απφ ηηο αξρέο ηεο εξβίαο.  

    πγθξηηηθά κε ηα άιια δχν πξναλαθεξζέληα βηβιία, ζηελ ηζηνξία ηνπ Φάξηο ε 

εηθνλνγξάθεζε δελ είλαη ηφζν ζθιεξή. Γηαζέηεη πην έληνλα θαη δσεξά ρξψκαηα θαη 

νη θηγνχξεο κνηάδνπλ λα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε παηδί. Τπάξρνπλ, σζηφζν, πνιιέο 

εηθφλεο κε σκφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ν Φάξηο εκθαλίδεηαη κε θνπξειηαζκέλα ξνχρα, 

ππεξβνιηθά αδχλαηνο, βξψκηθνο θαη ζπλερψο ιππεκέλνο. Οη δσγξαθηέο ηνπ κηθξνχ 

ήξσα απεηθνλίδνπλ, επίζεο, ηελ ζθιεξφηεηα ηνπ πνιέκνπ κε ηξφπν πνπ έλα παηδί 

κπνξεί λ θαηαλνήζεη θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ρξψκαηα ηνπ καχξνπ θαη ηνπ 

θφθθηλνπ.  

    ηελ δεχηεξε θαηεγνξία ζπλαληάκε ηα βηβιία «Ο Αληίι έρεη παηξίδα», «Εαρξά θαη 

Νηθφιαο, νη ηζηνξίεο ηνπο» θαη «θιεξφ θαξχδη». ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ Αληίι θαη 

ηεο Ατζέ ηα ρξψκαηα είλαη αξθεηά έληνλα θαη δσεξά. ηελ ηζηνξία ηεο Εαρξά, φκσο, 

ηα ρξψκαηα απηά θπξηαξρνχλ κφλν ζηελ δεμηά ζειίδα, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε δσή ηνπ 

Νηθφια. Ζ αξηζηεξή ζειίδα, πνπ αλαθέξεηαη ζηε δσή ηεο Εαρξά, έρεη πην ζθνχξα θαη 

κνπληά ρξψκαηα. Καη ζηηο ηξεηο ηζηνξίεο, βέβαηα, νη θηγνχξεο παξνπζηάδνπλ κία 



91 

 

παηδηθφηεηα, εηδηθά ζηελ Εαρξά ζα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζέζεη πσο νη εηθφλεο ηνπ 

βηβιίνπ είλαη δσγξαθηέο παηδηψλ ειαθξψο επηκειεκέλεο. ηελ ηζηνξία ηνπ Αληίι ε 

εηθνλνγξάθεζε δηαζέηεη έλα νλεηξηθφ, θαληαζηηθφ θαη εμσπξαγκαηηθφ ζηνηρείν.        

    Σα ηειεπηαία απηά ηξία βηβιία πξνζπαζνχλ λα παξνπζηάζνπλ ζηνλ αλαγλψζηε κε 

ήπην ηξφπν ηεο πξνζθπγηθέο ηζηνξίεο ησλ παηδηψλ θαη, αληηζεηηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο 

ηνπ Ακίξ, ηεο Ννπξ θαη ηνπ Φάξηο, λα κελ δψζνπλ ζθιεξέο εηθφλεο πνπ δείρλνπλ ηελ 

σκή πξαγκαηηθφηεηα.  

    ε επφκελν ζηάδην, επηρεηξνχκε λα ζπγθξίλνπκε ηνλ ηξφπν πνπ θαζεκία απφ ηηο 

ζπγγξαθείο επηιέγεη λα παξνπζηάζεη ηελ ηζηνξία ζπλδπαζηηθά θαη κε ηηο ειηθίεο ζηηο 

νπνίεο απεπζχλεηαη. Οη ζπγγξαθείο, ινηπφλ, ησλ βηβιίσλ «Υάξεο θαη Φάξηο», 

«θιεξφ θαξχδη» θαη «Πξίγθηπαο ζεκαίλεη Ακίξ» απεπζχλνληαη ζε ειηθίεο απφ νρηψ 

εηψλ θαη πάλσ. ηελ ειηθηαθή απηή νκάδα ην παηδί είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλεηαη 

πεξηζζφηεξα πξάγκαηα, έρεη αλαπηχμεη ηελ αλαγλσζηηθή ηνπ ηθαλφηεηα ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη, επνκέλσο, είλαη πηα έηνηκν λα μεθηλήζεη λα σξηκάδεη 

πλεπκαηηθά θαη λα δηακνξθψλεη γλψκεο, απφςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο.  

    ηα παξαπάλσ βηβιία νη ζπγγξαθείο επηιέγνπλ λα δείμνπλ ζην αλαγλσζηηθφ ηνπο 

θνηλφ ηελ ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα. ζεο δπζθνιίεο ζπκβαίλνπλ ζηηο δσέο ηνπ Φάξηο, 

ηεο Ατζέ θαη ηνπ Ακίξ πξνβάιινληαη κέζα απφ ηελ σκή παξάζεζε ησλ γεγνλφησλ. Ζ 

απψιεηα, ν ζάλαηνο, ε πξνζθπγηά, ε κνλαμηά, νη θαθνπρίεο, ν ζπλερήο αγψλαο 

επηβίσζεο θαη ε απαμίσζε ηεο θνηλσλίαο εληείλνπλ ηε\ ζθιεξή παξάζεζε θαη 

δηήγεζε ησλ ηζηνξηψλ. Έλα παηδί κηθξφηεξν ηεο ειηθίαο ησλ νρηψ εηψλ δελ έρεη 

αθφκα ηελ ςπρηθή δχλακε λα δερηεί ηελ άζρεκε πξαγκαηηθφηεηα ιφγσ ηεο 

επαηζζεζίαο ηνπ. Απφ ηελ ειηθία απηή θαη κεηά, φκσο, ην παηδί ζαλ πξνζσπηθφηεηα 

πξέπεη λα αθππλίδεηαη θαη λα αξρίδεη λα ζπλεηδεηνπνηεί φηη ζηνλ θφζκν πνπ δεη δελ 

είλαη φια φκνξθα θαη εχθνια. 

