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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε κειέηε ηεο απεηθφληζεο ηνπ «Άιινπ» ζε 

πελήληα έμη ζχγρξνλα εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, πνπ 

απεπζχλνληαη ζε παηδηά λεπηαθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο θαη θαιχπηνπλ ηελ 

πεξίνδν 2000-2013. Δπηπιένλ, εμεηάδνληαη ηα ηδενινγηθά κελχκαηα κέζα απφ ηνλ 

θεηκεληθφ θαη εηθνληθφ αθεγεκαηηθφ ιφγν. Δηδηθφηεξα, αζρνιείηαη θπξίσο κε ηε ζρέζε 

πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζην θείκελν θαη ηελ εηθφλα, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ 

ζηεξενηππηθέο θαη πξνθαηαζθεπαζκέλεο ηδέεο ζρεηηθά κε ηνλ «Άιιν».  

Αξρηθά, εμεηάδνληαη ζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, 

ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε. 

Δηδηθφηεξα, αλαθεξφκαζηε ζηηο έλλνηεο ηεο «πνιππνιηηηζκηθφηεηαο», ηεο 

«δηαπνιηηηζκηθφηεηαο», θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. ηε ζπλέρεηα, 

πξνζδηνξίδνληαη πέληε εθπαηδεπηηθά κνληέια σο εξεπλεηηθά εξγαιεία, πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζηνχλ ηα εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

θαηαζθεπάδεηαη ν ξφινο ηνπ «Άιινπ». Δπηπξφζζεηα, πξνζεγγίδνληαη νη έλλνηεο ηεο 

πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο. Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη 

ν ξφινο ηεο ηδενινγίαο ζην παηδηθφ βηβιίν, ε έλλνηα ηεο «πνιππνιηηηζκηθήο ινγνηερλίαο» 

θαη ν «Άιινο», φπσο απηφο απνηππψλεηαη πνηθηινηξφπσο ζηα εηθνλνγξαθεκέλα 

κηθξναθεγήκαηα πνπ απνηεινχλ θαη ην πιηθφ ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Σέινο, εμεηάδεηαη 

ε ιεηηνπξγία ηεο εηθνλνγξάθεζεο ζην ζχγρξνλν εηθνλνγξαθεκέλν κηθξναθήγεκα.  

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα κηα ζπλδπαζηηθή κέζνδν 

πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ θαη ζηε κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεη 

ε ζεσξία ηεο Πνιηηηζκηθήο Δηθνλνινγίαο. Αληίζηνηρα, ε αλάιπζε ηεο εηθνλνγξάθεζεο 

έρεη ζηεξηρηεί ζηε «γξακκαηηθή ηνπ νπηηθνχ θεηκέλνπ». 

πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα ζέκαηα ησλ κηθξναθεγεκάησλ πνπ 

αλαιχνληαη είλαη εκπλεπζκέλα απφ ηε ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα 

ηδενινγηθά κελχκαηα πνπ κεηαδίδνληαη θαηαθέξλνπλ λα εκθπζήζνπλ ηηο αμίεο ηεο 

δεηνχκελεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, δειαδή ηεο ζπκθηιίσζεο, ηνπ ζεβαζκνχ ηεο 

εηεξφηεηαο θαη ηεο νπζηαζηηθήο απνδνρήο ηνπ «Άιινπ». Δπηπιένλ, ιεηηνπξγνχλ ζην 

επίπεδν ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, αιιά θαη σο θνξείο 

θνηλσληθνπνίεζεο ζην ζχγρξνλν πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of the present dissertation is the study of the portrayal of the “Other” in 

fifty six contemporary short stories by Greek authors addressed to infants and primary 

school children during the period 2000-2013. Furthermore, ideological messages through 

textual and virtual narrative discourse are analysed. More specifically, it is mainly 

concerned with the relation at work between the text and the image, in order to detect 

stereotypical and preconceived notions about the “Other.” 

Initially, some theoretical issues are discussed related to the specific research, and 

connected to Children‟s Literature and its intercultural dimension. Specifically, mention is 

made of the notions of “multiculturalism,” “interculturality,” as well as intercultural 

education. Then, five educational models are defined as research tools with a view to 

examining the illustrated short stories, in terms of the way in which the role of the 

“Other” is constructed. Moreover, the notions of cultural diversity, identity, and otherness 

are approached. Apart from that, the role of ideology in children‟s books, the notion of 

“multicultural literature,” and the “Other” are explored, as this is variously reflected in the 

illustrated short stories, which the present dissertation draws upon. Finally, the function of 

illustration in the contemporary illustrated short story is examined. 

Later on, the methodological tool used for the purposes of this research is presented. 

Actually, it is a method combining textual analysis techniques. Actually, it is a method 

premised on French theoretician Genette. In addition, it is based on the methodology 

posited by the theory of Cultural Imagism. The analysis of illustration has been premised 

on “the Grammar of Visual Design” . 

In conclusion, it should be noted that what emerges as an idea from the total of short 

stories is that the topics of the short stories analysed are inspired by current affairs, and 

the ideological messages conveyed manage to instil the values of interculturality, that is 

of reconciliation, respect of diversity, and essential acceptance of the “Other.” 

Furthermore, the topics act on the level of empathy and problem-solving, and as agents of 

socialisation in contemporary multicultural environment.  

 

 

Key words: children‟s literature, diversity, ideology, multiculturalism, interculturality, 

illustration, Other, school bullying, ecology, interpersonal relations. 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ............................................................................................... 5 

ABSTRACT ............................................................................................... 7  

ΔΗΑΓΧΓΖ ............................................................................................. 17 

 

ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: 

Δννοιολογικέρ  Πποζεγγίζειρ- Πολιηιζμόρ, Δκπαιδεςηικά Μονηέλα, 

ύγσπονερ Θεωπίερ Γιαπολιηιζμικήρ Παιδείαρ  

 

Δηζαγσγή ..................................................................................................................... 23 

1.1 Ζ έλλνηα ηνπ φξνπ Πνιηηηζκφο .............................................................................. 26 

1.2 Οη φξνη Πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη  Γηαπνιηηηζκηθφηεηα ....................................... 29 

1.3 Ζ έλλνηα ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο .................................................................. 32 

1.4 Σα εθπαηδεπηηθά κνληέια ...................................................................................... 35 

   1.4.1 Σν κνληέιν ηεο αθνκνίσζεο / πξνζαξκνγήο ................................................... 35 

   1.4.2 Σν κνληέιν ελζσκάησζεο / κεηαβαηηθφ  ......................................................... 38 

   1.4.3 Σν πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν / κνληέιν επαθήο .............................................. 39 

   1.4.4. Σν αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν  ........................................................................... 40 

   1.4.5  Σν δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν/κνληέιν ηεο πνιηηηζκηθήο αιιαγήο–                   

κεηαβνιήο .................................................................................................................... 42 

1.5 Ζ Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε .............................................................................. 43 

   1.5.1 Βαζηθέο αξρέο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο .......................................... 44 

1.6  Ζ Έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ........................................................................... 46 

1.7 Πνιηηηζκηθή Σαπηφηεηα ......................................................................................... 49 

1.8 Πνιηηηζκηθή  Δηεξφηεηα ........................................................................................ 51 

πκπεξάζκαηα ............................................................................................................. 53  

   



10 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ:   

Γιαθοπεηικόηηηα και Πολςπολιηιζμική Παιδική Λογοηεσνία 

 

Δηζαγσγή ..................................................................................................................... 57 

2.1 Δηζαγσγηθά γηα ηνλ νξηζκφ ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο ........................................ 59 

2.2 Ηδενινγία θαη Παηδηθή Λνγνηερλία ....................................................................... 60  

2.3 Ζ Πνιππνιηηηζκηθή Παηδηθή Λνγνηερλία .............................................................. 64 

2.4 Σν θίλεκα ηεο Πνιηηηθήο Οξζφηεηαο .................................................................... 68 

2.5 πγθξηηηθή Γξακκαηνινγία   ................................................................................. 70 

2.6 ηεξεφηππα: Έλλνηα θαη Λεηηνπξγία ..................................................................... 73 

2.7 Ραηζηζκφο .............................................................................................................. 79 

πκπεξάζκαηα ............................................................................................................. 80 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:   

Ο πόλορ ηηρ εικονογπάθηζηρ ζηο ζύγσπονο παιδικό μικποαθήγημα 

 

Δηζαγσγή ..................................................................................................................... 83 

3.1 Δλλνηνινγηθφο Πξνζδηνξηζκφο θαη Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Μηθξναθεγήκαηνο ...... 85 

   3.1.1 Σν ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Νενηεξηθνχ Μηθξναθήγεκαηνο ................................ 86 

   3.1.2 Μεηακπζνπιαζία ζηε ινγνηερλία γηα παηδηά .................................................. 88 

   3.1.3 Γηαθεηκεληθφηεηα ζηε ινγνηερλία γηα παηδηά .................................................. 90 

3.2 Ζ Δπίδξαζε θαη ε δπλακηθή ησλ εηθφλσλ ζηα παηδηά ........................................... 92 

   3.2.1 Ζ ζεκαζία ηεο εηθφλαο ζηα βηβιία γηα κηθξά παηδηά ....................................... 94 

3.3 Ζ παηδαγσγηθή ζεκαζία ηεο εηθνλνγξάθεζεο ...................................................... 96 

3.4 Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ παηδηθνχ βηβιίνπ .................... 99 

3.5 ρέζε κεηαμχ ηνπ ιεθηηθνχ θαη ηνπ εηθνληζηηθνχ θεηκέλνπ ................................ 101 

3.6  Ρφινο θαη ιεηηνπξγία ηεο εηθφλαο ....................................................................... 104 

   3.6.1  Ζ εηθφλα σο ζεκείν ....................................................................................... 104 

   3.6.2 Ζ εηθφλα σο αθεγεκαηηθή κνλάδα ................................................................ 109 

πκπεξάζκαηα ........................................................................................................... 110 

 



11 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ:   

Ζ Μεθοδολογία Σηρ Έπεςναρ 

 

4.1 Αλάπηπμε ηεο Μεζνδνινγίαο θαη ηφρνη ηεο Έξεπλαο ....................................... 113 

4.2 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα ....................................................................................... 114 

4.3 Σα Κξηηήξηα Δπηινγήο ησλ Βηβιίσλ .................................................................... 115 

4.4 Ο Σξφπνο πιινγήο   ........................................................................................... 115 

4.5  Μηθξναθεγήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε κειέηε ...................................... 116 

4.6 Ζ Μέζνδνο Αλάιπζεο ησλ Βηβιίσλ .................................................................... 118 

4.7 Οη  Καηεγνξίεο Μειέηεο ...................................................................................... 123 

   4.7.1 Θεκαηηθή Καηεγνξία «Φηιία» ....................................................................... 124 

   4.7.2 Θεκαηηθή Καηεγνξία «ρνιείν».................................................................... 125 

   4.7.3 Θεκαηηθή Καηεγνξία «Οηθνινγία» ............................................................... 126 

    

 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ 

 

Αναλύζειρ μικποαθηγήζεων 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ:   

Θεμαηική Καηηγοπία «Φιλία» 

 

Δηζαγσγή ................................................................................................................... 129 

5.1 Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο  θηιίαο ........................................................... 131 

5.2 Ζ ζεκαζία ηεο θηιίαο ζηνπο Αξηζηνηέιε, Piaget θαη Sullivan ............................ 134 

5.3 Ζ ζεκαζία ηεο θηιίαο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη ε ζπκβνιή ηεο  ζηελ απνδφκεζε 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ................................................................................................ 135 

5.4 Αλαιχζεηο κηθξναθεγήζεσλ πεξηφδνπ 2000-2013 ............................................. 138 

Σο μονηέλο αθομοίωζηρ 

5.4.1 Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., Σν παπί πνπ δελ είρε ηη λα πεη, (2011) ...................... 139 

5.4.2 Κσλζηαληηλίδεο, Γ., Κάπνηε ζηε Μεισδηνχπνιε, (2011) ................................. 144 



12 
 

5.4.3 Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., Ο κεγάινο ληθεηήο, (2011) ....................................... 150 

5.4.4 Αλδξηθφπνπινο, Ν., Ζ ρψξα κε ηνπο παξάμελνπο αλζξψπνπο, (2006) ............. 156 

5.4.5 Γεκνπιίδνπ, Υ., Πξαζηλνπαζραιηάο, (2005) .................................................... 162 

Σο μονηέλο επαθήρ 

5.4.6 Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., Έλαο πηγθνπίλνο… φρη θαη ηφζν ηέιεηνο, (2013) ...... 167 

5.4.7 Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., Ζ θακεινπάξδαιε πνπ δελ έβιεπε θαιά, (2013) ...... 174 

5.4.8 Γξακκαηηθάθε, Μ., Σν αζηέξη ηνπ γίγαληα, (2012) ........................................... 177 

5.4.9 Μπνπκπνπξή, Ρ., Ο θάιηζνο λάλνο, (2012) ...................................................... 183 

5.4.10 Λάηηα, Γ., Θέισ λα κ‟ αγαπήζνπλ θη άιινη, (2012) ........................................ 188 

5.4.11 Πξσηνγέξνπ, Α., Έλα απιφ κνιχβη, (2011) .................................................... 192 

5.4.12 Φιψξνπ, Α., Κέιε ε κηθξή ζθήθα, (2010) ...................................................... 195 

5.4.13 Λάηηα, Γ., ηαλ ην 7 ζπλάληεζε ην 10, (2010) ................................................ 203 

5.4.14 Μάγνο, Κ., Γθαλάηζηνπ, Γ., Έλαο γάηνο κηα θνξά, (2009) ............................. 209 

5.4.15 Μπνπιψηεο, Υ., Ζ ζθπιίζηα δσή ηνπ γάηνπ Σδνλ αθεληνχιε, (2009) ............. 214 

5.4.16 Πέηξνβηηο – Αλδξνπηζνπνχινπ, Λ., Παζραιηά θαη Παζραιίηζα, (2009) ....... 221 

5.4.17 Αιεμάλδξνπ, Γ., Μηα κάζθα γειάεη θαη θιαίεη, (2009) ................................... 226 

5.4.18 Θενδσξάηνπ – Μπέθνπ, Μ., Πψο ν θξνθφδεηινο ν ακ θαη ν βαηξαρνχιεο ν Φηι 

αλαθάιπςαλ καδί ηνλ θφζκν, (2009) .......................................................................... 229 

5.4.19 Μάηηα, Μ., Ζ θνπθνπβάγηα κε ηα ρξπζά θηεξά, (2008) .................................. 234 

5.4.20 ηεξγηψηε, Β., Ο Φζζζζο, ε Ακπαηνχ θαη έλα αεδφλη, (2007) ........................ 240 

5.4.21 Καξαγηάλλε, Μ., Δξπζξνχιεο ην Κφθθηλν Αζηέξη, (2007) .............................. 244 

5.4.22 Μαξκαξίδνπ, Δ., Σν βαηξαράθη πνπ ήζειε λα γίλεη λνχθαξν, (2007) ............. 250 

5.4.23 Πνπιάθεο, Π., Ο Απηφο, (2006) ...................................................................... 254 

5.4.24 Απηδήο, Μ., Θέισ κφλν λα παίμσ καδί ζνπ, (2004) ....................................... 259 

5.4.25 Βαξβαξνχζε, Λ., Έλα ςάξη πνπ δελ ήμεξε… λα θνιπκπάεη, (2004) ............... 265 

5.4.26 Παπαζαλαζνπνχινπ, Μ., Ση θη αλ είκαη αζβφο;, (2001) ................................. 269 

Σο μονηέλο πολιηιζμικήρ μεηαβολήρ 

5.4.27 Γελεδάθε, Λ., Μηα θφθθηλε θισζηή θαη έλα παξδαιφ λεζί, (2011) ................ 275 

Αγάπη 

5.4.28 Εαξακπνχθα, ., Σν λφζηηκν πνληίθη, (2012) .................................................. 281 

5.4.29 Μπίληνπ, Α., Πηξνπιίην θαη Ρνδαιία,  (2012).................................................. 286 

5.4.30 Μπνπιψηεο, Υ., ηαλ ε παζραιίηζα ζπλάληεζε ειέθαληα, (2007) ................. 290 

πκπεξάζκαηα ........................................................................................................... 294 



13 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ:   

Θεμαηική Καηηγοπία «σολείο» 

 

Δηζαγσγή ................................................................................................................... 301 

6.1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ  .............................. 302 

   6.1.1 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ  ............................................ 303 

   6.1.2 Μνξθέο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ  .............................................................. 304 

6.2 Σν θαηλφκελν ηνπ θνηλσληθνχ εθθνβηζκνχ  ........................................................ 305 

   6.2.1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνηλσληθνχ εθθνβηζκνχ ................................................ 305 

6.3 πκπεξηθνξέο εθθνβηζκνχ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ................................ 306 

6.4 Κεληξηθνί ξφινη ζπκκεηνρήο ............................................................................... 308 

   6.4.1 Δπηηηζέκελνο (Bully) ...................................................................................... 308 

   6.4.2 Θχκα (Victim) ................................................................................................ 308 

6.5 Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ................................................................................. 309 

6.6 Αλαιχζεηο κηθξναθεγήζεσλ πεξηφδνπ 2000-2013 ............................................. 311 

Σο αθομοιωηικό μονηέλο 

6.6.1 Απηδήο, Μ., Ο Οξθέαο θαη νη ληαήδεο κε ηα θίηξηλα πνδήιαηα, (2011) ............ 312 

6.6.2 Θενράξε, A., Έλαο μερσξηζηφο θίινο,  (2010) .................................................. 320  

6.6.3 Ρψζζε-Εαΐξε, Ρ., Σν ςαξάθη πνπ θνξνχζε γπαιηά, (2010) ............................... 326 

6.6.4 Σνχιαο, Γ., Ο Σζνπξέθεο πνπ ηνλ έιεγαλ Διία, (2007) ..................................... 330 

Σο μονηέλο επαθήρ 

6.6.5 Μάζηνξε, Β., Σν γηγαληνδαρηπιάθη ηνπ Λέαλδξνπ, (2011) ............................... 337 

6.6.6 Ρνπζάθε, Μ., Ο ληαήο ηνπ ζρνιηθνχ, (2010) .................................................... 340 

6.6.7 Αξηδαλίδνπ, Δ., Σα ζηδεξάθηα ηεο Φαξθηξψο, (2010) ....................................... 344 

6.6.8 Ρνπζάθε, Μ., Σα γξάκκαηα ρνξεχνπλ, (2010) .................................................. 347 

6.6.9 Απηδήο, Μ., Έλα ςπγείν… γηα ηνλ Οξθέα, (2009) ............................................ 352 

6.6.10 Αξηδαλίδνπ, Δ., Σα γπαιάθηα ηεο Μαιέλαο, (2009) ........................................ 356 

6.6.11 Ζιηφπνπινο, Β., Κη νη ηζηνξίεο κεηαλαζηεχνπλ, (2009) ................................... 360 

6.6.12 Νέδε, Ν., Σξίρεο, (2007) ................................................................................. 365 

6.6.13 Υαξαιάο, Κ., Μαχξνο νπξαλφο κε ξνδ ζπλλεθάθηα, (2007) ............................ 372 

6.6.14 Παπαληθνινπνχινπ, Κ.,  Ζ σξαηφηεξε δσγξαθηά ηεο Μαξίλαο,  (2006) ........ 375 

6.6.15 Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., Μήπσο κνηάδσ κε πηζεθάθη;, (2006) .............. 381 

6.6.16 Αιεμνπνχινπ – Πεηξάθε, Φ., Φίινη; … θσο θαλάξη, (2005) ......................... 386 



14 
 

6.6.17 Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., Μπηφγθαο, (2004) ............................................ 390 

6.6.18 Γηαθαηληζάθε, Π., Αο βγάινπκε άιιε θσηνγξαθία!, (2003)............................ 394 

πκπεξάζκαηα ........................................................................................................... 398 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΈΒΓΟΜΟ:   

Θεμαηική Καηηγοπία  «Οικολογία» 

 

Δηζαγσγή ................................................................................................................... 405  

7.1 Ζ έλλνηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ...................................................... 407 

7.2 θνπφο θαη ζηφρνη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ....................................... 410 

7.3 Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο. ............................................. 412 

7.4 Οηθνινγία. ............................................................................................................ 414 

7.5 Οηθν-θεκηληζκφο  ................................................................................................. 416 

   7.5.1 Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη Οηθν-θεκηληζκφο. ...................................... 417 

7.6 Οηθνινγία θαη Παηδηθή Λνγνηερλία. .................................................................... 418 

7.7 Αλαιχζεηο κηθξναθεγήζεσλ πεξηφδνπ 2000-2013 ............................................. 420  

Σο αθομοιωηικό μονηέλο 

7.7.1 Ζιηφπνπινο, Β., Σξηγσλνςαξνχιε κελ εκπηζηεχεζαη ΠΟΣΔ… αρηλφ, (2013) .. 420 

7.7.2 Βαξβαξνχζε, Λ., Μηα κέιηζζα… κε ιχζε!, (2009) ........................................... 425 

Σο μονηέλο επαθήρ 

7.7.3 Σζνξψλε – Γεσξγηάδε, Γ., Έθπιεμεεε!!!, (2013) ............................................ 431 

7.7.4 Μάγνο, Κ., Ο Σδηθηηδίθ, ν Κξηθηθξίθ… θαη ε παξάμελε ρνξσδία ηνπ δάζνπο, 

 (2012) ........................................................................................................................ 436 

7.7.5 Γηθαίνπ, Δ., Σν αινγάθη, ε ηπρεξή παζραιίηζα, κηα αξθνχδα θη εκείο, (2011) .. 440 

7.7.6 Αιεμάλδξνπ, Γ., Ζ ρεηξνβνκβίδα πνπ ήζειε λα είλαη ζαλ… ηε βίδα!, (2011) ... 448 

7.7.7 Βαξβαξνχζε, Λ., Έλα ζθνπιήθη κε… θηεξά, (2006) ........................................ 455 

7.7.8 Παπιάθε, Γ., Σν ρνξηνθάγν ηζαθάιη, (2006) .................................................... 460 

πκπεξάζκαηα ........................................................................................................... 466 

  

 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ....................................................................... 471 



15 
 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ................................................................................... 483 

Δλληνόγλωζζη ......................................................................................................... 483 

Ξενόγλωζζη .............................................................................................................. 503 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ...................................................................................... 519 

Παξάξηεκα πέκπηνπ θεθαιαίνπ ................................................................................ 521 

Παξάξηεκα έθηνπ θεθαιαίνπ .................................................................................... 537 

Παξάξηεκα έβδνκνπ θεθαιαίνπ ................................................................................ 549 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
Ζ ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ζηνηρείν ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, θαζψο δηάθνξεο αληηιήςεηο, αμίεο, ηδέεο θαη ζηάζεηο 

ζπλαληηνχληαη θαη αιιειεπηδξνχλ.
1
 Σν δήηεκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απαζρφιεζε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ην παηδηθφ βηβιίν∙ εθπαηδεπηηθνί, ζπγγξαθείο θαη εηθνλνγξάθνη 

αζρνιήζεθαλ κε απηφ. Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή δελ έκεηλε αδηάθνξε ζηα λέα δεδνκέλα: 

ε θαιιηέξγεηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο έγηλε δεηνχκελν θαη ζηφρνο ζηε λέα 

πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ αλνρή ηνπ «δηαθνξεηηθνχ», ε απνδνρή ηεο 

εηεξφηεηαο θαη ν ζεβαζκφο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ «Άιινπ» είλαη ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχλ 

λέα δεδνκέλα γηα ηε ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία θαη ηα νπνία πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ ρσξίο ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο  ηνπ παξειζφληνο. Σα 

ζηνηρεία απηά ηέζεθαλ ζην επίθεληξν  εξεπλεηηθψλ  εξγαζηψλ  θαη  δηαιφγνπ  ζηηο  

αλζξσπηζηηθέο  επηζηήκεο  θαη  ζηηο ζεσξίεο ηεο ινγνηερλίαο θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία ζηε ρψξα καο
2
.  

Ζ κειέηε απηή αζρνιείηαη κε ην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηε ζχγθιηζε ησλ 

ζπγγξαθέσλ ηνπ παηδηθνχ κηθξναθεγήκαηνο κε ηηο γεληθφηεξεο ηάζεηο θαη ελδηαθέξνληα 

πνπ ζεκεηψζεθαλ θαη εθδειψζεθαλ θαηά ην δηάζηεκα 2000-2013. Eηδηθφηεξα, ε 

παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ηεο απεηθφληζεο ηνπ  «Άιινπ» ζε ζχγρξνλα 

εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά 

λεπηαθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο θαη θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 2000-2013. ηφρνο 

ηεο έξεπλαο είλαη  ε δηεξεχλεζε  ηδενινγηθψλ κελπκάησλ κέζα απφ ηνλ θεηκεληθφ θαη 

εηθνληθφ αθεγεκαηηθφ ιφγν. Πην ζπγθεθξηκέλα, εζηηάδεη ζηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη 

αλάκεζα ζην θείκελν θαη ηελ εηθφλα, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ζηεξενηππηθέο θαη 

πξνθαηαζθεπαζκέλεο ηδέεο ζρεηηθά κε ηνλ «Άιιν». Σα ζπγθεθξηκέλα κηθξναθεγήκαηα 

                                                           
1
Βι. Γακαλάθεο, Μ., Ζ Δθπαίδεπζε Παιηλλνζηνχλησλ Καη Αιινδαπψλ Μαζεηψλ ηελ Διιάδα: 

Γηαπνιηηηζκηθή Πξνζέγγηζε, Αζήλα: Gutenberg, 2005. Γθφβαξεο, Υ., Δηζαγσγή ηε 

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, Αζήλα: Αηξαπφο, 2001. Μάξθνπ, Π-Γ, Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή. 

Θέκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, Αζήλα: Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ – 

Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο, 1999.   
2
Βι. έξεπλεο: Ακπαηδνπνχινπ, Φ., Ο Άιινο Δλ Γησγκψ. Ζ Δηθφλα Σνπ Δβξαίνπ ηε Λνγνηερλία. 

Εεηήκαηα Ηζηνξίαο Καη Μπζνπιαζίαο, Αζήλα: Θεκέιην, 1998.  Γθέθνπ - Μαδηαλνχ, Γ., Δαπηφο 

Καη «Άιινο». Δλλνηνινγήζεηο, Σαπηφηεηεο Καη Πξαθηηθέο ηελ Διιάδα Καη Σελ Κχπξν, Αζήλα: 

Gutenberg, 2003.  Αλαγλσζηνπνχινπ, Γ., Αλαπαξαζηάζεηο Σνπ Γπλαηθείνπ ηε Λνγνηερλία, 

Αζήλα: Παηάθε, 2007. Μαξθίδεο, Κ., & Καξαθίηζηνο, Α., «Παηδηθή Λνγνηερλία Καη 

Μεηαλάζηεπζε: Απεηθνλίζεηο Σνπ Άιινπ ην Μπζηζηφξεκα Κάπνηε Ο Κπλεγφο Σεο Διέλεο 

αξαληίηε», ζην Σζηιηκέλε, Σ., (επηκ.), Σν χγρξνλν Διιεληθφ Παηδηθφ-Νεαληθφ Μπζηζηφξεκα, 

Αζήλα: χγρξνλνη Οξίδνληεο, 2004.  
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ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάιπζεο: «Φηιία»-«ρνιείν»-«Οηθνινγία», φπσο απηέο 

πξνέθπςαλ θαηά ηε δηεξεχλεζε ησλ αθεγεκάησλ. 

Ζ παξνχζα  κειέηε ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Σν Πξψην Μέξνο πεξηιακβάλεη ηηο 

ζεσξίεο πνπ καο βνήζεζαλ ζηε δηακφξθσζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ πξίζκαηνο κέζα 

απφ ην νπνίν εμεηάζακε ηα ζπγθεθξηκέλα κηθξναθεγήκαηα. Δηδηθφηεξα, ην Πξψην 

Μέξνο δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην ηηηινθνξείηαη 

«Δλλνηνινγηθέο  Πξνζεγγίζεηο- Πνιηηηζκφο, Δθπαηδεπηηθά Μνληέια, χγρξνλεο Θεσξίεο 

Γηαπνιηηηζκηθήο Παηδείαο», ην δεχηεξν θεθάιαην «Γηαθνξεηηθφηεηα θαη Πνιππνιηηηζκηθή 

Παηδηθή Λνγνηερλία», ην ηξίην θεθάιαην «Ο ξφινο ηεο εηθνλνγξάθεζεο ζην ζχγρξνλν 

παηδηθφ κηθξναθήγεκα» θαη ηέινο, ην ηέηαξην θεθάιαην «Ζ Μεζνδνινγία Σεο Έξεπλαο». 

Σν Γεχηεξν Μέξνο πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πάλσ ζηα 

κηθξναθεγήκαηα θαη δηαξζξψλεηαη ζε ηξία θεθάιαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ηξεηο 

θαηεγνξίεο αλάιπζεο. πγθεθξηκέλα, ην πέκπην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ θαηεγνξία 

«Φηιία», ην έθην ζηελ θαηεγνξία «ρνιείν» θαη ην έβδνκν θεθάιαην ζηελ θαηεγνξία 

«Οηθνινγία». ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ ηα Γεληθά πκπεξάζκαηα θαη ην Παξάξηεκα.  

Δηδηθφηεξα, ην Πξψην Μέξνο  ηεο δηαηξηβήο αζρνιείηαη κε ζεσξεηηθά δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε. Πεξηιακβάλεη ηξία 

θεθάιαηα: 

ην πξψην θεθάιαην επηρεηξείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απαξαίηεησλ ελλνηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε ζηε κειέηε απηή. Αλαθεξφκαζηε ζηηο έλλνηεο ηεο 

«πνιππνιηηηζκηθφηεηαο» θαη ηεο «δηαπνιηηηζκηθφηεηαο», κε ζθνπφ λα θαηαλνεζεί ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εγγξάθνληαη ζην εηθνλνγξαθεκέλν κηθξναθήγεκα πνπ απεπζχλεηαη 

ζε παηδηά ηεο λεπηαθήο θαη ηεο πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο∙ επίζεο, αλαθεξφκαζηε ζην 

ζέκα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Γηα λα κπνξέζνπκε λα εμεηάζνπκε ηε 

ζχλδεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο κε ην ζχγρξνλν παηδηθφ κηθξναθήγεκα, 

πξνρσξήζακε ζηε δηεξεχλεζε ησλ έξγσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ. Θεσξήζακε φηη ηα 

κηθξναθεγήκαηα απηά ζπλδένληαη ζεκαηηθά -απφ ηελ άπνςε ησλ ινγνηερληθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ηάζεσλ θαη ζηάζεσλ- κε ην επξχηεξν πεδίν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο παηδείαο θαη 

ζπλαληηνχληαη κε ηηο επηδηψμεηο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, καο απαζρφιεζε ε 

δηαζαθήληζε ησλ φξσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή ζεκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παηδαγσγηθήο ηάζεο. Αξρηθά, δίλεηαη ν φξνο «πνιηηηζκφο», θαζψο απηφο ζπληζηά 

θνκβηθή έλλνηα ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο. ηε ζπλέρεηα, επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο, αιιά 
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θαη ηα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πνιππνιηηηζκηθέο ρψξεο, γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηε 

γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε. Σέινο, αλαθεξφκαζηε ζε 

πξνζεγγίζεηο ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηαπηφηεηαο θαη εηεξφηεηαο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην, θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θείκελα πνπ αλήθνπλ ζηελ Παηδηθή 

Λνγνηερλία, αζρνινχκαζηε κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ηελ πξνζπάζεηα νξηζκνχ 

ηεο «Παηδηθήο Λνγνηερλίαο». Δπηπιένλ, ζην θεθάιαην απηφ εμεηάδεηαη ν ξφινο ηεο 

ηδενινγίαο ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία, θαζψο κε ηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξνχκε ηελ 

εμέηαζε ησλ λνεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηα ηδενινγηθά ζπκθξαδφκελα. Δπίζεο, 

αλαθεξφκαζηε ζηελ έλλνηα ηεο «πνιππνιηηηζκηθήο ινγνηερλίαο» επηζεκαίλνληαο ην 

ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζηελ απνδφκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ. Οη ινγνηερληθνί ραξαθηήξεο πνπ πξσηαγσληζηνχλ 

ζηα αθεγήκαηα πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα κειέηε είλαη γεληθφηεξα ήξσεο κε δηαθνξεηηθέο 

απεηθνλίζεηο ηεο εηεξφηεηαο. Έηζη, νξίδνπκε ηνλ «Άιιν», φπσο απηφο απνηππψλεηαη 

πνηθηινηξφπσο ζηα εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα πνπ απνηεινχλ θαη ην πιηθφ ηεο 

παξνχζεο δηαηξηβήο. Ζ εηθφλα ηνπ «Άιινπ», πνπ γίλεηαη θαηαλνεηή κέζα απφ ηηο 

πνηθίιεο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο, παξαπέκπεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

θνηλσλία αληηκεησπίδεη, απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη ζηαδηαθά ηνλ «δηαθνξεηηθφ» πνπ 

«εηζβάιιεη» ζην ρψξν ηεο.  

ην ηξίην θεθάιαην, εμεηάδνπκε ηε ιεηηνπξγία ηεο εηθνλνγξάθεζεο ζην ζχγρξνλν 

εηθνλνγξαθεκέλν κηθξναθήγεκα. Οη ξαγδαίεο αιιαγέο, ηφζν ζε θνηλσληθφ φζν θαη ζε 

ηδενινγηθφ επίπεδν, ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζχγρξνλσλ ινγνηερληθψλ παηδηθψλ 

βηβιίσλ σο πξνο ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Χο απνηέιεζκα, ηα έξγα γηα παηδηά 

αλαλεψλνπλ ηε ζεκαηνινγία ηνπο θαη ηηο αθεγεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπο. ην θεθάιαην 

απηφ, ινηπφλ, αληρλεχνπκε ηνπο κεηακνληέξλνπο ηξφπνπο ζηα κηθξναθεγήκαηα ηνπ 

πιηθνχ καο θαη ζηε ζπλέρεηα, εξεπλνχκε ηα κέζα κε ηα νπνία ηα θείκελα 

κεηακνξθψλνληαη θαη απνθηνχλ λέα λνήκαηα γηα ηνλ αλαγλψζηε. ηελ πνξεία, 

εμεηάδνπκε ηε ζρέζε ιφγνπ θαη εηθφλαο αλαιχνληαο ηηο εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο θαη 

ηνπο παηγληψδεηο ηξφπνπο πνπ κεηέξρνληαη θαη αμηνπνηνχλ, ψζηε λα γίλνληαη αληηιεπηά 

θαη σο νπηηθφ πιηθφ. Δπίζεο, εκβαζχλνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ ηερληθψλ θαη ηδηνηήησλ ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο, σο απηφλνκν ζχζηεκα λνεκαηνδφηεζεο, κε ηε βνήζεηα ηεο 

«γξακκαηηθήο ηνπ νπηηθνχ ζρεδηαζκνχ» ησλ Kress θαη van Leeuwen (1996/2010). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδνπκε ηελ «νπηηθή γσλία», ηελ «αλάιπζε πιάλνπ», ηε ζπλνιηθή 

ζχλζεζε ηεο εηθφλαο (γξακκέο, ζρήκαηα, ρξψκαηα), ηε ζρεδηαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπο ζηε 
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κεηάδνζε λνεκάησλ ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή, θαζψο θαη ηνπο πνηθίινπο ηξφπνπο 

αμηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνπο δεκηνπξγνχο κε ζθνπφ λα απνδψζνπλ νπηηθά ηελ 

αθεγεκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ εηθφλσλ.  

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηε κέζνδν πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ζηηο 

αλαιχζεηο ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ κηθξναθεγεκάησλ. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπλδπαζηηθή 

κέζνδν ηφζν ελδνθεηκεληθά φζν θαη εμσθεηκεληθά. Δηδηθφηεξα, ζηεξηδφκαζηε ζηε 

κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεη ε ζεσξία ηεο Πνιηηηζκηθήο Δηθνλνινγίαο. Δπηπξφζζεηα, 

ζηεξηδφκαζηε ζηε ζεσξία ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ, πνπ ζπλζέηεη κε ηα έξγα ηνπ ν 

Γάιινο ζεσξεηηθφο Genette. Αληίζηνηρα, γηα ηελ αλάιπζε ηεο εηθνλνγξάθεζεο, 

ρξεζηκνπνηνχκε ηε «γξακκαηηθή ηνπ νπηηθνχ θεηκέλνπ» ησλ Kress θαη Van Leeuwen 

(1996/2010), ζε ζπλδπαζκφ κε ζηξαηεγηθέο θαη ζεσξίεο απφ ην ρψξν ηεο Παηδηθήο 

Λνγνηερλίαο. 

Σν Γεχηεξν Μέξνο ηεο δηαηξηβήο πεξηιακβάλεη ηηο αλαιχζεηο πελήληα έμη παηδηθψλ 

βηβιίσλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ Πξψηνπ Μέξνπο 

ηεο δηαηξηβήο. Σα έξγα απηά είλαη ελδεηθηηθά ησλ ηάζεσλ πνπ δηακνξθψζεθαλ θαηά ην 

δηάζηεκα 2000-2013. Σν ζψκα ησλ θεηκέλσλ ηεο πεξηφδνπ απηήο καο έδσζε κηα ζεηξά 

απφ θαηεγνξίεο, ηηο νπνίεο ζα αλαιχζνπκε ζε ζρεηηθέο ελφηεηεο-θεθάιαηα  ηεο δηαηξηβήο. 

Δηδηθφηεξα, ην πέκπην θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο εμεηάδεη ηε ζεκαηηθή θαηεγνξία «Φηιία» 

ζε ηξηάληα κηθξναθεγήκαηα∙ ην έθην θεθάιαην ηε ζεκαηηθή θαηεγνξία «ρνιείν» ζε 

δεθανρηψ κηθξναθεγήκαηα∙ ηέινο, ην έβδνκν θεθάιαην ηελ θαηεγνξία «Οηθνινγία» ζε 

νρηψ εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ ηα πκπεξάζκαηα 

ζηα νπνία έρνπκε θαηαιήμεη θαη ζην ηέινο, ζην Παξάξηεκα, παξαζέηνπκε εηθφλεο απφ ηα 

βηβιία πνπ απαζρφιεζαλ ηελ παξνχζα δηαηξηβή.    
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Διζαγωγή 
 

Ζ παξνχζα έξεπλα αζρνιείηαη κε ηα παηδηθά κηθξναθεγήκαηα ηεο πεξηφδνπ 2000-

2013. Καηά ην δηάζηεκα απηφ, ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, πνπ νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε λέσλ φξσλ ζηε κειέηε ηεο Παηδηθήο 

Λνγνηερλίαο. Σα παηδηθά εηθνλνγξαθεκέλα αθεγήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο θνηλσληθέο απηέο κεηαβνιέο θαη ηηο γεληθφηεξεο 

κεηαηνπίζεηο ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζε ζχγρξνλα κε ηελ επνρή ζέκαηα θαη 

δεηήκαηα. Δηδηθφηεξα, ηα δεηήκαηα ηεο εηεξφηεηαο, ηεο ηδενινγίαο, ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο απαζρφιεζαλ φρη κφλν ηελ 

Δθπαίδεπζε, αιιά θαη ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία. Οη ζπδεηήζεηο πνπ έγηλαλ ζηα πεδία 

απηά απαζρφιεζαλ θξηηηθνχο, εθδφηεο θαη ζπγγξαθείο ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο θαη 

νδήγεζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζε λέεο ζθέςεηο θαη παηδηθά αθεγήκαηα. Σα ππφ κειέηε 

παηδηθά κηθξναθεγήκαηα ηεο πεξηφδνπ 2000-2013 δηακνξθψζεθαλ κέζα απφ ηηο 

δπκψζεηο θαη ηηο ζπδεηήζεηο πνπ κεζνιάβεζαλ φια απηά ηα ρξφληα. Πξνηνχ 

πξνρσξήζνπκε ζηελ επηκέξνπο χιε ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο πνπ καο απαζρφιεζε, ζα 

αλαθεξζνχκε ζε νξηζκέλεο έλλνηεο, νη νπνίεο είλαη θαζνξηζηηθέο ζηε κειέηε απηήο.  

ην πξψην θεθάιαην, ζα πξνβνχκε ζε νξηζκέλεο ελλνηνινγηθέο νξηνζεηήζεηο ζρεηηθά 

κε ηα ζέκαηα ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, γηα λα 

θαηαλνήζνπκε πψο εγγξάθνληαη ζην εηθνλνγξαθεκέλν κηθξναθήγεκα πνπ πξννξίδεηαη 

γηα ηα παηδηά λεπηαθήο θαη ηεο πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, αιιά θαη ζην ζέκα ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη εηεξφηεηαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο. Θα δηεξεπλήζνπκε ηε δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο νη 

ζπδεηήζεηο ζην ρψξν απηφ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ζεσξίεο απφ έλα επξχ θάζκα 

επηζηεκνληθψλ πεδίσλ. Θεσξήζακε φηη νη ζεσξίεο απηέο καο ρξεζηκεχνπλ, γηα λα 

θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηνπο κεραληζκνχο δεκηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ 

κηθξναθεγεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη αληηιακβαλφκαζηε ηε δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο 

Παηδηθήο Λνγνηερλίαο ζηηο θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηεο θαη ζην ξφιν πνπ επηηειεί ζηε 
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ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε, πξνζθέξνληαο δπλαηφηεηεο ζηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο θαη 

πξν αλαγλψζηεο ζπκβάιινληαο ζηε δηαπνιηηηζκηθή ηνπο παηδεία.  

Οη έλλνηεο ηεο «πνιππνιηηηζκηθφηεηαο» θαη ηεο «δηαπνιηηηζκηθφηεηαο» 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηηο θνηλσλίεο, φπνπ 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί. ρεηίδνληαη κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζηηο 

θνηλσλίεο απηέο γηα ηελ νκαιή ζπκβίσζε κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ. Γηα λα κπνξέζνπκε λα 

αληηιεθζνχκε ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη 

παηδείαο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, εηδηθφηεξα, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

απνηειεί ε δηαζαθήληζε ησλ φξσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο. 

Γεδνκέλνπ φηη ν πνιηηηζκφο ζπληζηά θνκβηθή έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο, αξρηθά, ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε  ηνπ φξνπ 

«πνιηηηζκφο». ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχκε ζηα πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

πνιππνιηηηζκηθέο ρψξεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηελ 

εθπαίδεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνζδηνξίδνληαη ηα πέληε βαζηθά κνληέια 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαδεηείηαη ε εγγξαθή θαη ε απνηχπσζή ηνπο ζηα 

εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα ηεο παξνχζεο έξεπλαο. Θεσξήζακε φηη κηα 

ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο έλλνηεο θαη ηα κνληέια αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζα ζπκβάιεη 

ψζηε λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηνί νη κεραληζκνί παξαγσγήο ησλ κηθξναθεγήζεσλ 

θαη ν εθάζηνηε ζεκαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο, ζε αληηζηνηρία κε ηηο θνηλσληθέο 

κεηαβάζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ Διιάδα. 

Έπεηηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα επηηεχγκαηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο, ηεο νπνίαο ζεκέιηνη ιίζνη είλαη ε ελζσκάησζε ηεο θάζε είδνπο δηαθνξάο 

ζην πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ, ε θαιιηέξγεηα ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηηο δηαθνξέο θαη ε 

θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ
3
, παξνπζηάδνπκε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο. 

Ζ δηεζλήο ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε «Αληαλαθιά κηα 

νινέλα θαη πην δηαδεδνκέλε αλαγλψξηζε ηεο πνιπεζληθήο ζχλζεζεο ησλ ζχγρξνλσλ 

θνηλσληψλ»
4
 θαη θαζηζηά πξνθαλέο φηη ε εθπαίδεπζε ζήκεξα δελ κπνξεί λα είλαη κφλν 

θνξέαο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, αιιά θαη έλαο «ηφπνο», ζηνλ νπνίν αλαγλσξίδνληαη νη 

αηνκηθέο αμίεο ηνπ θάζε παηδηνχ θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην θαζέλα απφ απηά λα 

                                                           
3
Νηνιηνπνχινπ, Δ., χγρξνλα Πξνγξάκκαηα Γηα Παηδηά Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο, Αζήλα: 

Σππσζήησ, 2003, ζ. 314.  
4
Παζραιίδεο, Γ., «Γεληθέο Αξρέο Σνπ Πξνγξάκκαηνο»,  ζην Απνζηνιίδνπ, Β., Καπιάλε, Β., & 

Υνληνιίδνπ, Δ., (επηκ), Γηαβάδνληαο Λνγνηερλία ην ρνιείν. Μηα Νέα Πξφηαζε Γηδαζθαιίαο, 

Αζήλα: Σππσζήησ, 2002, ζ. 34.   
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αλαπηχμεη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κε ληψζεη 

κεηνλεθηηθά έλαληη ησλ ππνινίπσλ.  

Ζ έλλνηα ηεο «πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο» ζπζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

«πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο», βάζεη ηεο νπνίαο ηίζεληαη ηα φξηα αλάκεζα ζην «νηθείν» θαη 

ην «μέλν», δειαδή αλάκεζα ζην πνιηηηζκηθά «φκνην» θαη ην πνιηηηζκηθά «δηαθνξεηηθφ»
5
. 

Μέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηελ έλλνηα ηεο 

«ηαπηφηεηαο», ζα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαλνήζνπκε πψο γίλεηαη ε δηαρείξηζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ κηθξνχ παηδηνχ ζην εηθνλνγξαθεκέλν κηθξναθήγεκα πνπ καο απαζρνιεί 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2000-2013.  

Ζ ειιεληθή θνηλσλία «Χο ζπκπαγέο απνηέιεζκα θαη ηαπηφρξνλα παξαγσγφο θάπνηνπ 

εληαίνπ πνιηηηζκνχ» απφ κηα θάζε μεθάζαξεο κνλνπνιηηηζκηθφηεηαο θαη νκνηνγέλεηαο 

πέξαζε, εμαηηίαο ηνπ ξεχκαηνο κεηαλάζηεπζεο, ζηε θάζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη 

ηεο εηεξνγέλεηαο
6
. Ζ δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο πξνυπνζέηεη, αλάκεζα ζηα άιια, 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο, δηάζεζε έθθξαζεο 

ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, αιιά θαη απνθάιπςε ησλ ζπγθξνχζεσλ, πξνθεηκέλνπ ηα 

κέιε ηεο νκάδαο λα ηηο δηαρεηξηζηνχλ επνηθνδνκεηηθά
7
. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα παηδηά 

θαηαλννχλ ζηαδηαθά φηη ε ζπκβίσζε, ε αιιειεπίδξαζε θαη ε ζπλεξγαζία 

πνιιαπιαζηάδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θάζε νκάδαο
8
. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ηα παηδηά, απφ ηελ πξνζρνιηθή αθφκε ειηθία, αλ θαη δελ αληηιακβάλνληαη ηελ 

χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ θαη πνιηηηζκψλ,
9
 έρνπλ πξνθαηαιήςεηο θαη εθδειψλνπλ 

αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο.  

 Ζ ζπλάληεζε ησλ πνιηηηζκψλ πξνυπνζέηεη ην ζεβαζκφ ηνπ «Άιινπ», ην δηάινγν 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ παξαδφζεσλ, ηελ επηθνηλσλία, ηελ αλαγλψξηζε θαη φρη ηελ 

επηβνιή, ηελ πξνθαηάιεςε θαη ηελ πεξηθξφλεζε. Πξνυπνζέηεη, επνκέλσο, λα κε 

ζηηγκαηίδνληαη ηα παηδηά σο «μέλνη», «δηαθνξεηηθνί» ή «θαηψηεξνη», αιιά λα κπνξνχλ 

ειεχζεξα θαη ρσξίο θφβν λα απηνπξνζδηνξίδνληαη. πσο επηζεκαίλεη ε Κνπηζνπβάλνπ 

                                                           
5
Κσζηαληνπνχινπ, Υ., «Αλαθνξά ηελ Έλλνηα Καη ηηο ςεηο Σσλ χγρξνλσλ Απνθιεηζκψλ», 

ζην Κσζηαληνπνχινπ, Υ., (επηκ.), «Δκείο» Καη Οη «Άιινη», Αζήλα: Σππσζήησ, 2000, ζζ.11-30. 
6
 θνχξηνπ, Δ., Ζ Γηγισζζία ην ρνιείν, Αζήλα: Gutenberg , 2011, ζ.17. 

7
Αζθνχλε, Ν., Αλδξνχζνπ, Α.,  & Μάγνο, Κ., «Ζ Καζεκεξηλή Δθπαηδεπηηθή Πξάμε», ζην 

Αλδξνχζνπ, Α., Αζθνχλε, Ν., Μάγνο, Κ., & Υξεζηίδνπ-Ληνλαξάθε, ., Δθπαίδεπζε: 

Πνιηηηζκηθέο Γηαθνξέο Καη Κνηλσληθέο Αληζφηεηεο, Δ.Α.Π., Πάηξα, 2001, ζζ.113-163. 
8
Γξαγψλα, Θ., & Φξαγθνπδάθε, Α., «Έλα Πνιπεπίπεδν Πξφγξακκα Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο», Ζ Λέζρε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, 15, 1996, ζζ.33-35. 
9
Botsoglou, Κ., & Kakana, D., Linking Cultures Through Play: Children Exchange Cultural 

Elements Through Play Activities In Kindergarten, OMEP World Conference, Kusadasi, 2003. 
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(2003), θαζψο πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ παηδηψλ «Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα κελ μερλνχκε φηη ππάξρνπλ πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ζηελ αλάπηπμε θαη, ην 

ζεκαληηθφηεξν, φηη θάζε παηδί είλαη έλα κνλαδηθφ νλ»
10

. Με βάζε ηνπο ζθνπνχο ηεο 

αγσγήο, ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ην παηδί ζα πξέπεη, κεηαμχ 

άιισλ, «Να κάζεη λα αλαπηχζζεη θαη λα δηαηεξεί ηελ ηαπηφηεηά ηνπ» θαη «λα κάζεη λα 

απνδέρεηαη ην γεγνλφο φηη είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο άιινπο θαη λα είλαη πεξήθαλνο γηα 

ηελ αηνκηθφηεηά ηνπ»
11

.  