    ηελ ίδηα αθηξβψο γξακκή θηλείηαη θαη ε ζπγγξαθέαο Μαξηέηηα Κφληνπ κε ην 

βηβιίν «Φηνπ μειχπε» παξνπζηάδνληαο ηελ ηζηνξία ηεο Ννπξ ηφζν ζθιεξά φζν ηελ 

έδεζε ε Yusra Mardini. Ζ ειηθία ζηελ νπνία απεπζχλεηαη, βέβαηα, ην βηβιίν είλαη απφ 

δέθα εηψλ θαη πάλσ. ηελ πεξίπησζε απηή ίζσο λα έρεη επηιερζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ειηθηαθή νκάδα ιφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη φρη γηαηί ηα γεγνλφηα 

πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη πην βίαηα απφ εθείλα ησλ παξαπάλσ βηβιίσλ. Δπνκέλσο, ην 

βηβιίν ζα κπνξνχζε λα έρεη θαη αλαγλσζηηθφ θνηλφ κηθξφηεξεο ειηθίαο απφ απηφ πνπ 

πξνηείλεηαη. 
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    Ζ κνλαδηθή ζπγγξαθέαο πνπ απεπζχλεηαη ζε κηθξή ειηθία είλαη ε νθία Παλίδνπ. 

Σν βηβιίν ηεο, «Εαρξά θαη Νηθφιαο, νη ηζηνξίεο ηνπο», απεπζχλεηαη ζε παηδηά άλσ 

ησλ ηεζζάξσλ εηψλ, θαζψο ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ εηθνλνγξάθεζε θαη ειάρηζηα 

ζηνλ γξαπηφ ιφγν. Κάζε δεχγνο ζειίδσλ πεξηέρεη κία θνηλή πξφηαζε θαη γηα ηηο δχν 

ηζηνξίεο ησλ παηδηψλ. Δίλαη, έηζη, πνιχ εχθνιν ζηελ αλάγλσζε, αθνχ νη εηθφλεο 

έρνπλ ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν.  

    Αθφκα θαη ζηελ ηζηνξία ηεο Εαρξά ε πξαγκαηηθφηεηα δελ δίλεηαη κε σκφ θαη άγξην 

ηξφπν. Γελ παξαηεξνχληαη ζρεδφλ θαζφινπ ζθιεξέο εηθφλεο. Μφλν δχν απφ ηηο 

εηθφλεο έρνπλ ιίγν πην έληνλν ην ζηνηρείν απηφ, ε εηθφλα ηεο θσηηάο πνπ μεζπάεη θαη 

ε εηθφλα ηνπ θαηεζηξακκέλνπ ζρνιείνπ ηεο Εαρξά. Σα κνλαδηθά αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα πνπ δειψλνληαη είλαη ν θφβνο θαη ε αγσλία θαη φρη ν ζάλαηνο θαη ε 

αλάγθε γηα επηβίσζε. Ζ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ εηψλ ζεσξείηαη αξθεηά κηθξή ψζηε έλα 

παηδί λα κπνξεί λα δηαβάζεη έζησ θαη κία κηθξή πξφηαζε. Δπνκέλσο ε θαιχηεξε 

ειηθία ζηελ νπνία κπνξεί λα απεπζπλζεί ην βηβιίν είλαη ηα έμη έηε θαη πάλσ. 

    Σν βηβιίν «Ο Αληίι έρεη παηξίδα» είλαη ην κνλαδηθφ απφ ηα έμη ζην νπνίν δελ 

δίλεηαη θάπνηα πξνηεηλφκελε ειηθία γηα ηνλ αλαγλψζηε. Θα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε 

λα νξίζνπκε ηελ ειηθία απηή ζηα εθηά κε νρηψ έηε θαη πάλσ, αλ ιάβνπκε ππφςε φηη 

ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ παξνπζηάδεηαη κε έλαλ πην νκαιφ θαη ήπην ηξφπν ζην 

παηδί - αλαγλψζηε. Ζ ζπγγξαθέαο δελ αλαθέξεηαη ζε ζθιεξά γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ 

κηθξνχ ήξσα αιιά θάλεη κφλν κία κηθξή αλαθνξά ζηνλ ζάλαην ηνπ παππνχ ηνπ, πνπ 

ράζεθε ζηε ζάιαζζα, κε έκκεζν θαη έληερλν ηξφπν («φπσο πξηλ ηνλ πάξνπλ ζηα πγξά 

παιάηηα ηνπο ηα θχκαηα.»)
83

. Παξφιν πνπ ε έθηαζε ηνπ θεηκέλνπ είλαη κηθξή θαη ην 

νλεηξηθφ ζηνηρείν ην θάλεη λα θαίλεηαη πην παηδηθφ απφ ηηο ειηθίεο πνπ πξνηείλεηαη ην 

δχζθνιν ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, φπσο νη ιέμεηο αλαθνχθνπξδα, αλαδεχνληαλ 

θ.α., θάλεη δχζθνιε ηελ αλάγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ ζηηο κηθξφηεξεο 

ειηθίεο.  

    ζνλ αθνξά, ηψξα, ηνλ ηξφπν πνπ θάζε ζπγγξαθέαο βάδεη ηελ θνηλσλία λα 

αληηκεησπίδεη ηνλ ήξσα - πξφζθπγα θάλνπκε ηηο παξαθάησ παξαηεξήζεηο. ηα βηβιία 

«Πξίγθηπαο ζεκαίλεη Ακίξ», «θιεξφ θαξχδη», «Υάξεο θαη Φάξηο» θαη «Φηνπ 

μειχπε» νη παηδηθνί ήξσεο- πξφζθπγεο αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ θνηλσλία κε έληνλν 

θπιεηηθφ ξαηζηζκφ.  

                                                           
83. Βι. Δχε Σζηηηξίδνπ- Υξηζηνθνξίδνπ, ό.π.ζ. 8. 
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    Ο Ακίξ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζηελ λέα παηξίδα έξρεηαη αληηκέησπνο 

κε ην ζθιεξφ πξφζσπν ηεο θνηλσλίαο. Ζ άζρεκε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ 

απέλαληη ηνπ θαη ε άξλεζε λα ηνλ απνδερηνχλ εμαηηίαο ηεο θαηαγσγήο θαη ηεο 

εκθάληζήο ηνπ ηνλ θάλνπλ λα ληψζεη μέλνο θαη παξείζαθηνο. Αθφκε θαη ε εχξεζε 

εξγαζίαο είλαη δχζθνιε, θαζψο θαλέλαο δελ ζέιεη λα ηνλ πξνζιάβεη ιφγσ ηεο 

εμσηεξηθήο ηνπ εκθάληζεο θαη ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο πξνο απηψλ. Ο κηθξφο 

ήξσαο ζπγθξνχεηαη κε ηελ θνηλσλία θαη φηαλ ζπιιακβάλεηαη απφ ηνπο 

αζηπλνκηθνχο. Τπάξρνπο, βέβαηα, θαη ήξσεο πνπ πξνζπαζνχλ λα ηνλ βνεζήζνπλ, 

φπσο ν καγαδάηνξαο, ηα παηδηά ηνπ λενθιαζζίθνπ θαη ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο ησλ 

αζπλφδεπησλ παηδηψλ. ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηζηνξίαο, σζηφζν, ε αληηκεηψπηζε 

ηεο θνηλσλίαο πξνο ηνλ Ακίξ είλαη αξλεηηθή. 

    Παξφκνηα ζπκπεξηθνξά δέρεηαη θαη ε Ατζέ ζην βηβιίν «θιεξφ θαξχδη». Αξρηθά 

ζην ζρνιείν φπνπ νη ζπκκαζεηέο ηεο ηελ θνξντδεχνπλ γηα ηα παπνχηζηα ηεο, 

δεκηνπξγψληαο ηεο ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο, ζηελνρψξηαο, ζπκνχ θαη ληξνπήο. ηε 

ζπλέρεηα, φηαλ αλαγθάδεηαη λα έξζεη αληηκέησπε κε ηνπο αζηπλνκηθνχο, πξνθεηκέλνπ 

λα ηνπο πείζεη λα ηεο δψζνπλ ρξφλν, παξαηεξείηαη θαη πάιη ε ζχγθξνπζε κε ηελ 

θνηλσλία θαη ηηο αξρέο ηεο. 

    Ζ ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαίλεηαη ζην βηβιίν «Υάξεο θαη Φάξηο» ζην γεγνλφο 

πσο ην κηθξφ αγφξη θαηέιεμε λα δεη θάησ απφ κία γέθπξα αιια θαη ζην φηη θνβάηαη 

λα πιεζηάζεη θαη λα εκπηζηεπηεί ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ. Σα δχν απηά ζηνηρεία 

καξηπξνχλ φηη είλαη έλα παηδί πνπ δελ αληηκεησπίζηεθε απφ ηελ θνηλσλία κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν. Αθφκα θαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ Υάξε ν Φάξηο βηψλεη 

ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά, φηαλ ν παηέξαο ηνπ Υάξε αξλείηαη λα εκπιαθεί ζηε δσή 

ηνπ κηθξνχ αγνξηνχ - πξφζθπγα. Έλα άιιν ηέηνην πεξηζηαηηθφ απνηειεί θαη ε 

αληηκεηψπηζε ησλ δχν ζπκκαζεηψλ ηνπ κέζα ζηελ ηάμε, πνπ θαίλνληαη λα 

ελνρινχληαη απφ ηελ άθημε ηνπ.  

    Σέινο, ζηελ ηζηνξία ηεο Ννπξ, ζην βηβιίν «Φηνπ μειχπε», ε εξσίδα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηηο ζπλαληάεη ζηηο ρψξεο πνπ πεξλά αλζξψπνπο πνπ δελ ηηο 

ζπκπεξηθέξζεθαλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Αξθεηνί απφ απηνχο ηελ αληηκεησπίδνπλ 

ζαλ θιέθηξα θάλνληαο ηε λα ληψζεη μέλε θαη αλεπηζχκεηε, ελψ άιιε ηε δηψρλνπλ. 