 

1.1 Ζ έννοια ηος όπος Πολιηιζμόρ 

 

Βαζηθφο φξνο πνπ ελππάξρεη ζηελ έλλνηα ηεο «δηαπνιηηηζκηθήο παηδείαο θαη αγσγήο», 

αιιά θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο νξηζκέλσλ εηδψλ ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, 

φπσο ζεκεηψζακε θαη παξαπάλσ, είλαη ν «πνιηηηζκφο»
12

. Γεδνκέλνπ φηη δελ 

αληηιακβάλνληαη φινη νη άλζξσπνη κε ηνλ ίδην ηξφπν ηα ίδηα πξάγκαηα σο πνιηηηζκφ, 

δηαπηζηψλεηαη πσο πξφθεηηαη γηα κηα έλλνηα πνιπζπδεηεκέλε θαη επξέσο πεξηεθηηθή. Ο 

«πνιηηηζκφο» δηακνξθψλεηαη ζε κεγάιε δηάξθεηα ρξφλνπ απφ ηε ζπκβίσζε ησλ 

αλζξψπσλ κέζα ζηηο ηζηνξηθέο θνηλσλίεο θαη ηνπο ιανχο, σο απνηέιεζκα ζπιινγηθήο 

                                                           
10

 Κνπηζνπβάλνπ, Δ., Πξνγξάκκαηα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο Καη Ζ Γηαζεκαηηθή Γηδαθηηθή 

Πξνζέγγηζε, Αζήλα: Οδπζζέαο, 2003, ζ.36. 
11

 Βξεηηφο, Γ., & Καςάιεο, Α., Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, ρεδηαζκφο – Αμηνιφγεζε – Αλακφξθσζε, 

Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, 1997, ζ.75. 
12

 ζνλ αθνξά ηελ ηζηνξία ηεο ιέμεο πνιηηηζκφο, πξνέξρεηαη απφ ηε ξσκατθή ηδέα «πνιηηηθφο», 

θάπνηνο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο απηνθξαηνξίαο. Απφ ην 16
ν
 θαη σο ην 18

ν
 αη. 

«εθπνιηηηζκέλνη» ζεσξνχληαλ φζνη είραλ θαηάιιεινπο ηξφπνπο. πλδέζεθε κε ηελ ηδέα ηνπ poli 

(επγέλεηα) θαη πξνο ην ηέινο ηνπ 18
νπ

 αη. ε ηδέα ηνπ πνιηηηζκνχ έγηλε δεκνθηιήο ζηελ 

επαλαζηαηηθή Γαιιία. Σν 19
ν
 αη., ζηα ζπγγξάκκαηα ηεο αλζξσπνινγίαο δηαθξίλεηαη ν φξνο 

«civilization» απφ ηνλ φξν «culture», παξφιν πνπ θαη νη δχν εθθξάδνπλ ηελ έλλνηα «πνιηηηζκφο». 

Ο φξνο «culture» εκθαλίδεηαη ζηα ηέιε ηνπ 12
νπ

 αη θαη αξρηθά ζεκαίλεη ηελ θαιιηεξγεκέλε γε. 

Γηα ηελ έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο (ηηο κνξθέο, ηελ θξίζε ηεο θνπιηνχξαο, ηνπο πνιέκνπο ηεο 

θνπιηνχξαο, ηε ζρέζε θνπιηνχξαο θαη θχζεο) βι. Eagleton, T., Ζ Έλλνηα Σεο Κνπιηνχξαο, 

Αζήλα: Πφιηο, 2003, ζ.17. Γηα ηε ζεκαζία ηεο θνπιηνχξαο ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία βι. 

Καλαηζνχιε, Μ., φ.π.,  2002.  Stephens, J., & McCallum, R., Retelling Stories, Framing Culture: 

Traditional Story And Metanarratives In Children‟s Literature, Psychology Press, 1998. McGillis, 

R., Voices Of The Other: Children‟s Literature And The Postcolonial Context, Routledge, 2013. 

Ο φξνο «civilization» ηαπηίδεηαη κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ηδηαίηεξα κε ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ δηαθφξσλ θπιψλ, θαη κε ηελ αλζξψπηλε λνεκνζχλε. Έηζη, νξηζκέλεο θπιέο ζεσξνχληαλ φηη 

ήηαλ πεξηζζφηεξν «πξσηφγνλεο» θαη άιιεο φηη είραλ «Μεγάιεο Πνιηηηζκηθέο Παξαδφζεηο» θαη 

«Τςειφ Πνιηηηζκφ». ηε ζπλέρεηα, ν πνιηηηζκφο πεξηέιαβε ηελ εθπαίδεπζε, ηηο ηέρλεο, ηηο 

επηζηήκεο, ην εκπφξην θαη ηε βηνκεραλία. Βι. Γθέθνπ – Μαδηαλνχ, Γ., Πνιηηηζκφο Καη 

Δζλνγξαθία. Απφ Σνλ Δζλνγξαθηθφ Ρεαιηζκφ ηελ Πνιηηηζκηθή Κξηηηθή, Αζήλα: Διιεληθά 

Γξάκκαηα,  1999, ζζ.42 θ.έ. 
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εκπεηξίαο θαη πξντφλ ζχλζεζεο αληηζέζεσλ
13

. Οη δηάθνξεο ζεκαζίεο πνπ έρνπλ απνδνζεί 

ζηνλ φξν «πνιηηηζκφο» θαηαδεηθλχνπλ θαη ηε δπζθνιία ηνπ νξηζκνχ ηνπ. Γεληθφηεξα, ν 

φξνο δειψλεη, «Σν ζχλνιν ησλ πιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

κηα θνηλσληθή νκάδα ή έλα έζλνο(…) ην ζχλνιν ησλ δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θάπνηνπ, ηα νπνία ηνλ δηαθνξνπνηνχλ απφ θάπνηνλ άιινλ
14

, ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ, 

κε ηηο νπνίεο κηα νκάδα αηφκσλ επηηξέπεη ζε κηα άιιε ηελ πξφζβαζε ζηηο παξαδνζηαθέο 

γλψζεηο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνίεζεο ησλ λέσλ γλψζεσλ, πνπ κε απηφ ηνλ ηξφπν 

πξφθεηηαη απηή λα απνθηήζεη»
15

. 

Κάζε αλζξψπηλε θνηλσλία έρεη ηνλ ηδηαίηεξν πνιηηηζκφ ηεο, ην δηθφ ηεο 

θνηλσληθνπνιηηηθφ ζχζηεκα
16

. Ο «πνιηηηζκφο» απνθηά λφεκα θαη πεξηερφκελν πάληα ζε 

ζρέζε κε ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία θαη ηα αλζξψπηλα βηψκαηα. Δίλαη, ινηπφλ, παξαδεθηφ, 

φηη ν φξνο «πνιηηηζκφο» θαζψο ζπκπεξηιακβάλεη πνιιέο πιεπξέο ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο πξνζδηνξίδεηαη άιινηε κε κηα επξχηεξε έλλνηα θαη άιινηε κε κία 

ζηελφηεξε
17

. Πξφθεηηαη, «Γηα έλα ζπιινγηθφ βίσκα κε πνιιέο πηπρέο, πνπ εκπεξηέρεη 

ζπιινγηθέο κλήκεο, θνηλά πξφηππα θαη ζπκπεξηθνξέο»
18

. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πνιηηηζκφο 

νξίδεηαη, σο κηα δπλακηθή δηαδηθαζία θαη εθιακβάλεηαη «Χο ζθέςε, σο δηαδηθαζία 

δηαξθνχο αλαδήηεζεο πνπ νδεγεί ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηεο ίδηαο ηεο 

ζθέςεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ θξηηηθή ηνπ πνιηηηζκνχ»
19

. 

Γηα ηνπο θηινζφθνπο θαη ηζηνξηθνχο ηνπ πνιηηηζκνχ, ν φξνο απηφο παξαπέκπεη ζηα 

παξάγσγα ηεο ζθέςεο θαη ηεο δξάζεο ηνπ αηφκνπ, πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζπνπδαηφηεηα θαη 
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 Υνληνιίδνπ, Δ., Παζραιίδεο, Γ., Σζνπθαιά, Κ., & Λάδαξεο, Α., (επηκ.), Γηαπνιηηηζκηθφηεηα, 
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 Banks, J. A., Teaching Strategies For Ethnic Studies, Boston, MA: Allyn & Bacon, 1991, 
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15
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2004, ζζ.38-39. 
16

 Οη Έιιελεο, ζε φιε ηε καθξαίσλε ηζηνξία ηνπο, ήηαλ αλνηρηνί ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο. 
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140. 
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19

 .π., ζ.84. 
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αμία, φπσο ε ηέρλε, ε κνπζηθή, θαη ζηηο κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο
20

. Οη 

θνηλσληνιφγνη θαη αλζξσπνιφγνη αληίζηνηρα πεξηγξάθνπλ ζηνλ παξαπάλσ φξν ηε 

ζπιινγηθή δηακφξθσζε θαη ηνλ ηξφπν δσήο κηαο θνηλσλίαο, δειαδή ηνπο θαλφλεο, ηνπο 

ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο, ηηο αμίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αηφκσλ ελφο θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ. χκθσλα κε ηνλ Γακαλάθε (1998), ν φξνο «πνιηηηζκφο» πξνζδηνξίδεηαη ππφ 

δχν έλλνηεο: κε ηε ζηελή ηνπ έλλνηα, πξνζδηνξίδεη ηηο πςειέο αηνκηθέο ή νκαδηθέο 

επηδφζεηο ζε ηνκείο φπσο ε ηέρλε θαη ε ινγνηερλία, ελψ κε ηελ επξχηεξε έλλνηά ηνπ 

πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα δνπλ θαη εξκελεχνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, 

κέζα απφ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη
21

. Τπνζηεξίδεηαη, φηη 

«Με ηε κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ησλ παξαδφζεσλ κεηαβάιιεηαη θαη ν 

πνιηηηζκφο. Απφ ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην παιαηφ θαη ην λέν, ην μέλν θαη ην δηθφ 

καο, απνξξέεη έλαο λένο πνιηηηζκφο. πλεπψο, ν πνιηηηζκφο είλαη κηα δηαδηθαζία, ε νπνία 

βξίζθεηαη πάληα ζε θίλεζε θαη εμέιημε. Με απηή ηελ έλλνηα, ν πνιηηηζκφο είλαη έλα 

δσληαλφο νξγαληζκφο»
22

, εμ νξηζκνχ πξννδεπηηθφο θαη εμειίμηκνο.  Μέζσ ηνπ πνιηηηζκνχ 

ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο κπνξνχλ λα κεηαηξέπνπλ ηηο δηαρξνληθέο θπζηθέο θαη 

αληηθεηκεληθέο δηαθνξέο ηνπο, άιινηε ζε νκνηφηεηεο θαη άιινηε ζε δηαθνξνπνηεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά
23

. 

πκπεξαζκαηηθά, ν πνιηηηζκφο επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα αληηιεθζεί ηελ χπαξμή ηνπ 

ζε ζρέζε κε άιινπο αλζξψπνπο, εξκελεχνληαο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε απηνχο. Χο 

απνηέιεζκα, ην άηνκν απηνπξνζδηνξίδεηαη, εηεξνπξνζδηνξίδεηαη θαη δηακνξθψλεη ηελ 

θνηλσληθή ηνπ ηαπηφηεηα, ζπκβηψλνληαο κε ηνπο «Άιινπο»
24

. χκθσλα κε ηνλ 

Νηθνιάνπ, «Δίλαη πξνο φθεινο φισλ λα θαηαλνήζνπκε φηη ν πνιηηηζκφο ησλ “Άιισλ” δελ 

απνηειεί ην λεθξφ θινηφ ηεο αλακέηξεζεο αλάκεζα ζε εζλνηηθέο θαη θπιεηηθέο νκάδεο αιιά 

ην επίδηθν πεξηερφκελν θαη ηελ ίδηα ηε κήηξα απηήο ηεο αληηπαξάζεζεο»
25

.  
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vol.28, 2000, ζζ.16-20. 
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 Εσγξάθνπ, Α., Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή ηελ Δπξψπε Καη Σελ Διιάδα, Αζήλα: Σππσζήησ,  2003, 

ζζ.45-46. 
23

 Καλαθίδνπ, Δ., & Παπαγηάλλε, Β., Απφ Σνλ Πνιίηε Σνπ Έζλνπο ηνλ Πνιίηε Σνπ Κφζκνπ, 

Αζήλα: Σππσζήησ, 2003, ζ.31. 
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ηελ παξνχζα κειέηε, ζα αλαθεξφκαζηε ζηνλ φξν «πνιηηηζκφο»
26

 κε ηελ επξχηεξε 

έλλνηα, θαζψο επηδίσμή καο είλαη λα κειεηήζνπκε: αθελφο, ζε καθξνεπίπεδν, ηα λέα 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία εμαηηίαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

θαη αθεηέξνπ, ζε κηθξνεπίπεδν, ηνλ αληίθηππν απηήο ηεο λέαο θαηάζηαζεο ζην ζχγρξνλν 

εηθνλνγξαθεκέλν κηθξναθήγεκα γηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. 

Ζ ινγνηερλία, θαη ζπγθεθξηκέλα ε παηδηθή, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθνχο ηξφπνπο 

γηα λα έξζνπλ ζε επαθή ηα παηδηά ηνλ θφζκν, θαζψο ηα παηδηθά ινγνηερληθά θείκελα 

απνηεινχλ έλα είδνο αλαπαξάζηαζεο ηεο πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο
27

, κε 

απνηέιεζκα λα σζνχλ ηα παηδηά λα γλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο
28

. 

πσο ππνζηεξίδεη ν McGillis, γηα λα γλσξίζνπκε ηνλ πνιηηηζκφ ησλ «Άιισλ», ζα πξέπεη 

εκείο νη ίδηνη λα γίλνπκε απηνί νη «Άιινη»
29

.  

 

 

1.2 Πολςπολιηιζμικόηηηα και Γιαπολιηιζμικόηηηα 

 

Οη έλλνηεο «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» θαη «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» έρνπλ δηαθνξεηηθφ 

θνηλσληθνπνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ πεξηερφκελν θαη πεξηιακβάλνπλ σο δεχηεξν ζπλζεηηθφ 

ηε ιέμε «πνιηηηζκφο».  

Πνιιέο θνξέο, νη δχν φξνη εκθαλίδνληαη σο ηαπηφζεκνη κε απνηέιεζκα ν φξνο 

«δηαπνιηηηζκηθφηεηα» λα ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ζηελ Δπξψπε, ελψ ν φξνο 

«πνιππνιηηηζκηθφηεηα» πεξηζζφηεξν ζηηο Ζ.Π.Α., ζηνλ Καλαδά (φπνπ θαη 

πξσηνεκθαλίζηεθε) θαη ζηελ Απζηξαιία. Άιιεο θνξέο πάιη, εκθαλίδνληαη σο ινγηθή 

αθνινπζία ν έλαο ηνπ άιινπ
30

. Γεληθφηεξα, ππνζηεξίδεηαη φηη, ν πξψηνο φξνο δειψλεη 

ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε πνπ δηαθξίλεη κηα θνηλσλία θαη ν δεχηεξνο δειψλεη ην 

δεηνχκελν απηήο ηεο θαηάζηαζεο. Απηφ πνπ παξαηεξείηαη αλαθνξηθά κε ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο είλαη φηη ε «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» είλαη πεξηζζφηεξν θαλνληζηηθφο 
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29 McGillis, R., φ.π., 2013, ζ.2.   
30
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30 
 

φξνο, ελψ ε «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» αλαιπηηθφο φξνο
31

. Ζ «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» 

αλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο επηθνηλσλίαο, αληαιιαγήο θαη αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ 

πνιηηηζκψλ.  Αληίζεηα, ν φξνο «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» ππνλνεί «ηελ αλαίξεζε ηνπ 

πνιηηηζκνχ σο εληαίνπ ζπλεθηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ ππνθαηάζηαζή ηνπ απφ έλα κε-

ζπλεθηηθφ ζχλνιν απφ άηνκα θαη νκάδεο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο θαη θνπιηνχξαο, έηζη, 

ψζηε λα κελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε θνηλσλία σο εληαία νξγαληθή ελφηεηα»
32

. 

ζνλ αθνξά ηνλ φξν «δηαπνιηηηζκηθφηεηα», νη απφςεηο δηίζηαληαη. Άιινηε 

εθιακβάλεηαη είηε σο κέζν δηαπξαγκάηεπζεο πνηθίισλ πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ, νη 

νπνίεο φιεο λνκηκνπνηνχληαη θαη ελζαξξχλνληαη ζηελ νινθιήξσζή ηνπο, κέζα απφ ηελ 

ζρεηηθνπνίεζε ησλ αμηψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ νηθνδνκνχληαη
.
 άιινηε «Χο αξρή πνπ δελ 

ρσξίδεη αιιά ελψλεη, πνπ δελ ζηέθεηαη ζηελ αλαγλψξηζε αιιά ζηελ ππέξβαζή ηεο, πνπ δελ 

νξακαηίδεηαη θνηλσλίεο θαηαθεξκαηηζκέλεο, αιιά θνηλσλίεο κε αμίεο, κε θνηλσληθή 

ζπλνρή, κε ίζεο επθαηξίεο θαη, πάλσ απ‟ φια δίθαηεο»
33

.  

Σν δήηεκα ηεο ηζφηεηαο ζε ζπλζήθεο πνιηηηζκηθήο εηεξνγέλεηαο αλέδεημε ν ιφγνο πεξί 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο
34

. ζνλ αθνξά ηνλ φξν «πνιππνιηηηζκηθφηεηα», αλαθέξεηαη ζηελ 

θνηλσληθή εθείλε θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζπλππάξρνπλ άηνκα δηαθνξεηηθήο εζληθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο θαη  καδί κε απηά ζπλππάξρνπλ θαη νη πνιηηηζκνί  ηνπο νπνίνπο 

εθθξάδνπλ, δεκηνπξγψληαο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο θαη ηνπ 

ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, ηε βάζε δειαδή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηδέαο
35

. Γεληθφηεξα, ε 

«δηαπνιηηηζκηθφηεηα» πξνυπνζέηεη ηελ «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» αιιά δελ εμάγεηαη 

απηφκαηα απφ απηήλ
36

.  Ζ «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» είλαη ε αξκνληθή ζπλχπαξμε αηφκσλ ή 

νκάδσλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ, ε ακνηβαία αλνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, πνπ 

ζπλήζσο νδεγεί ζε γφληκεο πνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο
37

. 

Ζ ζπδήηεζε γηα ηνπο φξνπο απηνχο ζπλερίζηεθε θαη ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο. Ο 

Gundara(2000) επηζεκαίλεη φηη ε «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν 
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Θεσξίαο Σεο Παηδείαο (BILDUNGSTHEORIE), ζην Γθφβαξεο, Υ., φ.π., 2013, ζ.17. 
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 Sivevska, D., «Interculturalism And Multiculturalism As Dimensions Of The Modern 

Educational System», ζην The VI International Balkan Congress For Education And Science: The 

Modern Society And Education, Skopje, 2011, ζ.171. 
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ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, ελψ ε «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» αλαθέξεηαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη ζηελ ακνηβαία ζπλεξγαζία πνπ πξέπεη λα επηδηψθεηαη αλάκεζα ζηνπο 

ιανχο
38

. ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ν φξνο «πνιππνιηηηζκηθφηεηα», επηζεκαίλεη ε 

Αλδξνχζνπ (2000) «Αληηζηνηρεί ζε κηα πεξηγξαθηθή αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ απιή δηαπίζησζε ηεο ζπλχπαξμεο πνιιψλ πνιηηηζκηθψλ αλαθνξψλ ζηνλ 

ίδην ρψξν», ελψ ν φξνο «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» «Πξνυπνζέηεη ηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε 

ησλ δηαθνξεηηθνηήησλ»
39

. Ο Γθφβαξεο (2001) νξίδεη ηε «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» «Χο 

δηαδηθαζία αλαζηνραζηηθήο αληίιεςεο θαη εκπεηξίαο ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ, 

αλαγλψξηζεο ηεο εηεξφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ»
40

. 

Ζ «δηαπνιηηηζκηθφηεηα» ζχκθσλα κε ηνλ Νηθνιάνπ (2005), ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα 

ηελ απνδνρή θαη ην ζεβαζκφ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ άιινπ, ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ηε θξνληίδα γηα παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηε 

γλψζε, αιιά θαη ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή δσή
41

. 

Απνηειεί κηα δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ θαη 

αηφκσλ κε ηειηθφ ζηφρν ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλσλίαο, ψζηε λα 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φινπο λα εθθξάδνληαη σο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο, δηαηεξψληαο ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη εκπινπηίδνληάο ηελ 

παξάιιεια κε ζηνηρεία ηεο  ηαπηφηεηαο ηνπ «Άιινπ». Ζ ηεξγίνπ (2013) αλαθέξεη πσο 

«Δθφζνλ απνδψζνπκε ζην πξφζεκα δηα ην πιήξεο ηνπ λφεκα, ν φξνο δηαπνιηηηζκηθφηεηα 

παξαπέκπεη ζηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ αληαιιαγή θαη ηελ ακνηβαηφηεηα»
42

. 

Ο πνιππνιηηηζκηθφο, ινηπφλ, ραξαθηήξαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, πξνβάιιεη 

επηηαθηηθφηεξε ηελ αλάγθε επαηζζεηνπνίεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζε ζέκαηα 

πνιππνιηηηζκηθήο ζπλχπαξμεο. Σα θείκελα ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο απερνχλ κηα 

θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή πξννπηηθή, θαζψο κε ηηο πξνο ηαχηηζε εκπεηξίεο πνπ 

πξνζθέξεη ζηα κηθξά παηδηά – ζπλαλαγλψζηεο, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ 
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41

Νηθνιάνπ, Γ., Γηαπνιηηηζκηθή Γηδαθηηθή. Σν Νέν Πεξηβάιινλ. Βαζηθέο Αξρέο,  Αζήλα: Διιεληθά 

Γξάκκαηα, 2005, ζ.34. 
42

 ηεξγίνπ, Λ., «Ζ Κηλεκαηνγξαθηθή Γεκηνπξγία Χο Δξγαιείν Γηαπνιηηηζκηθήο Παηδαγσγηθήο», 

ζην Γθφβαξεο, Υ., (επηκ.), Γηδαζθαιία Καη Μάζεζε ην Γηαπνιηηηζκηθφ ρνιείν, Αζήλα: 

Gutenberg, 2013, ζ.223. 
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αιιεινζεβαζκνχ. Δπηπιένλ, ε Παηδηθή Λνγνηερλία απνηειεί έλα δπλακηθφ εθπαηδεπηηθφ 

εξγαιείν, ην νπνίν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέεο θνηλσλίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηελ 

εηεξφηεηα ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ, θαζψο πνιιά ζηνηρεία απφ έλα πνιηηηζκφ 

κεηαθέξνληαη κέζσ ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο
43

. Ζ «πνιππνιηηηζκηθφηεηα», ηνπιάρηζηνλ 

ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία, ζεκαίλεη θαηά ηε Hazel Rochman, «Πέξαλ ησλ πνιηηηζκψλ, 

πέξαλ ησλ νξίσλ»
44

, κε άιια ιφγηα ζεκαίλεη λα είζαη αλνηθηφο θαη ζηηο θνπιηνχξεο ησλ 

«Άιισλ».  

 

1.3 Ζ έννοια ηηρ Γιαπολιηιζμικήρ Αγωγήρ 

 

Σα κηθξά παηδηά, θαη θαηά πξνέθηαζε νη κηθξνί πξναλαγλψζηεο θαη ζπλαλαγλψζηεο 

ησλ κηθξναθεγεκάησλ πνπ καο απαζρνινχλ παξαθάησ,  δνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζ‟ 

έλα πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, γη‟ απηφ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλά λα θαηαλνήζνπλ 

πψο ιεηηνπξγνχλ νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. 

Ο φξνο «δηαπνιηηηζκηθή αγσγή» ζπρλά εκθαλίδεηαη σο ζπλψλπκνο ηνπ φξνπ 

«πνιππνιηηηζκηθή αγσγή». Οη Καλαθίδνπ θαη Παπαγηάλλε (2003) ππνζηεξίδνπλ φηη: 

«ηαλ κηινχκε γηα δηαπνιηηηζκηθή αγσγή, ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ παηδαγσγηθψλ αξρψλ, 

κε ηηο νπνίεο ξπζκίδνληαη κέηξα θαη δηαδηθαζίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε φια ηα κέιε ελφο 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ, φπνπ αλαπφθεπθηα ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηε λννηξνπία, ζηηο 

αληηιήςεηο, ζηνλ ηξφπν δσήο»
45

.  