Λίγνη είλαη νη άλζξσπνη πνπ ηελ έθαλαλ λα ληψζεη εππξφζδεθηε, φπσο ν Μχξσλαο 

θαη ν πξνπνλεηήο Κιάνπο. 
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    Αληίζεηα κε ηα παξαπάλσ ηέζζεξα βηβιία, ηα βηβιία «Ο Αληίι έρεη παηξίδα» θαη 

«Εαρξά θαη Νηθφιαο, νη ηζηνξίεο ηνπο» δελ πεξηέρνπλ ζηνηρεία πνπ λα ππνδειψλνπλ 

θάπνηα κνξθή ζχγθξνπζεο κε ηελ θνηλσλία. ηελ πεξίπησζε ηνπ Αληίι, ε νηθνγέλεηα 

ινγηθά αληηκεησπίζηεθε κε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά, θξίλνληαο απφ ην γεγνλφο φηη 

ζηεγάδεηαη, ιακβάλεη ηελ απαξαίηεηε θξνληίδα θαη δελ δηαηξέρεη θίλδπλν ζχιιεςεο 

θαη απέιαζεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο Εαρξά. πσο θαίλεηαη 

απφ ηηο εηθφλεο, ε Εαρξά θαη νη γνλείο ηεο δέρνληαη ηελ βνήζεηα ησλ νξγαλψζεσλ θαη 

ησλ εζεινληψλ. Σνπο παξέρεηαη ζηέγαζε, ζίηηζε, πεξίζαιςε θαη δίλεηαη ε επθαηξία 

ζηελ εξσίδα λα κνξθσζεί.  

    πλεπψο, δηαπηζηψλνπκε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε αληηκεηψπηζε ησλ 

παηδηψλ πξνζθχγσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο είλαη αξλεηηθή. Οη ζπγγξαθείο 

επηιέγνπλ λα ηνλίζνπλ, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ βηβιίσλ, ηελ ζχγθξνπζε ησλ αηφκσλ 

απηψλ κε ηελ θνηλσλία θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ λέα ρψξα κέρξη 

ηειηθά λα ιάβνπλ θάπνηα βνήζεηα. Παξαηεξείηαη πσο ε βνήζεηα απηή πξνζθέξεηαη 

ηηο πην πνιιέο θνξέο απφ ηηο δηάθνξεο νξγαλψζεηο θαη φηη νη άλζξσπνη πνπ ηνπο 

ζπλδξάκνπλ εθηφο απηψλ είλαη ειάρηζηνη.  

    Κιείλνληαο ηε ζχγθξηζε σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζπγγξαθέσλ, πξνζπαζήζακε 

λα δηαπηζηψζνπκε αλ δηαθαίλνληαη θάπνπ νη γλψκεο ησλ ζπγγξαθέσλ γηα ην 

θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

πξναλαθέξακε. ε θάπνηα βηβιία νη ζπγγξαθείο θξίλνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά απηή, 

άιινηε πην απζηεξά θαη άιινηε πην ειαζηηθά, ελψ ζε θάπνηα άιια επηιέγνπλ λα κελ 

ηελ θξίλνπλ θαζφινπ.  

    ην βηβιίν «Πξίγθηπαο ζεκαίλεη Ακίξ» ην κηθξφ αγφξη φηαλ έξρεηαη ζηε λέα ρψξα 

αληηκεησπίδεηαη κε ξαηζηζκφ. Οη άλζξσπνη ηεο ην πεξηθξνλνχλ, ην απνθεχγνπλ θαη 

δελ ηνπ πξνζθέξνπλ θακία βνήζεηα. Ζ ζπγγξαθέαο αληηκεησπίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά 

απηή κε κία δφζε εηξσλείαο θαη ηελ θαηαθξίλεη έκκεζα. Μέζα ζην θείκελν 

ρξεζηκνπνηεί θξάζεηο φπσο «κφλν ηελ ζιίςε ηνπο δελ άληεραλ γηαηί ηνπο ζχκηδε θάηη 

απφ ηνλ εαπηφ ηνπο», «κα ν Ακίξ δελ ήηαλ δηθφ ηεο παηδί, φπσο κία ζθιεξή κάλα 

αξλείηαη λα ζξέςεη έλα μέλν παηδί, έηζη θαη ε λέα γε ζθιεξά ηνλ αξλήζεθε», «…κηαο 

γθξίδαο πφιεο,  πνπ έβαθε ηα πάληα, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, γθξίδα» θαη «θη φζν 

πην πνιχ μερψξηδε θάπνηνο αλάκεζα ηνπο, ηφζν πην πνιχ ηνλ αληηπαζνχζαλ», πνπ 

δειψλνπλ φηη δελ ζπκκεξίδεηαη ηελ ίδηα άπνςε θαη ζεσξεί ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

Ακίξ απφ ηνπο αλζξψπνπο ζθιεξή. Πηζηεχεη φηη ζηελ θαηλνχξηα ρψξα δελ δφζεθε κία 
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επθαηξία ζην κηθξφ αγφξη γηαηί δελ ην ζεσξεί κέινο ηεο δηθήο ηεο θνηλσλίαο θαη γηαηί 

μερσξίδεη απφ ηνπο ππφινηπνπο θαηνίθνπο ηεο.  