Ζ «δηαπνιηηηζκηθή αγσγή» εκθαλίδεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ ‟70 σο πξφηαζε ελφο λένπ 

ηχπνπ εθπαίδεπζεο, φπνπ ζα ζπλαληψληαη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί θαη ζα παξάγνπλ 

ζχγρξνλα πνιηηηζκηθά αγαζά. ηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηζφηεηαο φισλ ησλ αλζξψπσλ, ζηελ 

εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ, ζηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο, θαη ζηελ αμηνπνίεζε 

ησλ γισζζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ ζηελ ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. ηφρνο ηεο «δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο» είλαη «ε 

ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ ζε έλαλ πνιηηηζκηθφ δηάινγν 

                                                           
43

 Colomer Martinez, T., «School And Immigration: Welcoming Literature», Bellaterra Journal 

Of Teaching & Learning Language & Literature, η.ρ.5, Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο, 2012, ζζ.1-9. 
44

 Rochman, H., Against Borders: Promoting Books For A Multicultural World, ALL 

Books/Booklist Publications, Chicago IL, 1993, ζ.25. 
45

Καλαθίδνπ, Δ., & Παπαγηάλλε, Β., φ.π., ζ.16. 
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επαλεμέηαζεο ησλ αμηψλ θαη θαλφλσλ πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηε ζπκβίσζή ηνπο»
46

. 

Δπηπιένλ, ζηνρεχεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ηνπ αιιεινζεβαζκνχ, ηεο εμάιεηςεο ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο πηνζέηεζεο 

ηεο εηξήλεο σο θχξηαο αμίαο
47

. Δπηπξφζζεηα, κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηεο επξσπατθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη θαη νη  εμήο
48

: 

- Ζ πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο. 

- Ζ  θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο. 

- Ζ ζπκβνιή ζηε ζπγθξφηεζε ηεο επξσπατθήο ηζαγέλεηαο κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηδέαο ηνπ 

επξσπαίνπ πνιίηε. 

- Ζ πξνπαξαζθεπή ησλ λέσλ γηα ηελ θαιχηεξε θαη απξφζθνπηε έληαμή ηνπο ζηε ζηαδηαθά 

δηακνξθνχκελε εληαία επξσπατθή αγνξά εξγαζίαο.  

- Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κε ηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

πξφζβαζεο κεηνλεθηνπζψλ θαηεγνξηψλ πιεζπζκνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη κε 

ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ εμαζθάιηζε δπλαηνηήησλ επαλέληαμεο ελειίθσλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. 

- Ζ δηαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο θαη εγθαηάζηαζεο γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ησλ θξαηψλ κειψλ.  

- Ζ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. 

- Ζ  ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ παξαγσγή, αθελφο κε ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη αθεηέξνπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

- Ζ  εμαζθάιηζε ελφο πςειά εθπαηδεπκέλνπ θαη εππξνζάξκνζηνπ ζηηο λέεο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ππφ ζπλζήθεο πεξηνξηδφκελεο αλαλέσζεο θαη 

εληεηλφκελεο γήξαλζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ελεξγνχ πιεζπζκνχ. 

- Ζ  εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο παξαγσγήο θαη ρξήζεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, πνπ ζα 

θαζηζηά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηθαλή λα αλαπηχζζεηαη νηθνλνκηθά θαη λα δηαηεξεί έλα 

πςειφ βηνηηθφ επίπεδν ππφ ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη έληνλνπ θαη 

ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ. 

                                                           
46

 Οηθνλνκίδεο, Β., & Κνληνγηάλλε, Γ., «Τπνβνεζψληαο Σε Μεηάβαζε Απφ Σελ Οηθνγέλεηα ην 

Νεπηαγσγείν: H Γηαρείξηζε Σεο Δζλνπνιηηηζκηθήο Δηεξφηεηαο Μέζα ηελ Σάμε», Δπηζηήκεο 

Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 2011, ζ. 107. 
47

 Καλαθίδνπ, Δ., & Παπαγηάλλε, Β., φ.π., ζ.15. 
48

  Σζανχζεο, Γ., Δπξσπατθή Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή, Αζήλα: Gutenberg, 1996, ζζ. 13-14. 
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Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ηελ έλλνηα ηεο «δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο» 

είλαη ηα εμήο
49

: 

- Απνηειεί ηελ θαηάιιειε απάληεζε ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. 

- ηνρεχεη ζηελ αγσγή γηα ηελ εηξήλε. 

- Βιέπεη θξηηηθά ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη έηζη λνείηαη σο 

κάζεζε. 

- Απαηηεί θνηλσληθφ-παηδαγσγηθή δξάζε ηφζν ζην ζρνιηθφ ρψξν φζν θαη 

ζηνλ εμσζρνιηθφ ρψξν. 

- Απαηηεί λέν Πξφγξακκα  πνπδψλ θαη ηελ αλαζεψξεζε νξηζκέλσλ 

παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ,  θαζψο θαη λέεο κνξθέο αθεγήζεσλ πνπ λα ππνζηεξίδνπλ 

ηελ ίδηα αληίιεςε. 

Γεληθφηεξα, απνηειεί κνληέιν εθπαίδεπζεο πνπ έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία αλνηθηψλ 

θνηλσληψλ, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηελ αιιεινθαηαλφεζε, ηελ ηζνλνκία θαη 

ηελ αιιειναπνδνρή
50

. χκθσλα κε ηνλ  Παληαδή (2003) ηα ηέζζεξα ζεκεία πνπ 

νξίδνληαη σο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο αξρέο ηεο «δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο» ζηελ βαζηθή 

εθπαίδεπζε είλαη ηα εμήο
51

: 

1. Απεπζχλεηαη ζε φια ηα παηδηά θαη φρη κφλν ζε απηά πνπ θέξνπλ 

δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή θαηαγσγή. 

2. Δθθξάδεηαη σο θαζνιηθή παηδαγσγηθή αξρή.  

3. Θεσξεί αλαγθαία ηελ έληαμε ζηε γεληθή αληίιεςε ελφο  εθπαηδεπηηθνχ 

ηδξχκαηνο, πνπ, κεηαμχ άιισλ, αθνξά ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηελ εξγαζία κε 

ηα παηδηά, ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο (θαη δηάθνξα δεηήκαηα δηακφξθσζεο ηνπ 

ρψξνπ). 

4. Δπηθεληξψλεηαη ζηελ πξνψζεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ηεο γιψζζαο 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο αλεμαξηήησο θαηαγσγήο. 

Σέινο, ππνζηεξίδεηαη φηη, «Οη αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζα πξέπεη λα 

εκθαλίδνληαη κε ζπλνρή, κε ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα ζ‟ φιν ην θάζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

                                                           
49

 Εσγξάθνπ, Α., Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή ηελ Δπξψπε Καη Σελ Διιάδα, Αζήλα: Σππσζήησ, 2003, 

ζ.36. 
50

 Γεσξγνγηάλλεο, Π., Θέκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο,  Αζήλα: Gutenberg, 1997, ζ.19. 
51

Παληαδήο, Β., «Μεηαξξπζκηζηηθέο Παηδαγσγηθέο Αξρέο ηε Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή», 

Δπηζεψξεζε Δθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, η.ρ.8, 2003, ζ. 97-112.  
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δηαδηθαζίαο, ψζηε λα αλαπηχζζεηαη έγθαηξα ε επαηζζεζία παηδηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ θαη ε 

αλνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ λα είλαη βησκέλε κνξθή θνηλσληθνπνίεζεο»
52

.   

Σα παηδηθά βηβιία ζεσξήζεθαλ θαηάιιεια γηα ηελ θαιιηέξγεηα δηαπνιηηηζκηθήο 

ζπλείδεζεο, ζπλδέζεθαλ κε ηε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή θαη πξνηάζεθαλ σο «δξαζηηθνί 

θαηαιχηεο»
53

 ζηελ επίηεπμε ησλ αξρψλ ηεο. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο ζην 

πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο είλαη πνιχηηκε, θαζψο ζπκβάιιεη ζην λα 

πξνβιεκαηίζεη θαη λα πιεξνθνξήζεη ηα κηθξά παηδηά ζην λα κάζνπλ λα ζέβνληαη ηνπο 

«Άιινπο»
54

.  

Οη δηαπνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζην ρψξν ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο / κνληέια
55

  νη νπνίεο αλαιχνληαη ζηελ 

επφκελε ελφηεηα. 

 

 

1.4 Σα εκπαιδεςηικά μονηέλα 

 

1.4.1 Σο μονηέλο ηηρ αθομοίωζηρ / πποζαπμογήρ:  

 

Ζ αθνκνησηηθή πξνζέγγηζε απνηέιεζε ην θπξίαξρν κνληέιν δηαρείξηζεο ηεο 

γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60. Γεληθά, κε 

ηνλ φξν «αθνκνίσζε» ελλνείηαη ε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία άηνκα πνπ δηαθέξνπλ 

ζε εζληθφ θαη θπιεηηθφ επίπεδν αιιειεπηδξνχλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θπξίαξρε 

θνηλσλία, ρσξίο λα παίδεη ξφιν ε δηαθνξεηηθή ηνπο πξνέιεπζε
56

. Δηδηθφηεξα, ην 

                                                           
52

Καλαθίδνπ, Δ., & Παπαγηάλλε, Β., Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή, φ.π., ζ.54. Σν κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα 

ησλ δπν ηειεπηαίσλ αηψλσλ δηακφξθσζε ηελ θνηλσληθή δνκή. Δηδηθά γηα ηελ Δπξψπε, ν Β‟ 

Παγθφζκηνο Πφιεκνο ήηαλ θαζνξηζηηθφο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, νη 

νπνίνη εγθαζίζηαληαη κελ ζε κηα λέα παηξίδα, δνπλ φκσο πεξηζσξηνπνηεκέλα ιφγσ 

επηθνηλσληαθψλ πξνβιεκάησλ δηαπνιηηηζκηθνχ ηχπνπ. Ζ απνκφλσζε απηή εληζρχεη ηε δηθή ηνπο 

πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα θαη αίηεκά ηνπο είλαη λα δηαηεξεζεί κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε. Κάησ απφ 

απηέο ηηο ζπλζήθεο εκθαλίδεηαη ε Αληηζηαζκηζηηθή Αγσγή ζηε Γπηηθή Δπξψπε θαη νξγαλψλεη ηηο 

πνιηηηζκηθέο νκάδεο ζε εηδηθά ζρνιεία, ρσξίο φκσο λα ιχζεη φια ηα πξνβιήκαηα 
53

 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., 2009.  
54

 Martens, P., Martens, R., Hassay Doyle, M., Loomis, J., Furnari, C., Soper, E., Stout, R., & 

Fuhrman, L., «Building Intercultural Understandings Through Global Literature», The Reading 

Teacher, η.ρ.8, 2015, ζζ.609-610. 
55

 Αθνινπζνχκε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ θάλεη ν Καξαθίηζηνο, Βι. Καξαθίηζηνο, Α., 

«Γηαπνιηηηζκηθέο Αλαγλψζεηο Παηδηθψλ Βηβιίσλ Πνιηηηζκηθήο Γηαθνξεηηθφηεηαο», Κείκελα, 

ηρ.19, Ηνχιηνο 2014. 
56

 Γεσξγνγηάλλεο, Π., φ.π., ζ.46. 
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ζπγθεθξηκέλν κνληέιν αθνινπζεί κία κνλνγισζζηθή θαη κνλνπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε 

θαη πξνσζεί ηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκφ, ελψ παξακειεί ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ νκάδσλ απηψλ
57

.  

 Σν αθνκνησηηθφ κνληέιν, φπσο αλαθέξεη ν Γεσξγνγηάλλεο (1997), απνζθνπνχζε ζηε 

ζηαδηαθή απνξξφθεζε ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο θπξίαξρεο πνιηηηζκηθήο 

νκάδαο – δειαδή ζηελ εμαθάληζε φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο- γηα ηελ απνθπγή ελδερφκελσλ θνηλσληθψλ 

ζπγθξνχζεσλ
58

.  

Ζ βάζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ην αθνκνησηηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο είλαη ν 

δνκνιεηηνπξγηζκφο. χκθσλα κε ηε δνκνιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε, ε θνηλσλία ζεσξείηαη 

σο έλα «φιν», πνπ έρεη ηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο θαη αμίεο κε πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε 

δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο ηεο θνηλσλίαο (ζπζηήκαηνο)
59

. Δπνκέλσο, θαη ην λεπηαγσγείν, σο 

θνηλσληθφ ππνζχζηεκα, ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε ζηαζεξφηεηα 

ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο
60

. 

πγθεθξηκέλα, ζην αθνκνησηηθφ κνληέιν ζηφρνο ηνπ λεπηαγσγείνπ είλαη λα 

απνθηήζνπλ ηα αιινδαπά παηδηά ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο κε 

ζθνπφ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο πξνο φθεινο ηεο 

θνηλφηεηαο
61

. Δπνκέλσο, ην λεπηαγσγείν είλαη κνλνγισζζηθφ θαη κνλνπνιηηηζκηθφ, κε 

ζθνπφ φια ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ επάξθεηα ζηελ εζληθή γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ θαη 

λα αθνκνησζνχλ φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα
62

. 

Σν αθνκνησηηθφ κνληέιν θαηεγνξήζεθε έληνλα απφ ηνπο επηθξηηέο ηνπ θαζψο νη 

νπνίνη ππνζηήξηδαλ φηη είλαη ζηελά εζλνθεληξηθφ, θαζψο απαηηεί απφ ην κεηαλάζηε λα 

μεπεξάζεη ν ίδηνο ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα αληηκεησπίζεη ζηε ρψξα ππνδνρήο, 

θαηαδηθάδνληάο ηνλ ζε ξφιν παξαηεξεηή. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ππνρξεψλεη ηνλ 

μέλν λα αγλνήζεη ηηο ξίδεο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ, δίλνληάο ηνπ σο κφλε επηινγή ηελ 

απφιπηε πξνζαξκνγή ηνπ ζηνλ πνιηηηζκφ, ηε γιψζζα θαη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο. Ο Mullard (1985) ππνζηήξημε φηη ζηεξίρηεθε ζηελ ηδέα ηεο 

«Πνιηηηζκηθήο θαη θπιεηηθήο αλσηεξφηεηαο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο, δειαδή ζην ξαηζηζκφ. 
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Ο ξαηζηζκφο απηφο είλαη θξπκκέλνο ζηα έγθαηα ηεο νξζνινγηθήο ζθέςεο»
63

, θαη επεξεάδεη 

κε πνηθίινπο ηξφπνπο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Απηέο νη αδπλακίεο 

ηεο αθνκνησηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη πνπ ηελ νδήγεζαλ ζηελ ακθηζβήηεζή ηεο θαη ζηελ 

πηνζέηεζε ελφο θαηλνχξηνπ κνληέινπ, απηνχ ηεο ελζσκάησζεο
64

. 

ηα εηθνλνγξαθεκέλα παηδηθά κηθξναθεγήκαηα ην κνληέιν ηεο αθνκνίσζεο 

εκθαλίδεηαη κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» λα γίλεη ίδηνο κε ηα άηνκα ηεο 

θπξίαξρεο νκάδαο. χκθσλα κε ηνλ Καξαθίηζην, «ην πξνζδηνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ είλαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ θπξίαξρε πνιηηηζηηθή θνπιηνχξα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αδηαθνξία ζηε δηαθνξεηηθή πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα θαη πξνέιεπζε 

θάπνησλ λεπίσλ»
 65

, κε θπξίαξρν ζηφρν λα εληαρηνχλ θαη λα «πξνζαξκνζηνχλ» ζε απηή 

ηα κηθξά παηδηά φζν γίλεηαη θαιχηεξα θαη γξεγνξφηεξα. ρεδφλ ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε 

παηδηθά βηβιία πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο
66

 ζηα νπνία νη ζπγγξαθείο ηνλίδνπλ ηελ 

αγσλία πνπ βηψλεη ν «δηαθνξεηηθφο» γηα λα επηβηψζεη ζε έλα απνξξηπηηθφ πεξηβάιινλ, κε 

ζθνπφ λα ην αλαηξέςνπλ ζηε ζπλέρεηα θαη λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

ππνινίπσλ ράξε ζε έλα θαηφξζσκά ηνπ ή ζε κηα γελλαία πξάμε πνπ ζπλδέεηαη κε θάπνηα 

δεμηφηεηα θαη θάπνην πξνζφλ. πσο ζπκβαίλεη, γηα παξάδεηγκα, ζην βηβιίν ηεο Γθφζε, 

Α., Ζ Μνλνζηάιαθηε
67

, ζην νπνίν ε εξσίδα, κε έληνλα ηα ζηνηρεία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, 

απνξξίπηεηαη αξρηθά απφ ηελ θνηλφηεηα θαη γίλεηαη απνδεθηή, φηαλ θαηαθέξλεη λα 

«θέξεη» ηελ εηξήλε αλάκεζα ζηηο ζθήθεο θαη ζηα δνπδνχληα. Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο εξσίδαο 

«ηαπηίδεηαη κε κηα ππνιαλζάλνπζα πξνβνιή ηεο ινγηθήο ηεο αθνκνίσζεο»
68

. 

Σέηνηεο ηζηνξίεο, νη νπνίεο αθνινπζνχλ αξρηθά ην αθνκνησηηθφ κνληέιν γηα ηνπο 

πξσηαγσληζηέο ησλ ηζηνξηψλ, πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε λα αληηιεθζεί 

φηη ε αθνκνίσζε ζηεξεί απφ ηνλ πξσηαγσληζηή ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνπ ηνλ 

θάλνπλ λα μερσξίδεη αλάκεζα ζηνπο ππφινηπνπο.  
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1.4.2.  Σο μονηέλο ενζωμάηωζηρ / μεηαβαηικό  

 

Σν κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο εθαξκφζηεθε κέρξη ην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

‟60 θαη αλαγλσξίδεη ηηο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζηνλ βαζκφ πνπ δελ ακθηζβεηείηαη ε 

θπξίαξρε θνπιηνχξα. Ο φξνο «ελζσκάησζε» αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλψξηζε φηη θάζε 

νκάδα κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν είλαη θνξέαο ελφο πνιηηηζκνχ πνπ αθελφο δέρεηαη ηηο 

επηδξάζεηο απφ ηε ρψξα ππνδνρήο θαη αθεηέξνπ, αζθεί επίδξαζε ζ‟ απηήλ
69

. Δηδηθφηεξα, 

ππνζηεξίδεη ην ζεβαζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, νη νπνίνη 

ζπλππάξρνπλ ζην πιαίζην κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. Ο ζεβαζκφο, σζηφζν, 

αθνξά ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, ήζε, έζηκα, γηνξηέο θαη κνπζηθή. Σν κνληέιν ηεο 

ελζσκάησζεο απνδέρεηαη ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ, ζην βαζκφ, φκσο, 

πνπ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο ηεο θπξίαξρεο θνηλσλίαο, νη 

νπνίεο ζεσξνχληαη αδηαπξαγκάηεπηεο
70

. 

Οη Allan θαη Hill (1995) αλαθέξνπλ φηη ην κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο εθιακβάλεη ηελ 

έλλνηα ηεο «ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ» σο ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε ή ζηε κεηαρείξηζε θαη 

φρη σο ηζφηεηα ζηα απνηειέζκαηα ησλ παξερφκελσλ επθαηξηψλ
71

. Μέζσ ηεο 

ελζσκάησζεο εμαζθαιίδνληαη ζε φια ηα κέιε ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ ίζεο 

επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή ζην νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ 

γίγλεζζαη, κέζα απφ ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηιία θαη ηελ ακνηβαία αλνρή κεηαμχ ηνπο
72

.   

Σν κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο, «αλ θαη επηηξέπεη ηελ απνδνρή δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ ζε ηξφπνπο δσήο θαη πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο, αθήλεη ζηα παηδηά 

ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμνπλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά 

δεδνκέλα»
73

, ρσξίο λα παξεκβαίλεη νπζηαζηηθά ζηελ αιιαγή ησλ ζρεηηθψλ ζηάζεσλ. Χο 

απνηέιεζκα, ηα παηδηά ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ελφο ζρνιείνπ πνπ 

αγλνεί θαη δχλαηαη λα θαιχςεη ηηο δηθέο ηνπο ηδηαίηεξεο αλάγθεο,  θάλνληαο θαλεξφ φηη ε 

ηαθηηθή πνπ πηνζεηεί ην κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο θαζηζηά ζηελ πξάμε ηελ αληίιεςε 

πεξί ηζφηεηαο επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ζρεηηθά επηθαλεηαθή. 

 
                                                           
69

 Γεσξγνγηάλλεο, Γ., φ.π., ζ.47. 
70

 Μάξθνπ, Γ.,  φ.π., 1996, ζ.43. 
71

 Allan, R., & Hill, R., «Multicultural Education In Australia: Historical Development And 

Current Status», ζην Banks, J. A & Banks, C. A. M., (επηκ.), Handbook Of Research On 

Multicultural Education, New York: Macmillan, ζζ.763-777. 
72

 Troyna, B., Racism And Education, Buckingham-Philadelphia: Open University Press, 1993, 

ζζ.24 θ.έ. 
73

 Γεσξγνγηάλλεο, Π., φ.π., ζ.52. 



39 
 

1.4.3. Σο πολςπολιηιζμικό μονηέλο / μονηέλο επαθήρ  

 

Σν πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν εκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ζηηο Ζ.Π.Α., ζηελ 

Δπξψπε θαη ηελ Απζηξαιία, φηαλ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ έγηλε αληηιεπηφ φηη 

νη πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο (αθνκνίσζε θαη ελζσκάησζε) δελ κπνξνχζαλ λα δψζνπλ 

απνηειεζκαηηθέο απαληήζεηο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ. 

Γη‟ απηφ ην ιφγν δηαπηζηψλεηαη κηα κεηαηφπηζε απφ ηα εζλνθεληξηθά κνληέια ησλ 

πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ ζηνλ πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ
74

. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ ζεσξνχλ φηη ε θνηλσληθή ζπλνρή πξνσζείηαη κε 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ θαη ηε 

δηακφξθσζε ελφο πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν ζα ζπλππάξρνπλ φινη νη πνιηηηζκνί, 

ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε ζπλνρή ηνπ
75

. ηελ Παηδαγσγηθή, «πνιππνιηηηζκηθφ 

κνληέιν» αγσγήο θαιείηαη ην κνληέιν ηεο αγσγήο θαη ηεο παηδείαο - θαη θαηά πξνέθηαζε 

ε δεκηνπξγία πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ
76

, φπσο είλαη ηα παηδηθά βηβιία ινγνηερλίαο κε 

ζρεηηθά ζέκαηα, ην νπνίν απνδέρεηαη θαη πξνσζεί ηελ πνιηηηζκηθή γισζζηθή 

πνιιαπιφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ αιιά θαη ηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ  ρψξν
77

. 

Ζ βαζηθή αξρή ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη ε απφξξηςε ηεο κνλνγισζζηθήο θαη 

κνλνπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε πξνψζεζε πξνγξακκάησλ πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηνλ 

πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ ζηνρεχνληαο ζην λα πεξηνξίζεη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ 

νδεγνχλ ζην ξαηζηζκφ
78

. Ζ θξηηηθή πνπ δέρηεθε ην πνιππνιηηηζκηθφ πξφηππν 

εθπαίδεπζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε κηαο δπλακηθήο παξέκβαζεο ζην δήηεκα ηεο 

αιιαγήο ησλ εμνπζηαζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δνκψλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία γηα παηδηά λεπηαθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο ην 

ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ επαθή θαη ζπλχπαξμή ησλ λεπίσλ κε ηα 

ππφινηπα θαη ιηγφηεξν ζηελ πξνζαξκνγή / αθνκνίσζή ηνπο απφ ηελ θπξίαξρε 

θνπιηνχξα. Να είλαη, δειαδή, απφ ηε κία πιεπξά πεξήθαλα γηα ηε δηθή ηνπο ηαπηφηεηα 

θαη πξνέιεπζε, αιιά θαη απφ ηελ άιιε λα ζέβνληαη ηελ πεξεθάληα θαη ηελ ηαπηφηεηα 
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ησλ άιισλ λεπίσλ
79

. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνσζνχληαη κεηθηέο νκάδεο παηδηψλ κε 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ.  

ηα εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα,
80

 πνπ ην πεξηερφκελφ ηνπο ζπγθιίλεη, ρσξίο 

λα ηαπηίδεηαη απφιπηα, κε ηε ινγηθή ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ κνληέινπ, ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν εγγξάθεηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα πξνζαλαηνιίδεη ην κηθξφ παηδί ζε ζπκπεξηθνξέο 

πνπ πξνσζνχλ ηελ αιιειεγγχε,  ηε ζπλχπαξμε θαη ηελ απνδνρή, «ρσξίο λα εκθαίλνληαη 

σο πξνυπφζεζε απνδνρήο νη εμαηξεηηθέο πξάμεηο θαη ηα θαηνξζψκαηα ηνπ ήξσα πνπ 

ζπκβνιίδνπλ ή ζεκαηνδνηνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα»
81

. πσο γηα παξάδεηγκα, ζην βηβιίν ηεο 

Νηθνινχδε, Φ., Σν ραξνχκελν ιηβάδη
82

, ζην νπνίν νη καξγαξίηεο, ε θπξίαξρε νκάδα ηνπ 

ιηβαδηνχ, ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη, παξά ην θνηλφ ιεπθφ ηνπο ρξψκα, δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο 

ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, γεγνλφο πνπ κεηαβάιιεη ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη 

ζηελ παπαξνχλα, θαζψο ηελ απνδέρνληαη σο ηζφηηκν κέινο ηνπ ιηβαδηνχ.  