    Με ηελ ίδηα εηξσλεία ζηέθεηαη θαη ε ζπγγξαθέαο Διέλε βνξψλνπ ζην βηβιίν 

«θιεξφ θαξχδη». ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αξρψλ απέλαληη ζηελ Ατζέ θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηεο παξνπζηάδεηαη εξεηζηηθή κέζα απφ ηα ιφγηα ηεο κηθξήο εξσίδαο. ηελ 

αξρή ηνπ θεηκέλνπ ε Ατζέ ρξεζηκνπνηεί ηηο θξάζεηο «Καιά, μαλά ζα ηα ιέκε; αο ηα 

έρσ πεη εθαηφ θνξέο! Κάζε θνξά πνπ κε ξσηάηε. Αιιά δελ κνπ δίλεηε ζεκαζία. Πάκε 

πάιη!» θαη «Ξέξσ φηη δελ ζα ζαο αιιάμσ γλψκε γηαηί εζείο θνξάηε ζηνιή θαη ε κακά 

κνπ καληίια θαη εγψ είκαη κηθξή».  

    Ζ βνξψλνπ βάδεη ηελ Ατζέ λα δείμεη κέζα απφ ηα ιφγηα ηεο ηε γλψκε ηεο γηα ηελ 

αξλεηηθή ζηάζε ησλ αζηπλνκηθψλ απέλαληη ηεο. πσο παξαηεξείηαη, νη αξρέο δελ 

είλαη ε πξψηε θνξά πνπ έξρνληαη λα ειέγμνπλ ηα ραξηηά ηεο νηθνγέλεηαο. Πξνθαλψο 

έρνπλ θάλεη θαη άιιεο απφπεηξεο, ζηηο νπνίεο ε Ατζέ πξνζπαζεί λα ηνπο εμεγήζεη ηελ 

θαηάζηαζε αιιά εθείλνη αξλνχληαη λα ηελ θαηαιάβνπλ θαη λα ηεο δψζνπλ ηελ 

απαξαίηεηε ζεκαζία. Σν παηδί ηνλίδεη, επίζεο, κε θαπζηηθφ ηξφπν ην γεγνλφο φηη ε 

ζηνιή δίλεη ζηνπο αζηπλνκηθνχο εμνπζία, φηη ε κεηέξα ηεο θνξάεη καληίια, θάηη πνπ 

ηελ θάλεη λα ζεσξείηαη μέλε θαη λα ζηνρνπνηείηαη θαη φηη ε ίδηα είλαη κηθξή γηα λα ηεο 

δψζνπλ πξνζνρή. 

    ην επφκελν βηβιην, «Υάξεο θαη Φάξηο», ε Γηψηα θ. Αιεμάλδξνπ δηαζέηεη απέλαληη 

ζηελ ξαηζηζηηθή αληηκεηψπηζε πνπ δέρεηαη ν Φάξηο κία ζηάζε πνπ εθθξάδεη 

πεξηζζφηεξν ιχπε θαη ζπκφ. Ζ ζπγγξαθέαο κέζα απφ ηελ θξάζε ηνπ Υάξε «Γελ 

μέξεηε ηη πέξαζε γηα λα θηάζεη σο εδψ… Αθήζηε ηνλ ήζπρν! Δίλαη παηδί. πσο φινη 

καο!» δειψλεη ηελ ζιίςε θαη ηελ νξγή γηα ηελ ζθιεξή ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπ πξνο ηνλ Φάξηο. Σνπνζεηεί, ινηπφλ, ηνλ Υάξε λα εθθξάδεη φζα ε 

ίδηα, πηζαλφλ, ζθέθηεηαη. Πηζηεχεη φηη ε ζπκπεξηθνξά απηή δελ αξκφδεη δηφηη θαη ν 

Φάξηο είλαη απιά έλα παηδί φπσο φινη κέζα ζηελ ηάμε θαη δελ δηαθέξεη απφ ηνπο 

ππφινηπνπο καζεηέο.  

    Σέινο, ζην βηβιίν «Φηνπ μειχπε», ε Μαξηέηηα Κφληνπ θαίλεηαη πην δηαιιαθηηθή. 

Αλ θαη είλαη θαλεξφ πσο επηδνθηκάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ πνπ βνεζάλε 

ηελ Ννπξ, θαζψο ηνπο ραξαθηεξίδεη σο «ρακνγειαζηνχο αλζξψπνπο», πνπ δνπλ ζε 

«ρακνγειαζηέο πφιεηο θαη λεζηά», παξνπζηάδεηαη λα δηθαηνινγεί ελ κέξεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά φζσλ θξαηνχλ κία επηθπιαθηηθή ζηάζε. Γηα παξάδεηγκα, ε Ννπξ ιέεη 

πσο θαη ε ίδηα αλ βξηζθφηαλ ζηε ζέζε φζσλ δέρνληαη ζηελ ρψξα ηνπο πξφζθπγεο δελ 
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ζα ήμεξε αλ είρε κία ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ή ζα ήηαλ θαη απηή θαρχπνπηε. Δπνκέλσο, 

αλ θαη ηάζζεηαη ππέξ κίαο πην θαιήο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνζθχγσλ δίλεη έλα πνιχ 

κηθξφ «άιινζη» ζε φζνπο έρνπλ αληίζεηε ζπκπεξηθνξά. 

    ζνλ αθνξά, ηέινο, ηα βηβιία «Εαρξά θαη Νηθφιαο, νη ηζηνξίεο ηνπ» θαη «Ο Αληίι 

έρεη παηξίδα», νη ζπγγξαθείο έρνπλ επηιέμεη ήδε λα κελ παξνπζηάζνπλ ηζηνξίεο πνπ 

λα πεξηέρνπλ ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο ήξσεο. Έηζη, ινηπφλ, θαη ε Παλίδνπ 

θαη ε Σζηηηξίδνπ- Υξηζηνθνξίδνπ δελ θξίλνπλ αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πξνο ηα 

παηδηά- πξφζθπγεο αιιά νχηε θαη παξαζέηνπλ, σζηφζν, ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο.  
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πδεηήζεηο- πκπεξάζκαηα 

 

Μειεηψληαο, ζπγθξίλνληαο θαη αλαιχνληαο ηα έμη απηά βηβιία θαηαιήγνπκε φηη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη νκνηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ είλαη αξθεηά πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δηαθνξέο ηνπο. ηηο ηζηνξίεο ηνπο, νη ζπγγξαθείο εκθαλίδνπλ ηνπο παηδηθνχο ήξσεο- 

πξφζθπγεο λα εγθαηαιείπνπλ ηνλ ηφπν ηνπο, είηε κφλνη ηνπο είηε κε ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ κία θαιχηεξε ηχρε.  

    Έρνπλ βηψζεη ηελ σκφηεηα ηνπ ράλνληαο αγαπεκέλα πξφζσπα, έρνπλ επηρεηξήζεη 

έλα καθξηλφ θαη επηθίλδπλν ηαμίδη γηα λα θηάζνπλ ζηελ λέα ρψξα θαη ηψξα παιεχνπλ 

λα επηβηψζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ κία θαιχηεξε δσή γεκάηε αζθάιεηα. Αθφκε θαη 

ζηελ λέα γε, φκσο, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. Ζ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε 

απαμίσζε ηεο θνηλσλίαο δελ ηνπο δίλνπλ ηελ επθαηξία λα μεθηλήζνπλ απφ ηελ αξρή.  

    Μέζα απφ ην ζπγθηλεζηαθφ χθνο θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή γιψζζα αιιά θαη ηελ 

πξσηνπξφζσπε ζηηο πεξηζζφηεξεο ηζηνξίεο αθήγεζε, πνπ ηνπνζεηεί ηνλ αλαγλψζηε 

ζε θεληξηθφ ξφιν, νη ζπγγξαθείο επηρεηξνχλ λα ζίμνπλ θνηλσληθά δεηήκαηα θαη λα 

αθππλίζνπλ ζπλεηδήζεηο. Καηαδηθάδνπλ ηελ ξαηζηζηηθή θαη ζθιεξή ζπκπεξηθνξά ηεο 

θνηλσλίαο απέλαληη ζηνπο κηθξνχο ήξσεο, ρσξίο λα πξνζπαζνχλ λα κεηαδψζνπλ κε 

δηδαθηηζκφ ηηο φπνηεο απφςεηο θαη πεπνηζήζεηο κπνξεί λα έρνπλ. 

    Παξ’ φια απηά ην ηέινο ζηηο ηζηνξίεο είλαη ζρεδφλ πάληα αίζην κε ηνπο ήξσεο λα 

απνιακβάλνπλ ηελ θξνληίδα θαη ηελ βνήζεηα πνπ αλαδεηνχλ. ίγνπξα ζε θάζε 

πεξίπησζε ηα γεγνλφηα δελ παξνπζηάδνληαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν. Κάζε 

ζπγγξαθέαο κέζα απφ ηνλ ήξσα πνπ επηιέγεη παξαζέηεη ηελ ηζηνξία ηεο φπσο εθείλε 

θξίλεη θαη λνκίδεη, άιινηε κε ζθιεξφηεηα, άιινηε πην ήπηα, άιινηε εκθαλψο πην 

εηξσληθά, άιινηε κε ζιίςε θαη ζπκφ.  

    ηφρνο φισλ, σζηφζν, απνηειεί ε αθχπληζε ηνπ παηδηνχ - αλαγλψζηε θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ. Δπηρεηξνχλ λα δψζνπλ ζην λεαξφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ λα 

θαηαιάβεη φηη ζηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν δνχκε θάπνηνη άλζξσπνη βηψλνπλ πνιχ 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, πνπ δελ ηηο επέιεμαλ νη ίδηνη, αιιά ηνπο επηβιήζεθαλ απφ 

ηξίηνπο. Βηψλνπλ ηελ αγξηφηεηα ελφο πνιέκνπ θαη ηνλ πφλν ηνπ μεξηδσκνχ, ηνλ 

θίλδπλν ηνπ ηαμηδηνχ πξνο ηελ αλαδήηεζε κίαο θαιχηεξεο δσήο θαη ηελ πεξηθξφλεζε 

ηεο λέαο θνηλσλίαο. Οη ζπγγξαθείο πξνζπαζνχλ, ινηπφλ, κέζα απφ ηηο ηζηνξίεο ηνπο 

λα θηλεηνπνηήζνπλ ην παηδηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ λα ζπκβάιιεη αλ φρη ζην λα 
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επηιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα ησλ αλζξψπσλ απηψλ, ηνπιάρηζηνλ ζην λα θάλνπλ ηνλ 

θφζκν ηνπο πην φκνξθν. 

    Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ην γεγνλφο πσο φια ηα ινγνηερληθά βηβιία πνπ 

κειεηήζακε έρνπλ γπλαίθεο ζπγγξαθείο. Απηφ ζπλέβε θαζψο ηα πεξηζζφηεξα βηβιία 

ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο γχξσ απφ ην ζέκα έρνπλ γξαθηεί απφ γπλαίθεο. Ίζσο, 

ινηπφλ, απηφ λα είλαη έλα θαζαξά ηπραίν θαη ζπγθπξηαθφ γεγνλφο ίζσο, φκσο, θαη λα 

ππνδειψλεη πσο νη ζπγγξαθείο πνπ αλήθνπλ ζην γπλαηθείν θχιν είλαη πεξηζζφηεξν 

επαηζζεηνπνηεκέλεο πάλσ ζην ζέκα. 

    Ζ ρξήζε ησλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ δελ ζα έπξεπε λα παξακέλεη, βέβαηα, κφλν ζε 

εμσζρνιηθφ αλαγλσζηηθφ επίπεδν, αιιά λα εληαρζεί θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

ρνιηθά καζήκαηα, φπσο ε Γιψζζα, ε Γεσγξαθία, ε Ηζηνξία θαη ε Δπέιηθηε Εψλε, 

κπνξνχλ λα ηα αμηνπνηήζνπλ ζηα πιαίζηα ηνπο, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ηηο έλλνηεο ηνπ πνιέκνπ, ηεο εηξήλεο θαη ηεο πξνζθπγηάο, λα 

αληηιεθζνχλ ηηο θαθνπρίεο πνπ κπνξεί λα πεξλάλε ηα παηδηά πνπ δνπλ ζηηο ζπλζήθεο 

απηέο, λα παξαθνινπζήζνπλ ζηνλ ράξηε ην κεγάιν ηαμίδη πνπ θάλνπλ θεχγνληαο απφ 

ηε ρψξα ηνπο θαη λα ζπγθξίλνπλ ηελ θαηάζηαζε κε άιιεο παξφκνηεο πνπ έρεη βηψζεη 

ν ειιεληζκφο ζην παξειζφλ.  

    ην πιαίζην ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο ζα κπνξνχζε λα αθνινπζεζεί ε κέζνδνο ηεο 

βηβιηνζεξαπείαο
84

. χκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή, νη καζεηέο κέζα απφ ηελ αλάγλσζε 

ησλ βηβιίσλ ζα έξζνπλ αληηκέησπα κε ην πξνζθπγηθφ θνηλσληθφ δήηεκα, ζα 

παξαηεξήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βηψλνπλ ηα παηδηά - πξφζθπγεο ηηο δπζθνιίεο 

απηέο, ζα ηαπηηζηνχλ καδί ηνπο, αθνχ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ή ζε θνληηλά ειηθηαθή 

νκάδα θαη ζα ζπγθξίλνπλ ηηο δσέο ηνπο θαηαιήγνληαο ζε ζπκπεξάζκαηα. 

    Δλ θαηαθιείδη, ζην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο, ηεο κειέηεο θαη ηεο αλαδήηεζήο καο γηα 

ινγνηερληθά βηβιία Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ πνπ εθδφζεθαλ, σο πξψηε έθδνζε, ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία θαη αθνξνχλ ην θνηλσληθφ απηφ θαηλφκελν, δηαπηζηψζακε πσο 

ζπγθξηηηθά κε ηελ έμαξζε θαη ηελ έληαζε ηελ νπνία βηψλεη ην θαηλφκελν απηφ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, εηδηθά ζηελ Διιάδα, ηα βηβιία πνπ ππάξρνπλ είλαη ειάρηζηα πξνο 

ην παξφλ.        

 

                                                           
84. Βι. καξάγδα Παπαδνπνχινπ- Μαληαδάθε, Ζ θνηλωληζπλαηζζεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο  

         κέζα από ην παηδηθό ξεαιηζηηθό κπζηζηόξεκα: Έλα παξάδεηγκα κε ζεκαηηθή ελόηεηα «ην δηαδύγην»,    

         εθδ. Μεηαίρκην, Αζήλα 2003, ζ. 21. 
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«Υάξεο θαη Φάξηο», Γηώηα Κ. Αιεμάλδξνπ 
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ηνίρνο γηα ηελ μεληηηά                    Πιεξνθνξίεο γηα παξφκνηεο ηζηνξίεο ζαλ ηεο Ατζέ 
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«Πξίγθηπαο ζεκαίλεη Ακίξ», Άλλα Κνληνιέσλ 
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«Ο Αληίι έρεη παηξίδα», Δύε Σζηηηξίδνπ- Υξηζηνθνξίδνπ 
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Δμψθπιιν βηβιίνπ                                              Οπηζζφθπιιν βηβιίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξψηε ζειίδα                                                       Γείγκα εηθνλνγξάθεζεο 



109 

 

Βηβιηνγξαθία 

 

Αιεμάλδξνπ Κ. Γηψηα, Υάξεο θαη Φάξηο, εθδ. Βηβιηφθσλν, Αζήλα 2013. 

Γθνβάξεο Υξήζηνο, Δηζαγωγή ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, εθδ. Άηξαπνο, Αζήλα
2
    

      2004. 

Γεξκηηδάθεο Μπάκπεο, Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, Διιεληθή Πεδνγξαθία θαη 

      Γξακαηαηνπξγία, εθδ. Gutenberg, Αζήλα 2000. 

Freud Sigmund, Ζ εξκελεία ηωλ νλείξωλ, κηθξ. Λεπηέξεο Αλαγλψζηνπ, εθδ.  

      ΔΠΗΚΟΤΡΟ, Αζήλα
8
 2013. 