 

 

1.4.4. Σο ανηιπαηζιζηικό μονηέλο  

 

Σν αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν αγσγήο αλαπηχρζεθε κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θπξίσο 

ζηελ Αγγιία θαη Ακεξηθή θαη ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε αιιά θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

ξαηζηζκνχ. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ αζθνχλ θξηηηθή ζην πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ ηάζε ηνπ λα εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηηο αηνκηθέο ζηάζεηο παξά ζηηο 

θνηλσληθέο δπλάκεηο. Βαζηθή ηνπ επηδίσμε είλαη «ν έιεγρνο θαη ν πεξηνξηζκφο φισλ 

εθείλσλ ησλ θαηλνκέλσλ ηεο παηδαγσγηθήο εξγαζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

κνλνπνιηηηζκηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα»
83

, πνπ επλννχλ θαη εληζρχνπλ ηα ξαηζηζηηθά 

θαηλφκελα ελαληίνλ ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ην 

αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν, ν ξαηζηζκφο δελ είλαη απνηέιεζκα αηνκηθψλ ζηάζεσλ θαη 

επηινγψλ, αιιά δεκηνχξγεκα ησλ ζεζκψλ θαη ηεο θνηλσλίαο
84

. Γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ 

ξαηζηζκνχ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αιιαγή ησλ δνκψλ ηεο θνηλσλίαο θαη θαη‟ επέθηαζε 
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ηνπ θξάηνπο, αιιά θαη ηεο εθπαίδεπζεο, κε απψηεξν ζηφρν λα εμαιεηθζνχλ νη θπιεηηθέο 

δηαθξίζεηο. 

Σν αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο έρεη σο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπο εμήο
85

: 

1. Σελ ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε γηα φια ηα παηδηά αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθή/ 

θπιεηηθή ηνπο πξνέιεπζε, θάηη πνπ πξνυπνζέηεη ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δνκψλ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ πνπ επλννχλ ηελ αληζφηεηα. 

2. Σε δηθαηνζχλε πνπ ην θξάηνο νθείιεη λα παξέρεη ζε φινπο δίλνληαο ίζεο επθαηξίεο 

δσήο, αλάπηπμεο θαη ζπκκεηνρήο ζε φζα ε θνηλσλία πξνζθέξεη. 

3. Σε ρεηξαθέηεζε θαη ηελ απειεπζέξσζε απφ ξαηζηζηηθά πξφηππα ησλ 

θαηαπηεδφκελσλ θαη ησλ θαηαπηεζηψλ. 

πσο ππνζηεξίδεη ν Baker (2001), «Ζ πνιηηηθή δηακάρε ζρεηηθά κε ηηο κεηνλνηηθέο 

γιψζζεο θαη ηε δίγισζζε εθπαίδεπζε επηθεληξψλεηαη ζπλήζσο ζηελ αληίζεζε αθνκνίσζεο-

ελζσκάησζεο, πινπξαιηζκνχ θαη πνηθηινκνξθίαο- νκνηνκνξθίαο θαη ηππνπνίεζεο. ε 

πξνζσπηθφ επίπεδν, ε επίιπζε ηεο δηακάρεο ηζνδπλακεί ζπρλά κε θάπνην ζπκβηβαζκφ. Ζ 

αξκνληθή εζληθή ελφηεηα θαη κηα δφζε δηαθνξεηηθφηεηαο, ε κεξηθή αθνκνίσζε θαη 

παξάιιεια ε δηαηήξεζε ηεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κπνξνχλ λα 

ζπλππάξρνπλ»
 86

. 

Σν αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν ζέηνληαο ζνβαξά ηελ αλάγθε γηα αλαζεψξεζε ησλ δνκψλ 

θαη ζεζκψλ ηνπ θξάηνπο, κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζηνχλ ίζεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο γηα 

φια ηα παηδηά, αλεμαξηήησο θπιήο, ζεσξεί ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαηά θχξην 

ιφγν πνιηηηθή ππφζεζε. Χο απνηέιεζκα, εθίζηαηαη ην ελδερφκελν πνιηηηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο εθπαίδεπζεο, κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
87

. 

Σν αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν επηθξίζεθε γηαηί νη ζηφρνη ηεο θαηάξγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ θαη ηεο πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ 

ζεσξήζεθαλ δπζεπίηεπθηνη
88

. πλνςίδνληαο, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη 

αληηκεηψπηζε ηνπ ξαηζηζκνχ είλαη έλα επξχηεξν θαη αξθεηά πνιχπινθν δήηεκα, πνπ 

αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθφηεξσλ αξρψλ ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο ηφζν ζην 

ζρνιηθφ, φζν θαη ζην θνηλσληθφ επίπεδν.  
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1.4.5. Σο διαπολιηιζμικό μονηέλο / μονηέλο ηηρ πολιηιζμικήρ αλλαγήρ - 

μεηαβολήρ 

 

Σν δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν εκθαλίδεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ ‟80 θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

Δπξψπε θαη επηδηψθεη λα δηεπζεηήζεη ηα πξνβιήκαηα αλάκεζα ζηελ θπξίαξρε 

πνιηηηζκηθή νκάδα θαη ηηο κεηνλφηεηεο. Δλψ ζεσξείηαη εμέιημε ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ 

κνληέινπ, σζηφζν δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ απηφ, γηαηί δελ απεπζχλεηαη κφλν ζηα παηδηά 

πνπ είλαη «δηαθνξεηηθά», αιιά ζην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ: γεγελείο, 

αιινδαπνχο, παιηλλνζηνχληεο, κεηνλνηηθνχο. πσο έρνπκε αλαιχζεη θαη ζε 

πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ηεο δηαηξηβήο καο, ν φξνο «δηαπνιηηηζκηθφο», ζχκθσλα κε ηνλ 

Γθφηνβν (2002) παξαπέκπεη «ην γεγνλφο ηεο θνξηηζκέλεο κε εηεξφηεηα (ξεαιηζηηθή ή 

θαληαζηαθή) παηδαγσγηθήο ζπλάληεζεο»
89

, φπνηε ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο 

παηδαγσγηθήο νξνινγίαο. Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα, θαηά ηνλ Nieke, είλαη απαξαίηεην λα 

δηαηξέρεη φια ηα καζεζηαθά πεξηερφκελα ηα νπνία δηδάζθνληαη ζηελ ηάμε, θαζψο κέζσ 

ηεο πιεξνθφξεζεο, θαηαξξίπηεηαη ε άγλνηα θαη ν θφβνο ελάληηα ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, 

θαηαιήγνληαο ζηελ απνδνρή, ηελ αιιειεγγχε θαη ηνλ ακνηβαίν πνιηηηζκηθφ 

εκπινπηηζκφ
90

.  

Σν δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν ζεσξείηαη ην πην νινθιεξσκέλν κνληέιν εθπαίδεπζεο ζε 

ζρέζε κε ηα παξαπάλσ κνληέια, θαζψο επηρεηξεί κηα ζχλζεζε αξρψλ, ζεσξηψλ θαη ηδεψλ 

κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο
91

. Δηδηθφηεξα, ιακβάλεη 

ππφςε ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο κε ζθνπφ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ νκάδσλ, ηελ 

αιιεινθαηαλφεζε θαη ηελ αιιειναπνδνρή. ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εληάζζεηαη 

ελδεηθηηθά ηo βηβιίo ηεο Νηθνινχδε, Φ., Καιεκέξα θίιε
92

, ζην νπνίν πξνβάιιεηαη ε 

εηξεληθή ζπλχπαξμε αλζξψπσλ πνπ έρνπλ πνηθίιεο δηαθνξέο. Αλαιπηηθφηεξε 

ζθηαγξάθεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο επηρεηξείηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. 
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1.5  Ζ Γιαπολιηιζμική Δκπαίδεςζη 

 

Ζ «Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε», ε νπνία ζπλαληάηαη θαη σο «Γηαπνιηηηζκηθή 

Παηδαγσγηθή», πξσηνεκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60
93

. Απνηειεί έλα 

αμηφπηζην εξγαιείν ζπλχθαλζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ην νπνίν ζπκβάιιεη αλακθίβνια 

ζηε ζπγθξφηεζε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη αιιειεγγχεο ησλ ιαψλ
94

. Χζηφζν, αλ θαη ν 

φξνο «δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε» ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο, δε ππάξρεη νκνθσλία κεηαμχ 

ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ γηα ην αθξηβέο πεξηερφκελφ ηνπ. Πνιινί κειεηεηέο ζρεηηθψλ 

δεηεκάησλ επηζεκαίλνπλ ην θαηλφκελν ησλ πνιιαπιψλ εθθάλζεσλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

ζεσξίαο
95

, φπσο θαη ηελ ηελ αδπλακία λα δνζεί έλαο ζχληνκνο, ζαθήο, θαζνιηθά 

απνδεθηφο νξηζκφο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο
96

.  

Οη Αζθνχλε θαη Αλδξνχζνπ (2001) επηζεκαίλνπλ φηη ν φξνο «δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε» ρξεζηκνπνηείηαη άιινηε γηα λα δειψζεη «Σηο αξρέο κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

παηδαγσγηθήο πνπ αμηνπνηεί δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη άιινηε αλαθέξεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχλ απηήλ ηελ παηδαγσγηθή ή παξαπέκπεη ζε 

επηζηεκνληθέο αλαιχζεηο κε αληηθείκελν ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε ηδηαίηεξα 

εζλνπνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά»
97

. Ο Γθφηνβνο (2002) δηαπηζηψλεη φηη «Ο φξνο 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηείηαη πνιιέο θνξέο κε δηπιφ ζεκαζηνινγηθφ 

πεξηερφκελν, δειαδή ηφζν κε ηελ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο φζν θαη κε ηελ 

έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο»
98

.  

Έλαο βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη λα επεξεάζεη παηδηά θαη 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ αλαγλψξηζε, ηελ θαηαλφεζε, ην ζεβαζκφ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ξαηζηζκνχ θαη ηεο πξνθαηάιεςεο, κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο 
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αιιειεπίδξαζεο θαη επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ 

αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ θαη γεληθφηεξα ζηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο
99

.  

Αλακθίβνια, ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε απνηειεί κηα πνιπζήκαληε έλλνηα, ε νπνία 

ππεξεηεί ζηφρνπο νη νπνίνη αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο έρνπλ αλάγθε φια ηα 

παηδηά θαη ηεο νπνίαο ηα ζεκαηλφκελα πηζαλφλ λα δηαθνξνπνηνχληαη θαη λα 

κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν εληάζζνληαη
100

. 

Δπηπξφζζεηα, ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε λνείηαη σο δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο. Σν 

απνηέιεζκα απηήο ηεο επηθνηλσλίαο πεξηγξάθεηαη «Χο κία κνπζηθή ζχλζεζε 

δηαθνξεηηθψλ ξπζκψλ θαη κεισδηψλ πνπ αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Ο θάζε δηαθνξεηηθφο 

ξπζκφο απνηειεί εμ νξηζκνχ έλα ειιηπέο κέγεζνο. Ζ εκπεηξία ηνπ ειιηπνχο νδεγεί ζηε 

ζπλείδεζε γηα ηελ αλάγθε αληηζηάζκηζεο ηνπ ειιείκκαηνο. ηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε 

αλάπηπμε ηεο ζπλείδεζεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα νινθιήξσζεο ηεο ηδηαίηεξεο 

θνπιηνχξαο»
101

. 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πνιινχο ηνκείο, θαζψο 

ζηνρεχεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο, κέζα απφ ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ αλνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο
102

.  Βαζίδεηαη ζε νξηζκέλεο ζεσξεηηθέο αξρέο πνπ ηηο έρεη δαλεηζηεί 

θπξίσο απφ ηελ εζλνινγία, ηελ αλζξσπνινγία θαη απφ ηελ θνηλσληνινγία ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη νη νπνίεο αλαιχνληαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

 

1.5.1. Βαζικέρ απσέρ ηηρ Γιαπολιηιζμικήρ Δκπαίδεςζηρ 

 

Πξφθεηηαη γηα ην ζχλνιν ησλ κεζφδσλ πνπ ζεσξνχληαη φηη πξέπεη λα απνηεινχλ ηηο 

βάζεηο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο θαζψο απνβιέπνπλ 

ζηελ ακνηβαία θαηαλφεζε θαη ζεβαζκφ κεηαμχ φισλ ησλ παηδηψλ κε δηαθνξεηηθή 

γισζζηθή, εζληθή ή ζξεζθεπηηθή θαηαγσγή. χκθσλα κε ηηο Καλαθίδνπ θαη Παπαγηάλλε, 
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«Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο αλακέλεηαη λα 

επεξεάζεη θαη‟ αλάγθελ θαη ηελ Παηδαγσγηθή πξνο κία δηαπνιηηηζκηθή θαηεχζπλζε, πνπ ζα 

θάλεη απνηειεζκαηηθφηεξε ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε»
103

. χκθσλα κε ηνλ Essinger(1988) νη  βαζηθέο αξρέο ηεο 

δηαπνιηηηζκθήο εθπαίδεπζεο είλαη ηέζζεξηο
104

:  

1. Δθπαίδεπζε γηα ελζπλαίζζεζε: ην άηνκν καζαίλεη λα θαηαλνεί ηνπο 

άιινπο, λα βιέπεη ηα πξνβιήκαηα ππφ ην δηθφ ηνπο πξίζκα θαη ζηαδηαθά λα 

θαιιηεξγεί ηε ζπκπάζεηα ηνπ γη‟ απηνχο. 

2. Δθπαίδεπζε γηα αιιειεγγχε: ην άηνκν θαιείηαη λα ζπλνηθνδνκήζεη ηε 

ζπιινγηθή ζπλείδεζε θαη, παξάιιεια, λα παξακεξίζεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη 

αδηθίεο ππεξβαίλνληαο ηα φξηα ηεο νκάδαο, ηεο θπιήο θαη ηνπ θξάηνπο. 

3. Δθπαίδεπζε γηα δηαπνιηηηζκηθφ ζεβαζκφ: απέλαληη ζηελ πνιηηηζκηθή 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ «Άιινπ». 

4. Δθπαίδεπζε ελαληίνλ ηνπ εζλνθεληξηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο: ην άηνκν 

πξνζπαζεί λα απαιιαγεί απφ ηα εζληθά ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο ηα νπνία 

εκπνδίδνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ ιαψλ κεηαμχ ηνπο. 

Δλ θαηαθιείδη, ε δεδνκέλε θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαηέζηεζε αλαγθαία ηε 

ζπλχπαξμε αηφκσλ κε πνηθίιεο θαη πνιπεπίπεδεο δηαθνξέο, γεγνλφο πνπ εηζάγεη ζηα 

ζχγρξνλα θνηλσληθά, αιιά θαη εθπαηδεπηηθά, δεδνκέλα ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, 

πνπ ζα αλαιχζνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα. χκθσλα κε  ηε Short, G. K., ε Παηδηθή 

Λνγνηερλία εζηηάδεη ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Σν 

λα κπνξεί θαλείο λα αλαγλσξίζεη ηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ θάζε αλζξψπνπ , αλεμαξηήησο 

ρξψκαηνο, ζσκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, γιψζζαο, απνηειεί ζηφρν γηα κηα αξκνληθή 

ζπλχπαξμε
105

. Σα παηδηά, απφ ην λεπηαγσγείν αθφκε, ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

αληηιεθζνχλ ηελ αμία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο 

ελαζρφιεζεο κε παηδηθά ινγνηερληθά βηβιία πνπ κηινχλ γηα φιεο ηηο κνξθέο 

«δηαθνξεηηθνχ» θαη ζηνρεχνπλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ. 
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1.6  Ζ Έννοια ηηρ διαθοπεηικόηηηαρ 

 

Ζ έλλνηα ηεο «πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο» απνηειεί θεληξηθή έλλνηα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο
 106

. πσο ην «Δγψ» δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο ηνλ «Άιιν», έηζη 

θαη ε εηθφλα ελφο ιανχ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ δελ κπνξεί λα ππάξμεη παξά κφλν ζε ζρέζε ή 

ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηελ εηθφλα ηνπ «Άιινπ», ηνπ «δηαθνξεηηθνχ»
107

. Ζ ινγνηερλία γηα 

παηδηά, επλνεί ηελ έθθξαζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη γίλεηαη θαζνδεγεηήο 

ηεο αλζξσπνινγηθήο καο ζπλείδεζεο, ε νπνία αλαγλσξίδεη ηελ ελφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

είδνπο κέζα ζηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ
108

. Οη πνιηηηζκνί «σο ζχγρξνλα θνηλσληθά 

κνξθψκαηα κε ηζηνξηθή δηάζηαζε, είλαη ζπζηήκαηα λνεκαηνδφηεζεο ηνπ θφζκνπ θαη 

αληηκεηψπηζεο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ αλαγθψλ»
109

.  

Σα θνηλσληθά θίλεηξα κεηαδίδνληαη ζηνπο αλζξψπνπο, θαηά θχξην ιφγν κέζα απφ δχν 

δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ θαη θνηλσληθφ 

πιαίζην θαη, ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ησλ πνιηηηζκψλ ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ
110

: α) ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη β) ηνπ επηπνιηηηζκνχ. χκθσλα κε ηνλ Σζηπιεηάξε (1997) ε 

θνηλσληθνπνίεζε λνείηαη σο ε «Γηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ», δειαδή «ηελ εμέιημή ηνπ πνπ γίλεηαη κε βάζε ηε βηνινγηθή δηάξζξσζε ηνπ 

νξγαληζκνχ ηνπ απφ ην έλα κέξνο  θαη ηελ επίδξαζε πνπ πθίζηαηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ θαη 

πιηθφ θφζκν απφ ην άιιν κέξνο ζε κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηνλ θφζκν απηφλ. Ζ 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ αξρίδεη απφ ηε γέλλεζή ηνπ θαη δηαξθεί εθ‟ φξνπ δσήο»
111

. Ο 

φξνο «επηπνιηηηζκφο» αλαθέξεηαη ζηηο «αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζε άηνκα θαη νκάδεο σο 

απνηέιεζκα ηεο επαθήο κε άηνκα άιισλ πνιηηηζκψλ»
112

. 

Ζ έλλνηα ηνπ «Άιινπ» ζπλδέεηαη κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο εηεξφηεηαο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηα ινγνηερληθά παηδηθά θείκελα. Ζ έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο, ε νπνία  

απνηειεί κηα θνξηηζκέλε θαη πνηθηιφηξνπα λνεκαηνδνηεκέλε έλλνηα, αθνξά θπξίσο 
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ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο
113

. Σν λα θαηαζθεπάζνπκε θάπνηνλ σο «Άιιν» ζεκαίλεη φηη ηνλ 

ζεσξνχκε ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ εκάο. Δθφζνλ ε έληαμε ζε κηα θνηλσληθή νκάδα είλαη 

κηα ηφζν ζεκαληηθή φςε ηεο θνηλσληθήο δσήο, νη άλζξσπνη θαηαζθεπάδνπλ θαη 

θαζνξίδνπλ ηα φξηα ηεο ελδν-νκάδαο απνθιείνληαο απφ απηήλ ηνλ «Άιιν», ηνλ 

«δηαθνξεηηθφ»
114

. Ζ έλλνηα ηεο «εηεξφηεηαο» σο πεξηθιείνπζα ηελ έλλνηα ηνπ «Άιινπ» 

απνηειεί έλα θνκκάηη απαξαίηεην γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο θαζψο πξνζδηνξίδεη 

ηα φξηα αλάκεζα ζην νηθείν θαη ην μέλν
115

.  

Ζ έληαμή καο ζε κηα θνηλσληθή νκάδα δηακνξθψλεη ηαπηφρξνλα, κηα άιιε νκάδα 

αλζξψπσλ: εθείλσλ πνπ δε κνηξάδνληαη καδί καο ην ζπγθεθξηκέλν γλψξηζκα. Τπν απηή 

ηελ έλλνηα ν θφζκνο καο είλαη έλαο θφζκνο φπνπ θάζε ζηηγκή ππάξρνπκε «εκείο» σο 

κέιε κηαο θνηλσληθήο νκάδαο θαη νη «Άιινη» σο κέιε κηαο άιιεο θνηλσληθήο νκάδαο ή 

σο κε κέιε ηεο δηθήο καο θνηλσληθήο νκάδαο
116

. Ζ δηάθξηζε ζε «νηθεία» θαη 

«δηαθνξεηηθή» νκάδα ιεηηνπξγεί σο δηάθξηζε αλάκεζα ζε δχν πεξηνρέο. ηελ «νηθεία» 

πεξηνρή ε ζπκπεξηθνξά ππαθνχεη ζε αμίεο, θαλφλεο θαη πξνζδνθίεο γλψξηκεο θαη 

απνδεθηέο απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο. Ο «Άιινο» είλαη φλησο δηαθνξεηηθφο, φηαλ ηα 

πνιηηηζκηθά ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία ν άιινο νξγαλψλεη ηε δσή ηνπ είλαη δηαθνξεηηθά 

ζε ζχγθξηζε κε εθείλα ηνπ θνξέα ησλ νξηζκψλ
117

. Πην ζπγθεθξηκέλα, δελ έρνπκε ηηο ίδηεο 

ζηάζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο ή ζε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «Άιινπ» πνπ είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ 

«νηθεία» νκάδα
118

. ηαλ, ζπλεπψο, κηιάκε γηα ην «δηαθνξεηηθφ», έρνπκε πάληα ζην 

κπαιφ καο «κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, ηνπο ζπλήζεηο ξφινπο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηηο ζπλήζεηο πξαγκαηψζεηο απηψλ ησλ ξφισλ»
119

. 
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Ζ δηαθνξεηηθφηεηα εκθαλίδεηαη κε ηηο παξαθάησ εηδηθέο κνξθέο
120

: α) εζληθή 

δηαθνξεηηθφηεηα, β) εζλνηηθή δηαθνξεηηθφηεηα, γ) ζξεζθεπηηθή δηαθνξεηηθφηεηα, θαη δ) 

γισζζηθή δηαθνξεηηθφηεηα ε) πνιηηηζκηθή. Aλαιπηηθφηεξα:  

Ζ εζληθή θαη εζλνηηθή δηαθνξεηηθφηεηα αθνξνχλ ηελ αίζζεζε ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξίγπξνπ, φηη ην άηνκν απηφ αλήθεη ζε δηαθνξεηηθφ θξάηνο ή ιαφ 

θαη έζλνο απφ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο. 

Ζ ζξεζθεπηηθή δηαθνξεηηθφηεηα αθνξά ηελ έληαμε ηνπ αηφκνπ ζε θάπνηα 

ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα. 

Ζ γισζζηθή δηαθνξεηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ έληαμε ηνπ αηφκνπ ζε δηαθνξεηηθή 

γισζζηθή θνηλφηεηα απφ ηελ θπξίαξρε, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ 

θξάηνπο. 

Ζ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα αλαθέξεηαη θπξίσο ζηηο δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο 

ζηάζεηο, ελδηαθέξνληα, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ην άηνκν γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ζηηο δηάθνξεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο ζε ζχγθξηζε κε εθείλεο πνπ 

δηαζέηεη σο απνηέιεζκα ηεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ ζε έλαλ θνηλσληθφ ρψξν δηαθνξεηηθφ 

ζε ζρέζε κε ην λέν ρψξν
121

. Δπηπιένλ, αληηκεησπίδεηαη κε δχν ηξφπνπο: α) ηελ 

απνδέρνληαη επηδηψθνληαο ηελ ελζσκάησζή ηεο ρσξίο φκσο λα αλαγλσξίδνπλ ηελ 

πνιηηηζηηθή ηεο αμία, β) ηελ απνξξίπηνπλ επηβάιινληαο ηα δηθά ηνπο πξφηππα
122

. Ζ 

δηαθνξνπνηήζεηο ηεο εηεξφηεηαο κπνξεί λα πξνρσξήζνπλ θαη ζε άιια επίπεδα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα: ζσκαηηθέο, ςπρνινγηθέο, πνιηηηζηηθέο, θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ αηφκσλ 

είλαη πνιπηαπηνηηθά
123

. Παξ‟ φια απηά ην πξψηηζην ελδηαθέξνλ έρνπλ νη πξψηεο πέληε 

δηαθνξνπνηήζεηο. 