Genette Gerard, ζρήκαηα ΗΗΗ, κηθξ. Μπάκπεο Λπθνχδεο, εθδ. ΠΑΣΑΚΖ, Αζήλα     

      2007. 

Hunt Peter, Criticism Theory and Children’s Literature, εθδ. Basic Blackwell,    

      Ομθφδε 1991.             

Εσγξάθνπ Αλδξέαο, Ζ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ηωλ παηδηώλ ηωλ Διιήλωλ  

       κεηαλαζηώλ θαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγωγήο ζηελ Διιάδα, εθδ.    

      ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ, Πάηξα 1997. 

Καλαηζνχιε Γ. Μέλε, Ηδενινγηθέο Γηαζηάζεηο ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, εθδ. 

      ΣΤΠΟΘΖΣΩ- ΓΗΩΡΓΟ ΓΑΡΓΑΝΟ, Αζήλα
2
 2004. 

Καλαηζνχιε Γ. Μέλε, Δηζαγωγή ζηε ζεωξία θαη θξηηηθή ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο  

      ζρνιηθήο θαη πξνζρνιηθήο ειηθίαο, εθδ. UNIVERSITY STUDIO PRESS,  

      Θεζζαινλίθε
2
 2007. 

Καξαθίηζηνο Αλδξέαο, ΘΔΜΑΣΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ… αλαπαξαζηάζεηο ηνπ 

      κηθξνύ άιινπ, ηνπ εηδηθνύ παηδηνύ θαη ηνπ αζηηθνύ ηνπίνπ, εθδ. ΕΤΓΟ,  

      Θεζζαινλίθε 2008. 

Καξαζαββίδνπ Διέλε, Παηδηθή ινγνηερλία θαη εηεξόηεηα: ε εηθόλα ηνπ άιινπ ζηελ 

      ειιεληθή παηδηθή ινγνηερλία ή από ηνλ θνιθινξηθό εαπηό ζηνλ θνιθξνξηθό άιινλ:  

      κία ζπγθξηηηθή κειέηε, Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Δζληθφ αξρείν δηδαθηνξηθψλ  

      δηαηξηβψλ 2012, Αλαθηήζεθε απφ:  

      http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/27425#page/1/mode/2up 

Καξπφδεινπ Μάξζα, ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΣΖΝ ΥΩΡΑ ΣΩΝ ΒΗΒΛΗΩΝ, ΔΚΓ. Καζηαληψηε,  

      Αζήλα
11

 2009 

Καςάιεο Γ. Γεψξγηνο, Μειέηεο γηα ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία, εθδ. Παλεπηζηήκην  

      Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα 1998. 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/27425#page/1/mode/2up


110 

 

Κνληνιέσλ Άλλα, Πξίγθηπαο ζεκαίλεη Ακίξ, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 2015.  

Κφληνπ Μαξηέηηα, Φηνπ μειύπε, εθδ. Μεηαίρκην, Αζήλα 2017. 

Luckens J. Rebecca, A Critical Handbook of Children’s Literature, εθδ. Harper  

      Collins College Publishers, Νέα Τφξθε
5
 1995.  

Νηθνιάνπ Γεψξγηνο, Έληαμε θαη εθπαίδεπζε ηωλ αιινδαπώλ καζεηώλ ζην Γεκνηηθό 

      ρνιείν, εθδ. πεδίν, Αζήλα 2011. 

Nikolajeva Maria, The Rhetoric of character in children; s literature, εθδ. Scarecrow  

      Press, Μέξηιαλη 2002. 

Παλίδνπ νθία, Εαρξα θαη Νηθόιαο, νη ηζηνξίεο ηνπο, εθδ. Δθδφζεηο Παπαδφπνπινο,  

      Αζήλα 2018. 

Παπαδάηνο . Γηάλλεο, ΣΟ ΠΑΗΓΗΚΟ ΒΗΒΛΗΟ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ θαη ΣΖΝ  

      ΚΟΗΝΩΝΗΑ, εθδ. Παπαδφπνπινο, Αζήλα 2016. 

Παπαδνπνχινπ- Μαληαδάθε καξάγδα, Ζ θνηλωληζπλαηζζεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο  

      γιώζζαο κέζα από ην παηδηθό ξεαιηζηηθό κπζηζηόξεκα: Έλα παξάδεηγκα κε    

      ζεκαηηθή ελόηεηα «ην δηαδύγην», εθδ. Μεηαίρκην, Αζήλα 2003. 

Παπαλησλάθεο Γ. Γεψξγηνο, Θεωξίεο ινγνηερλίαο θαη εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο  

      θεηκέλωλ γηα παηδηά θαη γηα λένπο, εθδ. ΠΑΣΑΚΖ, Αζήλα 2009. 

Πέηξνβηηο- Αλδξνπηζνπνχινπ Λφηε, Ζ παηδηθή ινγνηερλία ζηελ επνρή καο, εδ.  

      Καζηαληψηε, Αζήλα 1990. 

βνξψλνπ Διέλε, ΚΛΖΡΟ ΚΑΡΤΓΗ, εθδ. Καιεηδνζθφπην, Αζήλα
2 

2016. 

Σζηηηξίδνπ- Υξηζηνθνξίδνπ Δχε, Ο Αληίι έρεη παηξίδα, εθδ. Διιελνεθδνηηθή, Αζήλα  

      2017. 

Tucker Nicholas, Suitable for Children? Controversies in Children’s literature, εθδ.  

      Sussex University Press, Λνλδίλν 1976. 

 