Οη απεηθνλίζεηο ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» ζε θείκελα Παηδηθήο Λνγνηερλίαο είηε 

ιεηηνπξγνχλ σο ζθεληθφ ηεο αθήγεζεο είηε δξνπλ θαηαιπηηθά ζηελ εζσθεηκεληθή 

ιεηηνπξγία, ζπκβάιινληαο ζηελ αηζζεηηθή αμία ηνπ θεηκέλνπ
124

. Μέζσ ησλ παηδηθψλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ εληζρχεηαη ε απηνεθηίκεζε θαη ε απηνπεπνίζεζε ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ. Δπηπιένλ, νη ζπγγξαθείο γίλνληαη κεζνιαβεηέο γηα επαηζζεηνπνίεζε θαη 

ζηάζεηο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο πξνεηνηκάδνπλ ην παηδί-ζπλαλαγλψζηε γηα κηα 

πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη σο κέιεκά ηεο ηε ζπλχπαξμε φισλ 

ησλ εηεξνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζεβφκελε ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ «Άιινπ». Αμίδεη λα 
                                                           
120

 Γθφηνβνο, Α., φ.π., 2002, ζ.59. 
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ζεκεησζεί ην πψο πξνζιακβάλεη ην κηθξφ παηδί – ζπλαλαγλψζηεο ηηο εηθφλεο ηνπ 

«Άιινπ» εμαξηάηαη αθελφο απφ ηελ θεηκεληθή θαηαζθεπή ηνπ «Άιινπ»  θαη αθεηέξνπ, 

απφ ηηο εμσθεηκεληθέο θαηαζθεπέο πνπ θέξεη εληφο ηνπ ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο
125

. ηαλ ηα 

παηδηά θαηαθέξνπλ λα ζπκπάζρνπλ ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ «Άιισλ» κπνξεί λα 

νδεγεζνχλ ζηε δεκηνπξγία κηαο πξψηεο ελζπλαηζζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ «Άιινπ». Ζ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή γηα ηελ 

αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ κε ηελ εηεξφηεηα. 

Καηεγνξηνπνηψληαο ην πιηθφ ηεο παξνχζεο έξεπλαο σο πξνο ηηο δχν απηέο θεληξηθέο 

θαηεπζχλζεηο, ηελ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο θαη ηε κε απνδνρή απηήο, ζα εμεηάζνπκε ζηε 

ζπλέρεηα ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ πνπ ζηήλνπλ ηελ ηζηνξία, ηε δξάζε ησλ πξνζψπσλ 

θαη ηελ επηινγή ηνπ ηέινπο σο ζηνηρεία ηεο πινθήο κε ηδηαίηεξε, απφ ηδενινγηθήο 

άπνςεο, ζεκαζία, γηα λα ζθηαγξαθήζνπκε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο αληηκεηψπηζεο 

ηνπ δηαθνξεηηθνχ πνπ πξνβάιινληαη.  

Οη έλλνηεο ηεο ηαπηφηεηαο  θαη ηεο εηεξφηεηαο, πνπ ζα αλαιχζνπκε ζηελ επφκελε 

ελφηεηα, βξίζθνληαη ζήκεξα ζην επίθεληξν ηνπ δηεζλνχο θηινινγηθνχ ελδηαθέξνληνο 

θαζψο ε δηαιεθηηθή ηνπο ζρέζε είλαη ζεκαληηθή θαη παξάγεη ζπλερείο ζπδεηήζεηο, 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη ζεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο. 

 

1.7  Πολιηιζμική Σαςηόηηηα 

 

Σν δήηεκα ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο απαζρνιεί έληνλα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο καο
126

. Ζ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο δελ 

απνηειεί απιά κηα εζσηεξηθή δηαδηθαζία, «κνλσκέλε απφ ηα εμσηεξηθά ζηνηρεία ηεο 

αηνκηθφηεηαο»
127

 αιιά εκπεξηθιείεη «πάληνηε ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ έλλνηα ηνπ 

Άιινπ»
128

.  Ζ ηαπηφηεηα είλαη πεξηζζφηεξν κηα «Ννεηηθή θαηαζθεπή πνπ δηακνξθψλεηαη 
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κέζα απφ καθξφρξνλεο θαη πνιχπινθεο ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

δηαδηθαζίεο»
129

.  

Ζ ηαπηφηεηα ζεσξείηαη φηη δεκηνπξγείηαη θαη θαηαζθεπάδεηαη κέζα απφ ηε δηαξθή 

ζπγθξνπζηαθή ζρέζε αηφκνπ θαη θνηλσλίαο. πλδέεηαη κε ηηο έλλνηεο ηνπ «εγψ», ηνπ 

αηφκνπ, ηεο αηνκηθφηεηαο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ εθθάλζεσλ ηεο ηαπηφηεηαο. Δηδηθφηεξα, 

ε ηαπηφηεηα «είλαη ε ηαχηηζε ηνπ εγψ κε ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ, δειαδή ε δπλαηφηεηα 

απηναληαλάθιαζεο»
130

 θαη κπνξεί λα ζεκαίλεη αθελφο, ηελ απφιπηε νκνηφηεηα ή ηζφηεηα 

αλάκεζα ζε άηνκα θαη νκάδεο, θαη αθεηέξνπ ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

δηαθνξνπνηνχλ θάπνηνλ ή θάηη απφ θάηη άιιν
131

. Δπηπιένλ, κπνξεί λα νξηζηεί σο ε 

αληίιεςε πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ε νπνία μεθηλάεη απφ ηελ παηδηθή 

ειηθία θαη θπξίσο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ απνδίδνληαη απφ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ αλζξψπσλ ζε θαζνξηζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο
132

. Ζ ηαπηφηεηα 

«θαηαζθεπάδεηαη θαη αλαθαηαζθεπάδεηαη»
133

 ζπλερψο ζε ζρέζε κε ηνπο «Άιινπο». Ζ 

γλψζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ «Άιινπ» θαη ε αιιεινθαηαλφεζε νδεγεί «ζηελ ππέξβαζε ηεο 

απνμέλσζεο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθφ ζπλάλζξσπφ ηνπ»
134

. 

Ζ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα απνηειεί ζπζηαηηθφ ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο 
135

, ε νπνία 

«Παξαπέκπεη ζηε κνλαδηθφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ, απνηέιεζκα ηεο πξνζσπηθήο ηνπ 

ηζηνξίαο, ηεο πνξείαο ηνπ κέζα ζην ρξφλν, ζηελ αίζζεζε φηη ε χπαξμή ηνπ δελ 

επαλαιακβάλεηαη, ζην φηη έρεη ζπλείδεζε ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο ηεο αηνκηθήο ηνπ 

χπαξμεο»
136

. Οη άλζξσπνη ζπλεηδεηνπνηνχλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπο, φηαλ 

έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ εηεξφηεηα. Ζ «ζπλχπαξμε», ην «Δκείο» θαη νη «Άιινη» 

απνηεινχλ ηηο «παξακέηξνπο ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο εζσηεξίθεπζεο»
137

 ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο αίζζεζεο ηνπ «αλήθεηλ», ζε κηα νκάδα. Σν άηνκν 
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καζαίλεη λα απνδέρεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ αλαπηχζζνληαο έηζη ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα απνδέρεηαη ηηο άιιεο νκάδεο. Ζ ζρέζε κε ηνλ εαπηφ καο αληαλαθιάηαη 

ζηνλ πνιηηηζκηθφ «Άιιν», ηνλ δηαθνξεηηθφ
138

. 

Ζ Παηδηθή ινγνηερλία εζηηάδεη ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλχπαξμε, κε ηελ 

αηνκηθή ή ζπιινγηθή ηαπηφηεηα θαη γεληθφηεξα, ηελ απνδνρή ησλ «δηαθνξεηηθψλ» 

παηδηψλ. Ζ ηαπηφηεηα είλαη «… ην δπλακηθφ απνηέιεζκα κηαο δηαξθνχο αληηπαξάζεζεο, 

κηαο αληίζηημεο αλάκεζα ζε έλα "κέζα" θαη έλα "έμσ"...»
139

. Δπνκέλσο, ε έλλνηα ηεο 

«ηαπηφηεηαο» ζέηεη ηα φξηα ηεο εηεξφηεηαο, ηελ νπνία ζα αλαιχζνπκε ζηελ επφκελε 

ελφηεηα. 

 

 

1.8  Πολιηιζμική εηεπόηηηα 

 

Ζ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα απνηειεί δεδνκέλν ηεο θνηλσληθήο καο ζπκβίσζεο. Ζ 

εηεξφηεηα «ραξαθηεξίδεη θαη φιεο ηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπο δηαηξέρνληάο ηεο θαη δηαρξνληθά αιιά θαη ζηε ζπγρξνληθή ηνπο 

δηάζηαζε»
140

. Σν δήηεκα ηεο εηεξφηεηαο έρεη ηεζεί απφ ην Levi-Strauss σο ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ζηελ πξνζπάζεηα γηα επίιπζε ηνπ γεληθφηεξνπ πξνβιήκαηνο 

ηεο αληζφηεηαο ησλ αλζξψπηλσλ πνιηηηζκψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη ηνλίζεη φηη, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε πιήξσο ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηεο «εηεξφηεηαο», ζα 

πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο νιφθιεξν ην θάζκα ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζε θπιεηηθέο 

θαη θνηλσληθέο νκάδεο
141

. Ζ εηεξφηεηα απνηειεί ην βαζηθφ ζηνηρείν γηα θάζε 

«θνηλσληνγλσζηηθφ ζχζηεκα θαηεγνξηνπνηήζεσλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο»
142

. Ζ εηεξφηεηα γίλεηαη κηα άιιε ηαπηφηεηα φηαλ εηεξνπξνζδηνξίδεηαη. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη κηα ηαπηφηεηα πνπ θαίλεηαη άιιε φηαλ ηελ θνηηάδνπκε κε ηελ 
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νπηηθή ηεο δηθήο καο ηαπηφηεηαο. Αληίζηξνθα, αλ θνηηάμνπκε ηελ ηαπηφηεηά καο κε ηελ 

νπηηθή κηαο άιιεο, ηφηε ε δηθή καο ηαπηφηεηα κεηαηξέπεηαη ζε εηεξφηεηα
143

. 

 Ζ εηεξφηεηα δελ λνείηαη παξά κφλνλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε θάπνηνπ θξηηεξίνπ ή 

ζπλδπαζκνχ θξηηεξίσλ. Δηδηθφηεξα, κπνξεί λα αλαθέξεηαη είηε ζηελ πνιηηηζκηθή 

ηδηαηηεξφηεηα είηε ζηελ θνηλσληθή έθθξαζε, ε νπνία δελ ζπκβαδίδεη κε απηφ πνπ είλαη 

απνδεθηφ. Ζ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα εθθξάδεη ηελ πνηθηιία πνπ ππάξρεη απφ πνιηηηζκφ ζε 

πνιηηηζκφ, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα απνηειεί κέζν ζεηηθήο ή αξλεηηθήο 

αμηνιφγεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε εθάζηνηε θπξίαξρε πνιηηηζκηθά νκάδα ζέηεη ηα 

θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία νη πνιηηηζκνί ραξαθηεξίδνληαη σο «αλψηεξνη», πην 

αλεπηπγκέλνη ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο, πνπ ζεσξνχληαη «θαηψηεξνη» θαη ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλνη. Δπίζεο, ε εηεξφηεηα ραξαθηεξίδεη θαη φιεο ηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο απφ 

ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο «δηαηξέρνληάο ηεο θαη δηαρξνληθά αιιά θαη ζηε 

ζπγρξνληθή ηνπο δηάζηαζε. Ζ εηεξφηεηα απηή αληαλαθιάηαη ζε θάζε πηπρή θαη έθθαλζε ηεο 

ζπιινγηθήο πνιηηηζκηθήο ή άιιεο έθθξαζεο κηαο θνηλσλίαο»
144

. 

Γεδνκέλνπ νηη «Ο ηξφπνο θαηαλφεζεο ηνπ "Άιινπ" πξνζδηνξίδεη ηελ επηθνηλσληαθή 

δνκή κηαο θνηλσλίαο»
145

 ην ζέκα ηεο εηεξφηεηαο ιακβάλεη κηα ηδηάδνπζα ελλνηνινγηθή 

ζεκαζία. Σφζν σο πξνο ηελ παηδεπηηθή ιεηηνπξγία ηεο φζν θαη σο πξνο ηνλ 

επηζηεκνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο
146

. 

χκθσλα κε ηνλ Cummins, ην λεπηαγσγείν ζηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο 

θνηλσλίεο απνηειεί ρψξν πνηθίισλ πνιηηηζκηθψλ ζπλαληήζεσλ, κέζα ζην νπνίν 

αλαπηχζζνληαη λέεο δπλακηθέο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ. Οη δηαθνξέο –είηε θνηλσληθέο είηε πνιηηηζκηθέο- είλαη 

θαζνξηζηηθέο, θαζψο δηακνξθψλνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζην «ζηηγκαηηζκφ» ηνπ αηφκνπ
147

.  

Σέινο, ε γεληθφηεξε ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα ηαπηφηεηαο θαη εηεξφηεηαο επεξέαζε 

ζεκαληηθά ηελ θξηηηθή ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο θαη νδήγεζε ζηελ εμέηαζε ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ πνηθίισλ κνξθψλ ηαπηφηεηαο, εζληθήο, εζλνηηθήο, επξσπατθήο, γέλνπο 
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 νπιηψηεο, Μ., «Πεξί Δηεξφηεηαο Φηινινγηθφ εκείσκα», ζην Κπξίδεο, Α., & Αλδξένπ, Α., 

φ.π., ζ.17. 
144

 Νηίλαο, Κ., «Ζ Γισζζηθή – Κνηλσληθή Δηεξφηεηα Καη Ζ Ολνκαηνινγία: Μηα 

Κνηλσληνγισζζηθή πξνζέγγηζε Σσλ Κνδαλίηηθσλ Δπσλχκσλ», ζην Κπξίδεο, Α., & Αλδξένπ, Α., 

φ.π., ζ.73. 
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 Κσλζηαληνπνχινπ, φ.π., 2000, ζ. 11. 
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Μηα Κνηλσλία Δηεξφηεηαο, Αζήλα: Gutenberg, 2005, ζ.46. 
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θαη θχινπ. Σα δεηήκαηα ηεο εηεξφηεηαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο ζπλδένληαη θαη εξεπλψληαη 

ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία ζην πιαίζην ηεο κειέηεο ηεο ηδενινγίαο ησλ παηδηθψλ 

κηθξναθεγεκάησλ.  

 

 

ςμπεπάζμαηα 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην αζρνιεζήθακε κε δεηήκαηα ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο 

θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο κε ζθνπφ λα θαηαλνήζνπκε πψο εγγξάθνληαη ζην ζχγρξνλν 

εηθνλνγξαθεκέλν κηθξναθήγεκα. Δπηπιένλ,  πξνζδηνξίζακε πέληε εθπαηδεπηηθά κνληέια 

θαη λα αλαδεηήζακε ηελ εγγξαθή θαη ηελ απνηχπσζή ηνπο ζηα εηθνλνγξαθεκέλα 

κηθξναθεγήκαηα. 

ηε ζπλέρεηα, αλαθεξζήθακε ζηηο έλλνηεο θαη ηα κνληέια αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο 

ψζηε λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηνί νη κεραληζκνί παξαγσγήο ησλ κηθξναθεγήζεσλ 

θαη ν εθάζηνηε ζεκαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο, ζε αληηζηνηρία κε ηηο θνηλσληθέο 

κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ Διιάδα. 

Ο πνιηηηζκφο νθείιεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο φπσο θαη νη 

αλζξψπηλεο θνηλσλίεο, πνπ αιιάδνπλ ζπλερψο κνξθή θαη φςεηο κέζα απφ ηηο 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πνπ ηζρχνπλ. χκθσλα κε απηή ηελ νπηηθή νθείινπκε λα 

αληηκεησπίδνπκε θαη ηελ «Πνιηηηζκηθή καο ηαπηφηεηα σο θάηη δπλακηθφ πνπ 

πξνζαξκφδεηαη ζε ζπλερψο θαηλνχξγηα θαη αελάσο κεηαιιαζζφκελα θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα ζε έλαλ θφζκν ηεο χζηεξεο λενηεξηθφηεηαο»
148

. 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε νθείιεη λα παξαηεξεί θαη λα θαηαγξάθεη ηηο 

ππνθεηκεληθέο λνεκαηνδνηήζεηο ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ
149

. Ζ δχλακε ηεο Παηδηθήο 

Λνγνηερλίαο ζηελ επηξξνή ηφζν ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ γχξσ απφ δεηήκαηα 

ηαπηφηεηαο θαη εηεξφηεηαο, φζν θαη ησλ απφςεσλ ηνπο γηα πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά 

ζέκαηα είλαη επξέσο απνδεθηή. Δηδηθφηεξα, ε Παηδηθή Λνγνηερλία «Κηλείηαη αλάκεζα 
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ζηελ ςπραγσγία θαη ηελ εθπαίδεπζε, ιφγσ ηνπ εηδηθνχ ξφινπ ηεο λα ζπκβάιεη ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ κηθξψλ αλαγλσζηψλ θαη λα ηνπο πξνεηνηκάζεη γηα ηελ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία ζα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ»
150

. 

Δπηπξφζζεηα, εζηηάζακε ζηηο έλλνηεο ηεο «πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο» θαη 

«πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο» θαζψο ε δηαιεθηηθή ηνπο ζρέζε είλαη ζεκαληηθή αθελφο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο θνηλσλίαο ζηα παηδηθά ινγνηερληθά θείκελα θαη 

αθεηέξνπ ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ζρέζεσλ. Ζ έλλνηα ηεο «ηαπηφηεηαο» 

πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε θαη δηάθξηζε κε ηελ έλλνηα ηεο «εηεξφηεηαο». Κάζε θνηλσληθή 

νκάδα νξίδεη ηνλ εαπηφ ηεο ζε ζρέζε κε ηελ χπαξμε ηνπ «Άιινπ». Καζψο ηα άηνκα 

θαηαζθεπάδνπλ ηελ θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή ή φπνηα άιιε ηαπηφηεηά ηνπο, έξρνληαη 

αληηκέησπα κε ηελ έλλνηα ηνπ «Δκείο» απέλαληη ζηνπο «Άιινπο». Ζ θπξίαξρε νκάδα 

πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ ηαπηφηεηά ηεο, θαηαζθεπάδεη ηελ έλλνηα ηνπ «Άιινπ», 

αθνχ ε ηαπηφηεηα δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο ηελ εηεξφηεηα.  

Έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο ζπγθξφηεζεο ηεο ηαπηφηεηαο / εηεξφηεηαο απνηειεί θαη ε 

Παηδηθή Λνγνηερλία θαζψο θέξεη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αλαπαξαζηάζεηο. 

χκθσλα κε ηνλ Rochman, ηα βηβιία γηα κηθξά παηδηά είλαη ηθαλά λα αιιάμνπλ ηηο 

απφςεηο ησλ κηθξψλ παηδηψλ / ζπλ-αλαγλσζηψλ, απνδηψρλνληαο ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη 

ζπκβάιινληαο ζηελ θαιιηέξγεηα λέσλ ηδεψλ θαη απφςεσλ, πνπ δελ ζηεξίδνληαη ζε 

ζηεξενηππηθνχο ξφινπο, αιιά ζε ηζηνξίεο πνπ παξέρνπλ ηελ επθαηξία ζην κηθξφ παηδί λα 

θαληαζηεί ηε δσή ησλ «Άιισλ»
151

. 

Ζ Παηδηθή Λνγνηερλία δηαζέηεη ηελ δχλακε «Να πξνηείλεη ηελ αλαηξνπή ηνπο θαη λα 

πξνζθέξεη έλα πεδίν επεμεξγαζίαο αληηιήςεσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ αιιεινθαηαλφεζε θαη ην 

ζεβαζκφ πξνο ηνλ “Άιιν”, λα πξνζθέξεη έλα ρψξν θηινμελίαο ελλνηψλ πνπ επλννχλ ηε 

δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία»
152

. Γλσξίδνληαο θαλείο, κέζσ ησλ βηβιίσλ, ην πιαίζην θαη 

ηηο αμίεο άιισλ πνιηηηζκψλ, επηηπγράλεη λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ζηάζεηο θαη 
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πξνζδνθίεο ηφζν δηθέο ηνπο φζν θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξίγπξνπ, ηνπο πνιηηηζκνχο 

απηνχο φζν θαη ηνλ πνιηηηζκφ πνπ αλήθεη ν ίδηνο
153

. 

Σέινο, κέζσ ελφο παηδηθνχ βηβιίνπ πνπ κηιά γηα ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ελφο αηφκνπ, ην 

κηθξφ παηδί-ζπλαλαγλψζηεο θαηαλνεί θαιχηεξα ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απηήο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ:  

Γιαθοπεηικόηηηα και Πολςπολιηιζμική Παιδική Λογοηεσνία 

 

 

Διζαγωγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζε δηάθνξα ζεσξεηηθά εξσηήκαηα πνπ εγείξεη ε 

παξνχζα έξεπλα. Αξρηθά, ζα αζρνιεζνχκε κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ηελ 

πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο. ηε ζπλέρεηα, ζα καο απαζρνιήζεη ν 

ξφινο ηεο ηδενινγίαο ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία, θαζψο κε ηελ παξνχζα κειέηε 

επηρεηξείηαη ε εμέηαζε ησλ λνεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηα ηδενινγηθά 

ζπκθξαδφκελα. 

Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ εηεξφηεηα, ηελ ηδενινγία θαη ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία έρεη 

απαζρνιήζεη ηνπο θξηηηθνχο αξθεηά ζπρλά ηα ηειεπηαία ρξφληα
154

. Μάιηζηα, ην δήηεκα 

ηεο ηδενινγίαο έρεη γεληθφηεξεο πξνεθηάζεηο ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή. Ζ 

«ηδενινγία» είλαη κηα ζχλζεηε έλλνηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιά εξεπλεηηθά πεδία, 

κεηαμχ απηψλ θαη ζηε κειέηε ηεο εηεξφηεηαο θαη ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο. ην 

δεχηεξν θεθάιαην, ινηπφλ, δηεξεπλάηαη ε ζρέζε ηεο ινγνηερλίαο κε ηα δεηήκαηα ηεο 

ηαπηφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο, ηεο ηδενινγίαο, ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ 

«Άιινπ», θαζψο ε αξρή ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο νθείιεη λα δηέπεη θαη ην κάζεκα ηεο 

ινγνηερλίαο.  

Ζ Παηδηθή Λνγνηερλία, σο ηέρλε πνπ απεπζχλεηαη ζην παηδί, απνζθνπεί ζην «ηέξπεηλ 

άκα θαη δηδάζθεηλ»
155

, είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνιηηηζκηθή ζπκβίσζε θαη 

ζπκθηιίσζε πνπ ζεκειηψλεη ηελ αλζξψπηλε χπαξμε κέζα ζηε δηαθνξεηηθφηεηά ηεο θαη 

θαζηζηά νηθείεο, ζηνπο αλζξψπνπο, ηηο πνιιαπιέο εθδνρέο ηεο αλζξσπφηεηαο
156

. 

Δπηπξφζζεηα, ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεβαζκνχ αλάκεζα ζηνπο 

πνιηηηζκνχο θαη γηα ηελ αχμεζε ηεο επαηζζεζίαο απέλαληη ζηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 
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φισλ ησλ αηφκσλ.
 
χκθσλα κε ηνλ Καξαθίηζην, «Ζ Παηδηθή Λνγνηερλία, απνηειεί 

πξνλνµηαθφ πεδίν ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ Άιινπ, γηαηί απεπζχλεηαη ζε παηδηά, ηα νπνία  

απνηεινχλ ην µέιινλ ηνπ θφζκνπ, θαη γηαηί ε “πξνγξαµµαηηθφηεηά” ηεο επηηξέπεη ζε 

πθέξπνπζεο θαη ππνιαλζάλνπζεο ηδενινγίεο λα εγγξάθνληαη ζρεδφλ αλψδπλα ζην ζψκα 

ηεο»
157

. Μέζσ θεηκέλσλ Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, φπνπ ηνλίδεηαη ην ζέκα ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, ηα παηδηά ππνβνεζνχληαη ζην λα δηακνξθψζνπλ ηάζεηο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, 

ακνηβαίαο απνδνρήο, ζπλχπαξμεο θαη επηθνηλσλίαο δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ.  

ηε ζπλέρεηα, αλαθεξφκαζηε ζηελ έλλνηα ηεο «πνιππνιηηηζκηθήο ινγνηερλίαο» 

επηζεκαίλνληαο ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζηελ αλάπηπμε ζεβαζκνχ αλάκεζα 

ζηνπο πνιηηηζκνχο, ζηελ θαηαλφεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ θάζε παηδηνχ θαη 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ. Οη ινγνηερληθνί ραξαθηήξεο πνπ 

πξσηαγσληζηνχλ ζηα αθεγήκαηα πνπ εμεηάδεη ε κειέηε καο είλαη γεληθφηεξα ήξσεο κε 

δηαθνξεηηθέο απεηθνλίζεηο ηεο εηεξφηεηαο. Μέζσ ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ινγνηερλίαο, ηα 

παηδηά αλαθαιχπηνπλ φηη, ελψ φινη νη άλζξσπνη δελ έρνπλ ηηο ίδηεο πξνζσπηθέο 

πεπνηζήζεηο θαη αμίεο, σζηφζν, ηα άηνκα κπνξνχλ θαη πξέπεη λα κάζνπλ λα δνπλ 

αξκνληθά
158

. Άιισζηε, ε ινγνηερλία γηα κηθξά παηδηά «Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο ηφπνπο εγγξαθήο ηεο εηεξφηεηαο θαη έλα απφ ηα θπξηφηεξα κέζα θνηλσληθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα ξαηζηζκνχ θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ»
159

. 

Έπεηηα, νξίδνπκε ηνλ «Άιιν» ζηα ζχγρξνλα εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα πνπ 

απνηεινχλ θαη ην πιηθφ ηεο έξεπλάο καο. Ζ εηθφλα ηνπ «Άιινπ» θαζξεπηίδεη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν κηα θνηλσλία αληηκεησπίδεη ηνλ «Άιιν», αιιά θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ 

εθθξάδνπλ ηα κέιε ηεο γηα ηνλ «δηαθνξεηηθφ». Οη αληηιήςεηο απηέο 

ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη ζε ζηεξεφηππα, ζηα νπνία αλαθεξφκαζηε ζηε ζπλέρεηα. 
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2.1 Διζαγωγικά για ηον οπιζμό ηηρ Παιδικήρ Λογοηεσνίαρ 

 

Σν ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηνπο 

κειεηεηέο ηεο, ζε παγθφζκην επίπεδν, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Με ηνλ φξν «Παηδηθή 

Λνγνηερλία» δελ αλαθεξφκαζηε ζηα ινγνηερλήκαηα πνπ έρνπλ γξάςεη ή πνπ γξάθνπλε 

ηα παηδηά. Ζ Παηδηθή Λνγνηερλία είλαη κέξνο ηεο ινγνηερλίαο θαη απνηειεί θαιιηηερληθή 

έθθξαζε εθφζνλ είλαη «αηζζεηηθά δηθαησκέλε»
 160

. 

Ζ Lukens, ππνζηεξίδνληαο φηη ηα παηδηά δελ είλαη κηθξνί ελήιηθνη θαη φηη 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ εθείλνπο σο πξνο ηηο εκπεηξίεο θαη φρη σο πξνο ηε κνξθή, 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δηαθνξά έγθεηηαη ζην βαζκφ θαη φρη ζην είδνο. Γη‟ απηφ 

ην ιφγν θαη ε ινγνηερλία πνπ απεπζχλεηαη ζηα παηδηά δηαθέξεη απφ ηε ινγνηερλία γηα 

ελειίθνπο σο πξνο ην βαζκφ θαη φρη σο πξνο ην είδνο
161

. 

ηνλ ειιεληθφ ρψξν, ζχκθσλα κε ηελ Καηζίθε-Γθίβαινπ
162

, κέρξη ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 

αηψλα δελ είρακε ινγνηερληθά έξγα ηα νπνία λα είλαη απνθιεηζηηθά γξακκέλα γηα παηδηά 

θαζψο ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ σο αλαγλψζκαηα ησλ παηδηψλ 

ήηαλ ινγνηερληθά έξγα πνπ απεπζχλνληαλ ζε κεγάινπο. Ζ έλλνηα ηεο «παηδηθήο ειηθίαο» 

αιιάδεη ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ζε θνηλσληθφ αιιά θαη ζε 

πνιηηηζκηθφ επίπεδν, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα ηε ζπγγξαθή 

θεηκέλσλ πνπ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε παηδηά
163

. 

χκθσλα κε ηνλ Hunt «Ζ Παηδηθή Λνγνηερλία είλαη κηα άκνξθε, δηθνξνχκελε 

θαηαζθεπή. Ζ ζρέζε ηεο κε ην αθξναηήξην είλαη δχζθνιε, ε ζρέζε ηεο κε ηελ ππφινηπε 

ινγνηερλία πξνβιεκαηηθή»
164

 θαη φηη «Σν λα νξίζνπκε ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία είλαη ίζσο 

αληίζηνηρν κε ην λα ραξάμνπκε ηα φξηα κηαο επηθξάηεηαο»
165

.  

Ζ Πέηξνβηηο-Αλδξνπηζνπνχινπ αλαθέξεη πσο ε Παηδηθή Λνγνηερλία είλαη «Κάζε 

αηζεηηθά δηθαησκέλν δεκηνχξγεκα πνπ γξάθηεθε απφ ελήιηθεο θαη απεπζχλεηαη ζε 

παηδηά»
166

. Κπξίαξρνο ξφινο ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο είλαη ε αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα 

ηνπ κηθξνχ παηδηνχ ζπληζηψληαο έλαλ απφ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παηδαγσγηθνχο 

παξάγνληεο ηεο δηακφξθσζήο ηνπ. 
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χκθσλα κε ηελ Καηζίθε-Γθίβαινπ ηα θνηλά ζεκεία αλάκεζα ζηελ Παηδηθή 

Λνγνηερλία θαη ζηε ινγνηερλία γηα ελήιηθεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: α) ζηελ 

αηζζεηηθή θαηαμίσζε ησλ θεηκέλσλ θαη β) ζηελ ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπο 

θαηαιιειφηεηα γηα ην κηθξφ παηδί
167

. Δπηπιένλ, φπσο ππνζηεξίδεη ε ίδηα, ε Παηδηθή 

Λνγνηερλία «Δίλαη κέξνο ηεο ινγνηερλίαο θαη απνηειεί θαιιηηερληθή έθθξαζε πνπ έρεη, 

φπσο φιεο νη ηέρλεο, ηελ αμία ηεο, εθφζνλ είλαη αηζζεηηθά δηθαησκέλε»
168

, ζπκβάιινληαο 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη ζηελ ςπραγσγία ησλ παηδηψλ
169

. 

Δπηπξφζζεηα, ε Καλαηζνχιε πξνζδηνξίδνληαο ην παηδηθφ βηβιίν, θαη ζηεξηδφκελε ζε 

νξηζκέλνπο κειεηεηέο ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο ζέηεη κηα ζεηξά απφ θξηηήξηα, φπσο 

είλαη
170

: ε γιψζζα, ηα κνξθνινγηθά-αθεγεκαηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ε αληαπφθξηζή 

ηνπο ζηελ πλεπκαηηθή θαη ςπρνινγηθή σξηκφηεηα ηνπ παηδηνχ, ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη 

ηελ χπαξμε ηδενινγηθψλ κελπκάησλ. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο «Θεσξνχλ ιίγν-πνιχ 

θαζήθνλ ηνπο λα δψζνπλ ζην παηδί ηδενινγηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ είηε ζηνρεχνπλ ζην λα ηνπ 

εκπεδψζνπλ, θαη έηζη λα δηαησλίζνπλ, θάπνηεο απνδεθηέο ήδε αμίεο ή, αληίζεηα, λα 

αληηδξάζνπλ ζηηο θπξίαξρεο αμίεο ζηηο νπνίεο θαη νη ίδηνη αληηηίζεληαη»
171

. Ο ξφινο ηεο 

ηδενινγίαο απνθηά ινηπφλ, ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ ρψξν ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, 

φπσο ζα δνχκε ζηελ παξαθάησ ελφηεηα. 

 

 

2.2 Ηδεολογία και Παιδική Λογοηεσνία    

 

Ζ ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπκε κε ηε ινγνηερλία καο βνεζά λα επεμεξγαζηνχκε θαη λα 

δψζνπκε λφεκα ζηα πξνζσπηθά θαη ηζηνξηθά καο βηψκαηα, λα βξνχκε ηε ζέζε καο ζην 

πεξίπινθν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, λα δηακνξθψζνπκε ηελ αηνκηθή, 

αιιά θαη ηε ζπιινγηθή καο ηαπηφηεηα
172

. ε απηήλ ηε δηαδηθαζία, ε ινγνηερλία 

ζπκβάιιεη κε έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο, πνπ είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο κέζα απφ 
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εηθφλεο. Ο αλαγλψζηεο κέζσ κηαο ηξηπιήο θίλεζεο εμηδαλίθεπζεο, πξνβνιήο θαη 

ζπληαχηηζεο, αλαγλσξίδεη απηέο ηηο εηθφλεο, ηείλεη λα ελζσκαησζεί ζ‟ απηφ πνπ ηνπ 

πξνζθέξεηαη θαη έηζη αξρίδεη λα βξίζθεη ζ‟ απηφ κηα ηαπηφηεηα. Ζ ηαπηφηεηα, σζηφζν, 

θαζψο ζπγθξνηείηαη κέζα ζε έλα πιέγκα ζρέζεσλ, εκπεξηθιείεη πάληνηε ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ έλλνηα ηνπ «Άιινπ» θαη ηε ζρέζε καο κε ηνπο «Άιινπο»
173

. 

Δκβαζχλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν, ε ινγνηερληθή αλάγλσζε «Οηθνδνκεί ηελ εηεξφηεηα 

ηνπ αλαγλψζηε, αθνχ ηα ινγνηερληθά θείκελα κηινχλ γηα ην άιιν εγψ πνπ θξχβνπκε κέζα 

καο»
174

.  

Ζ έλλνηα ηεο «ηδενινγίαο», ε νπνία δηαπεξλά αλακθίβνια ην ζχλνιν ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα πεδίν έξεπλαο θαη αληηπαξάζεζεο 

ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο Λνγνηερλίαο. Απφ ηνπο πξψηνπο εξεπλεηέο πνπ εηζήγαγαλ ην 

δήηεκα ηεο ηδενινγίαο ζην ρψξν ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο ήηαλ ν Peter Hollindale ζην 

άξζξν ηνπ «Ideology And The Children‟s Book», πνπ πξψην δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ 

Signal  ην 1988. χκθσλα κε ην Oxford English Dictionary, «ηδενινγία» είλαη: «Έλα 

ζπζηεκαηηθφ ζρήκα ηδεψλ, ζρεηηδφκελν ζπλήζσο κε ηελ πνιηηηθή ή ηελ θνηλσλία ή κε ηε 

ζπκπεξηθνξά κηαο ηάμεο ή κηαο θνηλσληθήο νκάδαο, πνπ απνβιέπεη λα δηθαηνινγήζεη 

ελέξγεηεο, ηδηαίηεξα απηέο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφιπηα ή πηνζεηνχληαη ζαλ λα απνηεινχλ 

ζπλνιηθή άπνςε θαη δηαηεξνχληαη ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εμειίμεηο ησλ 

πξαγκάησλ θαη ε ξνή ησλ γεγνλφησλ»
175

. 

Ο Καιιέξγεο (1995), έλαο απφ ηνπο πην γλσζηνχο Έιιελεο θξηηηθνχο κειεηεηέο ηεο 

Παηδηθήο Λνγνηερλίαο γξάθεη: «Ζ ηδενινγία –πνπ κε απιά ιφγηα είλαη έλα ζχζηεκα ηδεψλ 

πνπ εθθξάδεη κηαλ αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν θαη ηελ ηζηνξία κέζα απφ ηελ νπηηθή κηαο 

νκάδαο, κηαο ηάμεο ή κηαο πνιηηηθήο παξάηαμεο- έρεη δχν βαζηθά γλσξίζκαηα: α) 

ηεξίδεηαη ζε θάπνηεο εζσηεξηθέο αξρέο. β) Γηαθξίλεηαη γηα ηελ έληνλε ηάζε κεηαβνιήο ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. ε ηειεπηαία αλάιπζε, φιεο νη ηδενινγίεο δηεθδηθνχλ ην 

πξνλφκην φρη κφλν λα εξκελεχζνπλ ηνλ θφζκν, αιιά θαη λα ηνλ αιιάμνπλ»
176

. ε θάζε 
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πεξίπησζε, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλεηαη πσο  πξφθεηηαη γηα 

έλαλ φξν πνιχπιεπξν, πνπ απαζρνιεί πνιιέο επηζηήκεο.  

Δθηφο απφ ηελ ηδενινγία πνπ πξνβάιιεηαη άκεζα ζην ινγνηέρλεκα, ππάξρεη θαη ε 

«παζεηηθή ηδενινγία», νη ηδενινγηθέο, δειαδή, θαηεπζχλζεηο πνπ «Ξεθεχγνπλ ησλ 

ζπλεηδεηψλ πξνζέζεσλ ηνπ ζπγγξαθέα (…) αθνχ πνιιέο θνξέο νη ιεθηηθέο ηνπ επηινγέο ή ν 

ηξφπνο δηάξζξσζεο ηεο πινθήο καξηπξνχλ ηδενινγηθέο ζθνπηκφηεηεο άιινπ είδνπο απφ 

απηέο πνπ λνκίδεη φηη πξνσζεί»
177

. Δπνκέλσο, πξφθεηηαη γηα κηα «αζπλείδεηα εγγεγξακέλε 

ηδενινγία ζην θείκελν»
178

, ε νπνία πξνβάιιεηαη έκκεζα. 

Ο John Stephens ζηε κειέηε ηνπ «Language And Ideology In Children‟s Fiction»
179

, 

κειεηά ηηο ηδενινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο γιψζζαο ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ, αλαθνξηθά κε ην 

γισζζνινγηθφ φζν θαη ην αθεγεκαηηθφ επίπεδν. χκθσλα κε ηνλ ίδην, «Γελ λνείηαη 

αθήγεζε ρσξίο ηδενινγία, θαζψο ε ηδενινγία δνκείηαη κέζα θαη απφ ηε γιψζζα»
180

. 

Δπηπιένλ, νη «αφξαηεο» ηδενινγηθέο ζέζεηο ησλ θεηκέλσλ, πνπ δελ γίλνληαη αληηιεπηέο, 

πνπ ππνλννχληαη ή θαη πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην θαλεξφ ηδενινγηθφ πεξηερφκελν 

ελφο θεηκέλνπ, είλαη πην ηζρπξέο απφ εθείλεο κε θαλεξή δηδαθηηθή πξφζεζε
181

.  

ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ ην ζέκα ηεο 

«δηαθνξεηηθφηεηαο» έρεη άκεζε επίδξαζε θαη ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία. Ζ ζπλχπαξμε 

αηφκσλ κε πνηθίιεο δηαθνξέο θαηέζηε αλαγθαία ιφγσ ηεο χπαξμεο πνιππνιηηηζκηθψλ 

θνηλσληψλ, γεγνλφο πνπ επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζηφρεπζε θαη ηεο παηδηθήο θαη 

ηεο λεαληθήο ινγνηερληθήο παξαγσγήο. πσο ζεκεηψλεη ε Καλαηζνχιε, «Μέζα απφ απηή 

ηε ζεκαηηθή, ε θηγνχξα ηνπ εκηγθξέ, ηνπ Άιινπ, αξρίδεη λα παίξλεη ηε ζέζε ηεο ζηε […] 

ινγνηερλία, ε νπνία, πξαγκαηεπφκελε ζέκαηα πνιππνιηηηζκηθά θαη νηθνπκεληθά, ζπληζηά 

έλαλ ηφπν πνιηηηζκηθψλ αληαιιαγψλ θαη απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, αιιά θαη 

πξνζθέξεη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ζηνπο […] αλαγλψζηεο ηεο, εθφζνλ είλαη θαζνιηθά 

απνδεθηφ φηη ην ινγνηερληθφ βηβιίν απνηειεί θνξέα θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ»
182

. 

Σα θείκελα Παηδηθήο Λνγνηερλίαο θέξλνπλ ηα κηθξά παηδηά ζε επαθή κε κηα 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ μεπεξλά ηα φξηα ηνπ νηθείνπ θαη ζπληεινχλ ζηελ απνδνρή ηεο 

                                                           
177

 Καλαηζνχιε, Μ.,  φ.π.,  ζ. 23. 
178

 Πξεβεδάλνπ, Β., φ.π., ζ.21. 
179

 Stephens, J., Language And Ideology In Children‟s Fiction, London & New York: 

Longman, 1992. 
180

 .π.,  ζ.9 
181

 .π., ζ.9. 
182

  Καλαηζνχιε, Μ., φ.π., ζ.25. 
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χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη αμηψλ,  επεξεάδνληαο ηηο απφςεηο, ηηο πεπνηζήζεηο 

θαη ηηο επηινγέο ηνπ παηδηνχ
183

. Δπηπιένλ, δηεπξχλνπλ ηε θαληαζία θαη ζπκβάιινπλ ζηε 

γλσζηηθή, πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη εζηθή αλάπηπμή ηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Hobsbawm (1994) ε ηδενινγία, ε ηζηνξηνγξαθία, ε ινγνηερλία θαη ε 

γιψζζα είλαη ηα ηέζζεξα θξηηήξηα πνπ ζεσξνχληαη πξσηαξρηθά γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ
184

. Καηά ζπλέπεηα, ε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

αλαγλψζηε-καζεηή επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην πνιηηηζκηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη 

ηδενινγηθφ θνξηίν πνπ θέξεη ην ινγνηερληθφ θείκελν. πσο ππνζηεξίδεη ν Stephens, «Οη 

ηδενινγίεο (…) δελ είλαη αλαγθαζηηθά αλεπηζχκεηεο, θαη κε ηελ έλλνηα ελφο ζπζηήκαηνο 

πεπνηζήζεσλ κέζσ ηνπ νπνίνπ ελλννχκε ηνλ θφζκν, ε θνηλσληθή δσή ζα ήηαλ αδχλαηε 

δίρσο απηέο»
185

. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ινγνηερλία γηα παηδηά, είλαη «Φνξέαο νξηζκψλ ηεο θνπιηνχξαο, 

θνξέαο νξηζκψλ ηεο θνηλσλίαο, θνξέαο ζεκαληηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, είλαη ν ρψξνο 

φπνπ ην άηνκν αλαπηχζζεηαη εζηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά»
186

, θαζψο είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηελ παξνπζία ηεο εηεξφηεηαο
187

. 

Γεληθφηεξα, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη θάπνηνο φηη ε επηξξνή ηεο Παηδηθήο 

Λνγνηερλίαο ζηηο αληηιήςεηο ησλ κηθξψλ παηδηψλ αλαθνξηθά κε δεηήκαηα ηαπηφηεηαο 

θαη εηεξφηεηαο αιιά θαη γηα γεληθφηεξα πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα είλαη επξέσο 

απνδεθηή. Ζ επαθή κε ηνλ «Άιιν» ζπλαληάηαη ζηα παηδηθά βηβιία κε απνηέιεζκα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο ηδηαίηεξνπ πεδίνπ  πνπ νλνκάδεηαη «πνιππνιηηηζκηθή ινγνηερλία»
188

. 
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 Λαιαγηάλλε, Β., φ.π.,  2003, ζζ. 10-11. 
184

 Hobsbawm,  E.  J.,  Έζλε  Καη  Δζληθηζκφο  Απφ  Σν  1870  Μέρξη  ήκεξα,  Αζήλα: 

Καξδακίηζαο, 1994, ζ.111. 
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Γηα Παηδηά, Αζήλα: Μεηαίρκην, 2009, ζ.233. 
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Αληηθιείδηα, ΤΠ.Δ.Π.Θ. Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δθπαίδεπζε Μνπζνπικαλνπαίδσλ 2002-2004, 
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 Απνζηνιίδνπ, B., Παζραιίδεο, Γ. & Υνληνιίδνπ, Δ., «Ζ Λνγνηερλία ηελ Δθπαίδεπζε: 
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2.3  Ζ   Πολςπολιηιζμική  Παιδική Λογοηεσνία    

  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέζα θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ξαηζηζκνχ απνηειεί ην παηδηθφ ινγνηερληθφ θείκελν. 

χκθσλα κε ηνλ Nodelman (2000), « ε Παηδηθή Λνγνηερλία έρεη παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζην λα καο θάλεη απηφ πνπ είκαζηε»
189

. Έηζη, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζηελ πνιππνιηηηζκηθή 

πιένλ ειιεληθή θνηλσλία, παξαηεξνχκε κηα αχμεζε ζηελ παξαγσγή θαη θπθινθνξία 

παηδηθψλ βηβιίσλ ηα νπνία πξνζεγγίδνπλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνπζία ηνπ 

«Άιινπ» θαη ηεο επαθήο ηνπ κε ηα κέιε ηεο θπξίαξρεο νκάδαο
190

. Μέζσ ησλ βηβιίσλ 

κπνξεί λα γλσξίζεη θαλείο ην πιαίζην θαη ηηο αμίεο άιισλ πνιηηηζκψλ, κε απνηέιεζκα λα 

επηηπγράλεη λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηφζν ηνπο πνιηηηζκνχο ησλ «Άιισλ» φζν θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν ίδηνο. Ήδε απφ ην 1970, ζην ρψξν ηεο Παηδηθήο 

Λνγνηερλίαο έρεη δεκηνπξγεζεί έλα ηδηαίηεξν πεδίν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζέγγηζε 

θαη ηε γλσξηκία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ
191

. Σν πεδίν απηφ, 

έγηλε γλσζηφ κε ηνλ φξν «πνιππνιηηηζκηθή ινγνηερλία». Χζηφζν, ελψ δηεμάγεηαη 

κεγάιε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε ζεκαζία ηεο «πνιππνιηηηζκηθήο ινγνηερλίαο / 

multicultural literature», δελ έρεη επηηεπρζεί νκνθσλία ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ 

φξνπ
192

.  

Ζ Norton (2007) ππνζηεξίδεη φηη σο «πνιππνιηηηζκηθή ινγνηερλία» νξίδεηαη ε 

ινγνηερλία πνπ ζρεηίδεηαη κε θπιεηηθέο ή εζληθέο κεηνλφηεηεο, νη νπνίεο δηαθέξνπλ ηφζν 

ζε πνιηηηζκηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν απφ ηελ θπξίαξρε πιεηνςεθία
193

.  

χκθσλα κε ηελ Καλαηζνχιε ζρεηηθά κε ην ηη νξίδεηαη πνιππνιηηηζκηθή ινγνηερλία 

αλαθέξεη πσο «ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ηδενινγηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ελδερνκέλσο 

                                                           
189

 Nodelman, P., φ.π., 2000, ζ.16. 
190

 ηηο Ζ.Π.Α., ρψξα πνπ ηε ραξαθηεξίδεη ε θπιεηηθή θαη πνιηηηζκηθή πνηθηιία, ην δήηεκα ηεο 

εηεξφηεηαο, ε αλάδεημε, ν ζεβαζκφο θαη ε θαηαλφεζή ηεο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. ην πιαίζην  

ηνπ  θηλήκαηνο ηεο  «πνιηηηθήο νξζφηεηαο», αζθήζεθαλ πηέζεηο  απφ  κεηνλνηηθέο νκάδεο, ψζηε 

λα εκπεξηέρνληαη ζηε ινγνηερλία γηα παηδηά πνιππνιηηηζκηθέο αλαθνξέο. ηελ ακεξηθαληθή 

βηβιηνγξαθία γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ πνιππνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, ήδε 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, θαη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα εηζάγεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηε 

ζπδήηεζε γηα ηε ινγνηερλία θαη ηε δηδαζθαιία ηεο, βι. Καλαηζνχιε, Μ., φ.π., 2002, ζ.28. 
191

 Μάγνο, Κ., & Γθαλάηζνπ, Γ., «Ο Ναζξεληίλ, Ζ Παπαξνχλα Καη Σν Μαχξν Πξφβαην», ζην 

Αθξηηφπνπινο, Α. Ν., Διιεληθή Παηδηθή – Νεαληθή Λνγνηερλία, Ηζηνξία, Κξηηηθή, Γηδαζθαιία, 

Αζήλα: Ζξφδνηνο, 2013, ζ.635. 
192

 Gopalakrishnan, A., Multicultural Children‟s Literature: A Critical Issues Approach, SAGE 

publications, 2012, ζ.4. 
193

 Νorton, D., φ.π., ζζ.531-532. 
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δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο ζηνρεχζεηο»
194

. 

Τπάξρνπλ ηξεηο απφςεηο ζρεηηθά κε ηνλ φξν «πνιππνιηηηζκηθή ινγνηερλία»: α) ν 

φξνο πεξηιακβάλεη πνιινχο πνιηηηζκνχο, ρσξίο λα γίλεηαη δηάθξηζε αλάκεζα ζε κία 

θπξίαξρε ινγνηερλία θαη ζε άιιεο πεξηζσξηαθέο, β) ε πνιππνιηηηζκηθή ινγνηερλία 

εζηηάδεη ζε θπιεηηθά θαη εζλνηηθά ζέκαηα θαη γ) θάζε αλζξψπηλν νλ είλαη 

πνιππνιηηηζκηθφ, επνκέλσο θαη ε ινγνηερλία πνιππνιηηηζκηθή
195

. χκθσλα κε άιιε 

άπνςε, ν φξνο πεξηιακβάλεη ηελ παγθφζκηα ινγνηερλία, ηε ινγνηερλία πνπ πξνέξρεηαη 

απφ παξάιιεινπο πνιηηηζκνχο θαη ηε ινγνηερλία πνπ αληαλαθιά ηηο ζπλζήθεο ηεο 

πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο
196

. 

Γηα ηνπο πξσηνπφξνπο ππνζηεξηθηέο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ινγνηερλίαο ζεκαζία είρε 

θαηά θχξην ιφγν ε απνθαηάζηαζε ηεο ινγνηερληθήο εηθφλαο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ, κε ζθνπφ λα αλαπαξίζηαληαη κε έλαλ ηξφπν πνπ λα αλαδεηθλχεη 

ηελ νπηηθή ησλ νκάδσλ πνπ αλήθνπλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο
197

. 

Ζ πνιππνιηηηζκηθή ινγνηερλία ζπκβάιιεη ζην λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα κηθξά παηδηά 

φηη έρνπλ κηα θιεξνλνκηά γηα ηελ νπνία πξέπεη λα είλαη ππεξήθαλα, λα βειηηψλνπλ ηηο 

ζρέζεηο ηνπο αλαπηχζζνληαο ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα
198

 θαη εληζρχνληαο 

πεξαηηέξσ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ζπλεηδεηνπνίεζε
199

. Μέζσ ηεο πνιππνιηηηζκηθήο 

ινγνηερλίαο ηα παηδηά θαηαλννχλ θαιχηεξα ηνπο «Άιινπο» αιιά θαη ηνλ εαπηφ ηνπο
200

, 

γίλνληαη θξηηηθνί κε ηηο ζηεξεφηππεο εηθφλεο θαη πξνθαηαιήςεηο
201

, καζαίλνπλ φηη «ελψ 

φινη νη άλζξσπνη δελ έρνπλ ηηο ίδηεο πξνζσπηθέο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο, σζηφζν κπνξνχλ 

λα κάζνπλ λα δνπλ αξκνληθά»
202

 θαη απνθηνχλ έλα αίζζεκα απνδνρήο γηα ηνπο 
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Παπαδφπνπινο, 2014, ζ.152. 
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 Piper, D., «Language Growth In The Multiethnic Classroom», Language Arts, vol. 63, 1986, 

pp.23-26. 
200

Taylor, G. S., Hinton, K., Moore, L., Teaching Multicultural Literature To Help Children  

Understand  Ethnic  Diversity:  Essays  And  Experiences,  New  York:  Edwin Mellen Press, 

2008, ζ.67. 
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 Καλαηζνχιε, Μ., «Γηδάζθνληαο Πνιππνιηηηζκηθή Παηδηθή Λνγνηερλία», ζην Καινγήξνπ, Σ., 
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202

 Norton, E., φ.π., ζζ.531-532. 
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δηαθνξεηηθνχο απηνχο πνιηηηζκνχο
203

. Ζ πην θξίζηκε ειηθία γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ζεηηθψλ 

ή αξλεηηθψλ αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ εηεξφηεηα, ζεσξείηαη ε πεξίνδνο 

απφ ηα ηξία κέρξη ηα επηά έηε. Έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ μερσξίδεη ην παηδί θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο. ε απηή ηελ πεξίνδν, δελ 

είλαη εχθνιν γηα ηα παηδηά λα κπνπλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ινγηθή ηνπο, ζηε ζέζε ηνπ 

«Άιινπ», πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχλ ηα πξάγκαηα απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία
204

. 

χκθσλα κε ηελ Γηαλληθνπνχινπ (2007), είλαη πνιχηηκε ε ζπλεηζθνξά ησλ βηβιίσλ 

κε πνιππνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν θαζψο εζίδνπλ ηα παηδηά ζηελ πνιπθσλία θαη ηνλ 

πινπξαιηζκφ, ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αλεθηηθφηεηα, ελψ ζπγρξφλσο ηα 

παηδηά πιεξνθνξνχληαη, πξνβιεκαηίδνληαη θαη βειηηψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο
205

. 

Δηδηθφηεξα, εζηηάδνπλ ζε επηκέξνπο ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηζκηθή 

δηαθνξά, φπσο είλαη ηα εμήο: 

 

- H δπζηπρία ηνπ λα είζαη δηαθνξεηηθφο (Δλζπλαίζζεζε): o δηαθνξεηηθφο 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα, ληψζεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη βηψλεη ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

- πλήζσο απαμηψλνπκε φ,ηη δελ γλσξίδνπκε: ε γλσξηκία κε δηαθνξεηηθνχο ιανχο 

απνδπλακψλεη ηηο  πξνθαηαιήςεηο θαη  ηνπο θφβνπο, πνπ  ζπρλά επζχλνληαη 

γηα  ηηο ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, θαη βνεζάεη ηα παηδηά πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ 

θπξίαξρε νκάδα λα γλσξίζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο θιεξνλνκηά θαη λα ληψζνπλ 

πεξήθαλα γη‟ απηήλ. 

- Καλέλαο καο δελ είλαη ίδηνο κε ηνλ άιιν, αθφκε θαη αλ αλήθεη ζηελ ίδηα θπιή, 

αθφκα θαη αλ έρεη ηελ ίδηα ζξεζθεία, αθφκα θαη αλ δεη ζηνλ ίδην ηφπν: ηα παηδηά 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε κνλαδηθφηεηα θάζε αηφκνπ θαη απνθεχγνπλ ηηο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο κε βάζε ηε θπιή ή ην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο. 

- ινη νη άλζξσπνη αλεμάξηεηα απφ θπιή, ζξεζθεία, εζληθφηεηα κνηάδνπκε κεηαμχ 

καο. 

- Οηθνινγηθά θαη θηιεηξεληθά κελχκαηα ζπλελψλνπλ φινπο ηνπο ιανχο ηεο γεο. 

 

- Καζέλαο καο έρεη δηθαίσκα λα είλαη ν εαπηφο ηνπ, αθνχ θαη ν δηαθνξεηηθφο 
                                                           
203

 Καλαηζνχιε, Μ., «Γηδάζθνληαο Πνιππνιηηηζκηθή Παηδηθή Λνγνηερλία», ζην Καινγήξνπ, Σ., 

& Λαιαγηάλλε, Κ., (επηκ.).,  φ.π., 2005, ζζ.35-38. 
204

 Μάγνο, Κ., & Γθαλάηζνπ, Γ., φ.π., ζζ.643-644. Παπαξνχζε, Μ., «Δηθφλεο Ξέλσλ ηα 

Αλζνιφγηα Λνγνηερληθψλ Κεηκέλσλ», ζην Γθφβαξεο, Υ., φ.π., ζ.31. 
205

 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., ζ.189. 
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κπνξεί λα είλαη θαιφο. 

χκθσλα κε ηελ Καλαηζνχιε (2005), ε δηδαζθαιία ηεο πνιππνιηηηζκηθήο 

ινγνηερλίαο δελ αληηζηξαηεχεη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα θαη ηελ ειιεληθφηεηα, αιιά 

κπνξεί λα ζπλππάξμεη κε απηήλ ζπκβάιινληαο ζεηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο 

απηνζπλείδεζεο
206

:  

Οη  καζεηέο-αλαγλψζηεο-πξναλαγλψζηεο,   

•  εμεξεπλνχλ  ηελ  πνιηηηζκηθή  πνηθηιία  θαη  εθηηκνχλ  ηελ  πνιηηηζκηθή 

δηαθνξεηηθφηεηα. 

•  ζθέθηνληαη ηηο αμίεο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηνπο άιινπο ιανχο. 

 

•  ζθέθηνληαη ηηο αμίεο ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ. 

 

•  ζθέθηνληαη ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηε δηακφξθσζή ηεο ζε 

ζπλζήθεο ζπλχπαξμεο κε ιανχο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή ππνδνκή. 

•  ζέβνληαη ην δηαθνξεηηθφ θαη ηηο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο. 

 

•  γλσξίδνληαο ηελ θνπιηνχξα ηνπ άιινπ γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο ή θαη 

αληίζηξνθα. 

 

Δλ θαηαθιείδη, απηφ πνπ δηαπηζηψλεηαη είλαη φηη ε Παηδηθή Λνγνηερλία  

«Απνδεηθλχεηαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα ελζαξξπλζνχλ ηα παηδηά ζηελ επαηζζεηνπνίεζή 

ηνπο απέλαληη ζε θνηλσληθέο νκάδεο κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή άπνςε θαη 

ζπκπεξηθνξά»
207

, θαζψο ελδπλακψλεη ηνλ απηνζεβαζκφ ησλ κειψλ ηεο κεηνλνηηθήο 

νκάδαο, πξνσζεί ζεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο εηεξφηεηαο ζηνρεχνληαο ζηε κείσζε ησλ 

ζηεξενηχπσλ πνπ ππάξρνπλ απέλαληη ζηνλ δηαθνξεηηθφ «Άιιν». Ζ πνιππνιηηηζκηθή 

ινγνηερλία ζίγεη  ην  ζέκα  ηεο εηεξφηεηαο θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

ζεβαζκνχ, ηεο ακνηβαίαο απνδνρήο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο πξνο ην «δηαθνξεηηθφ» παηδί. 

Ζ κειέηε ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο σο πεδίνπ δηακφξθσζεο ηαπηνηήησλ θαη 

(αλα)παξαγσγήο ζηεξενηχπσλ αληηκεησπίδεη ην παηδηθφ κηθξναθήγεκα σο πεδίν 

ηδενινγίαο. Γεληθφηεξα, ζηελ ηζηνξία ηεο κειέηεο ηεο ινγνηερλίαο ζεκεηψλνληαη 

δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ν αλαγλψζηεο «Έπαςε πηα λα 
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Καλαηζνχιε, Μ., φ.π., 2005, ζ.82. 
207

 Καλαηζνχιε, Μ., φ.π., 2002, ζ. 27. 
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ελδηαθέξεη πψο ιεηηνπξγνχλ ηα θείκελα θαζαπηά θαη άξρηζε λα ελδηαθέξεη ην πψο ηα 

θείκελα αιιειελεξγνχλ κε ηνπο αλαγλψζηεο ηνπο, ην πψο αληαπνθξίλνληαη δειαδή ζε απηά 

νη αλαγλψζηεο ηνπο»
208

. Έηζη, ν αλαγλψζηεο «αλαζχξεηαη απφ ηελ παζεηηθφηεηά ηνπ» θαη 

κεηαηξέπεηαη ζε «λνεκαηνδφηε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ»
209

. Με ηα παξαπάλσ 

ζρεηίδεηαη θαη ην θίλεκα ηεο Πνιηηηθήο Οξζφηεηαο ην νπνίν ζα αλαιχζνπκε ζηελ 

επφκελε ελφηεηα. 

 

2.4 Σο κίνημα ηηρ Πολιηικήρ Οπθόηηηαρ 

 

Σν θίλεκα ηεο Πνιηηηθήο Οξζφηεηαο έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ζηε δεθαεηία ηνπ ‟60 θαη 

μεθίλεζε σο «κηα απζφξκεηε θίλεζε πξνθχιαμεο θαη πξνζηαζίαο κεηνλνηηθψλ θαη άιισλ 

επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ απφ ζηεξενηππηθέο ηδέεο θαη πξνζβιεηηθέο ιεθηηθέο 

δηαηππψζεηο»
210

. χκθσλα κε ηελ Καλαηζνχιε, «Δίλαη έλα θίλεκα πνπ ζην μεθίλεκά ηνπ 

είρε ζθνπφ λα ελζαξξχλεη κηα πην ηίκηα, νινθιεξσκέλε θαη πνιηηηζκηθά απζεληηθή εηθφλα 

ησλ γπλαηθψλ, ησλ θπιεηηθψλ θαη εζληθψλ κεηνλνηήησλ πνπ δνπλ ζε δηάθνξεο ρψξεο»
211

. 

ηε ζπλέρεηα, κεηαηξάπεθε ζε νξγαλσκέλν ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθν-θνηλσληθφ θίλεκα, 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχζε κηα «πνιηηηθψο νξζή» γιψζζα
212

.  

Δπηδίσμε ηνπ θηλήκαηνο απηνχ ήηαλ λα πξνβιεζεί κηα δηαθνξεηηθή θαη πνιηηηζκηθά 

ζαθήο εηθφλα γηα ηα κέιε ησλ «επαίζζεησλ» θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη λα αλαδεηεζεί 

γεληθφηεξα ν ζεβαζκφο γηα ηνλ «Άιιν»
213

. Σν θίλεκα ζρεηίζηεθε θαη κε ηελ Παηδηθή 

Λνγνηερλία φπνπ ζεψξεζε πσο κέζσ απηνχ ζα κπνξνχζε λα πξνσζήζεη ζηα κηθξά παηδηά 

- ζπλαλαγλψζηεο θαηλνχξγηεο θαη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο πνπ πεξηέρνπλ πνιηηηζκηθή 

επαηζζεζία θαη ζεβαζκφ
214

. Έηζη, ην θίλεκα έζεζε σο ζηφρν ηνπ ηελ χπαξμε βηβιίσλ πνπ 

                                                           
208

 Φξπδάθε, Δ., Ζ Θεσξία Σεο Λνγνηερλίαο ηελ Πξάμε Σεο Γηδαζθαιίαο, Αζήλα: Κξηηηθή, 2003, 

ζ.162.  
209

 Σδηφβαο, Γ.,  φ.π., ζζ.225-227. 
210 Καξαθίηζηνο, Α., Γξνχγθα, Κ., Κσηφπνπινο, Σ., «Ηζηνξηθέο Γηαδξνκέο θαη Ηδενινγηθέο 

Απνηππψζεηο ηνπ Κηλήκαηνο ηεο Πνιηηηθήο Οξζφηεηαο ζηε χγρξνλε Παηδηθή Λνγνηερλία», ζηα 

Πξαθηηθά ηνπ 1νπ Γηεζλνχο Δθπαηδεπηηθνχ πλεδξίνπ, Λατθφο Πνιηηηζκφο θαη Δθπαίδεπζε, 2006, 

ζ.2. 

http://www.eipe.gr/praktika/praktika/drouga_karakitsios_kotopoulos.pdf. 
211

 Καλαηζνχιε, Μ., φ.π., 2004, ζ. 201.  
212

 Sutton, W., «Σν Κίλεκα Σεο Πνιηηηθήο Οξζφηεηαο ηελ Παηδηθή / Νεαληθή Λνγνηερλία», 

Αλδξνπηζνπνχινπ, Α., (κηθξ.), Γηαδξνκέο, η.41, 1996, ζ.7. 
213

 .π., ζ.7. 
214

 Νάηζεο, Κ., «Ο Πνιππνιηηηκηθφο Ρφινο Σεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο Καη Σν Κίλεκα Σεο 

Πνιηηηθήο Οξζφηεηαο», ζην Γεσξγνγηάλλεο, Π., Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, Διιεληθά Χο 

Γεχηεξε Ή Ξέλε Γιψζζα, Πξαθηηθά πλεδξίνπ, Πάηξα, 28 Ηνπλίνπ-1 Ηνπιίνπ 2001, ζ.20. 

http://www.eipe.gr/praktika/praktika/drouga_karakitsios_kotopoulos.pdf
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αθνξνχλ ηηο θπιεηηθέο ή πνιηηηζκηθέο κεηνςεθίεο, ψζηε λα θαιιηεξγεζεί κηα ζεηηθή 

απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ πνπ αλήθνπλ ζηηο θάζε είδνπο κεηνλφηεηεο
215

. Δπηπξφζζεηα, 

ζηφρεπζε ζηελ επίηεπμε κηαο θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο πξνζαξκνζηηθφηεηαο φισλ ησλ 

παηδηψλ απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, θαηαξγψληαο ζηαδηαθά ηελ έλλνηα ηεο 

«αλσηεξφηεηαο» ηνπ θχινπ, ηεο θπιήο ή ηεο θνηλσληθήο ηάμεο
216

.  

ηελ ρψξα καο ην θίλεκα ηεο Πνιηηηθήο Οξζφηεηαο βξήθε κεγάιε απήρεζε ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία. Μάιηζηα ε επίδξαζή ηνπ ππήξμε ηδηαίηεξα ζεηηθή, θαζψο θαηάθεξε 

λα ελζαξξχλεη ηελ έθδνζε παηδηθψλ βηβιίσλ κε πνιππνιηηηζκηθέο θαη πνιπεζληθέο 

παξνπζίεο θαη ζέκαηα πνπ ζηηγκαηίδνπλ νπνηαδήπνηε ξαηζηζηηθή ή θνηλσληθή δηάθξηζε 

κε βάζε ηηο έκθπιεο ή ηαμηθέο δηαθνξέο. Σα βηβιία απηά ζπγθξνηνχλ ην ζψκα ηεο 

ιεγφκελεο πνιππνιηηηζκηθήο ινγνηερλίαο γηα παηδηά
217

. 

Σα παηδηά πιένλ, κε φρεκα ηελ παηδηθή κπζνπιαζία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ 

ζε επαθή κε «δηαθνξεηηθνχο» πνιηηηζκνχο θαη κέζσ απηψλ λα γλσξίζνπλ δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο απεηθφληζεο ηνπ θφζκνπ. Δπηπιένλ, πνιιά απφ ηα θιαζζηθά παηδηθά θείκελα θαη 

παξακχζηα κεηαγξάθεθαλ κε ηέηνην ηξφπν «ψζηε λα αλαηξέπνπλ θπξίαξρα ηδενινγηθά θαη 

θνηλσληθά ζηεξεφηππα, πξνβάιινληαο λέα κελχκαηα ζηα παηδηά ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο»
218

 ζρεηηθά κε ζέκαηα έκθπιεο ή άιινπ είδνπο ηαπηφηεηαο. χκθσλα κε ηελ 

Οηθνλνκίδνπ,  «νη κχζνη πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα ζε ηέηνην θιίκα ππεξβαίλνπλ ηελ 

θεληξηθή εζηθή ζχγθξνπζε κεηαμχ θαινχ θαη  θαθνχ πνπ ραξαθηήξηδε ηελ πξνεγνχκελε 

γεληά παηδηθψλ έξγσλ, θαη εγείξνπλ ηψξα γηα ηνπο αλαγλψζηεο ηνπο άιινπ είδνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο»
219

.  

Σν θίλεκα ηεο Πνιηηηθήο Οξζφηεηαο ζπλέβαιε, επίζεο, ζην λα αληηζηξαθεί ε 

αξλεηηθή εηθφλα πνπ ππήξρε παιηφηεξα γηα θάζε «δηαθνξεηηθφ» απφ ηελ θπξίαξρε 

θνηλσληθή νκάδα ή γηα θάζε είδνπο εηεξφηεηα. Αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ είρε ζηελ 

Παηδηθή Λνγνηερλία, ήηαλ επίζεο ζεηηθή, θαζψο ζπλέβαιιε ζηελ θαηαλφεζε ησλ αηφκσλ 

κε εηδηθέο αλάγθεο, ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ηέινο ζηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθείσλ 

πξνζψπσλ ζε πξσηαγσληζηηθνχο ξφινπο. πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηψλεηαη πσο ην θίλεκα 

                                                           
215

 Καλαηζνχιε, Μ., φ.π., 2000, ζζ.91-92. 
216

 .π., ζζ. 91-92. 
217 Νάηζεο, Κ., φ.π., ζ.20. 
218 .π., ζ.20. 
219 Οηθνλνκίδνπ, ., φ.π., 2000, ζ. 27. 
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ηεο Πνιηηηθήο Οξζφηεηαο νδήγεζε ζε κηα λέα ηάμε πξαγκάησλ θαζψο ράξε ζε απηφ 

απνθαηαζηάζεθαλ νξηζκέλεο θνηλσληθέο αδηθίεο
220

.   

ηελ επφκελε ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζε νξηζκέλα δεηήκαηα ηεο ζεσξίαο 

ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο θξηηηθήο πνπ δηακφξθσζαλ ην πξίζκα ησλ ζχγρξνλσλ 

πξνζεγγίζεσλ ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ θαη εηδηθφηεξα ησλ κηθξναθεγήζεσλ ζηε 

κειέηε ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο.  

Με ηε ινγνηερλία σο παξάγνληα δεκηνπξγίαο θαη αλαπαξαγσγήο ζηεξενηχπσλ 

αζρνιείηαη έλαο ηδηαίηεξνο θιάδνο ηεο πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο, ε «Imagologie», ε 

νπνία απνηειεί βαζηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ζηελ παξνχζα εξγαζία. ηε ζπλέρεηα ηεο 

εξγαζίαο καο, ινηπφλ, ζεσξνχκε ζεκαληηθή ηελ αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ πνπ 

δηέπεη ηελ πνιηηηζκηθή εηθνλνινγία αθελφο γηαηί είλαη απαξαίηεηε ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ινγνηερληθήο πξνζέγγηζεο ησλ θεηκέλσλ θαη αθεηέξνπ γηαηί ζεσξνχκε φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή θαη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα απνηειέζεη πνιχηηκν 

εξγαιείν ζηε κειέηε ηεο ινγνηερληθήο εηθφλαο ηνπ «Άιινπ». 

 

 

2.5 ςγκπιηική Γπαμμαηολογία 

 

Δπίθεληξν ηεο έξεπλαο ηεο εηεξφηεηαο απνηειεί ε εηθφλα ηνπ «Άιινπ», φπσο απηή 

εκθαλίδεηαη ζηα παηδηθά ινγνηερληθά θείκελα, θαζψο επίζεο (φπσο ήδε αλαθέξακε) θαη 

νη έλλνηεο «ηαπηφηεηα», «εηεξφηεηα» θαη «πνιπθσλία». χκθσλα κε ηνλ Καξαθίηζην
221

, 

ε «ππνιαλζάλνπζα ιεηηνπξγία ηεο ινγνηερλίαο» νδήγεζε ζε κηα ζεηξά απφ ζρεηηθέο 

κειέηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο πνιηηηζκηθήο εηθνλνινγίαο
222

 

                                                           
220 Χο απνηέιεζκα, ηίζεληαη απφ ηνπο εηδηθνχο λένη φξνη  γηα ην ηη πξέπεη λα πεξηέρεη έλα «θαιφ» 

παηδηθφ βηβιίν. χκθσλα κε ην αθειιαξίνπ, έλα παηδηθφ ινγνηέρλεµα ζα πξέπεη εθηφο ησλ 

άιισλ: «Να θαιιηεξγεί ζηα παηδηά επγεληθά αηζζήκαηα θαη λα δεκηνπξγεί παξνξκήζεηο γηα πξάμεηο 

αλψηεξεο, (…) λα πξνάγεη ηελ θνηλσληθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία αλάµεζα ζηνπο αλζξψπνπο, (…) 

λα εμαίξεη ην ηδαληθφ ηεο εηξήλεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο ιανχο, µε παξάιιειε 

θαηαδίθε ηνπ πνιέκνπ, (…) λα πξνβάιιεη ην ξφιν ηεο εξγαζίαο ζηελ θαηάθηεζε ηεο δσήο θαη ηελ 

απνζηξνθή ζηε θπγνπνλία θαη ηελ θάζε είδνπο εθκεηάιιεπζε αλζξψπνπ απφ άλζξσπν, (…) λα 

θαιιηεξγεί ηελ αγσληζηηθφηεηα, (…) λα θάλεη ην παηδί λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη φινη νη άλζξσπνη 

είλαη ίζνη κεηαμχ ηνπο, φηη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψµαηα ζηε δσή θαη ζηε κφξθσζε θη φηη ε αμία ηνπο 

θξίλεηαη απ‟ ην πνζνζηφ θαη ην βαζµφ πξνζθνξάο ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν», βι. αθειιαξίνπ, 

Υ., φ.π., 1997, ζζ. 29-31. 
221

 Καξαθίηζηνο, Α., φ.π., ζ.81. 
222

 Ζ Πνιηηηζκηθή Δηθνλνινγία (Ηmagologie), ε κειέηε ησλ εηθφλσλ ηνπ Άιινπ θαη ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ Ξέλνπ, είλαη έλαο λένο ζρεηηθά θιάδνο ηεο πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο. 

Οη ιηγνζηέο εξγαζίεο πνπ έρνπλ γξαθεί αλαθνξηθά κε εηδηθά ζέκαηα ηεο Ηmagologie εληνπίδνληαη 
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ζην ρψξν ηεο ζπγθξηηηθήο γξακκαηνινγίαο, ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ηεο 

εηεξφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ θεηκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ πνιηηηζκνχο θαη αζρνιείηαη κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ζπλδένληαη νη ινγνηερλίεο δηαθνξεηηθψλ ηφπσλ θαη ρξφλσλ
223

. Οη εηθνλνινγηθέο 

ζπνπδέο αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ δηαθνξεηηθνχο άμνλεο φπσο είλαη, ε Ηζηνξία, ε 

Κνηλσληνινγία ηεο Λνγνηερλίαο θαη ε Πνιηηηθή Φπρνινγία. Ζ «εηθνλνινγία» αζρνιείηαη 

κε δηαπνιηηηζκηθέο ζρέζεηο, δειαδή κε ην πψο ν έλαο πνιηηηζκφο αληηκεησπίδεη ηνλ άιιν, 

κε εηθφλεο, απηνεηθφλεο θαη ην πψο αλαπαξίζηαληαη ζηε ινγνηερλία
224

. 

Ζ Οηθνλφκνπ-Αγνξαζηνχ κε ην έξγν ηεο Δηζαγσγή ζηε πγθξηηηθή ηεξενηππνινγία 

ησλ Δζληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ ζηε Λνγνηερλία
225

, νξίδεη σο εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηελ 

«εηθφλα ηεο “άιιεο”, ηεο “μέλεο” ρψξαο, ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηε ινγνηερλία, αιιά θαη ηε γέλεζε, ηε δνκή θαη ηελ επίδξαζε ηεο εηθφλαο 

(κε ηε κνξθή ησλ δηαθφξσλ ζηεξενηχπσλ) ζηελ πξφζιεςε μέλσλ ινγνηερληθψλ έξγσλ, ζηε 

ινγνηερληθή θξηηηθή θαη γεληθφηεξα ζηελ ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο»
226

. Ζ Ακπαηδνκπνχινπ 

ζην έξγν ηεο Ο Άιινο Δλ Γησγκψ
227

 παξνπζηάδεη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξφζιεςε θαη ηε ινγνηερληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο γελνθηνλίαο. 

Δπηπιένλ, εμεηάδεη ηελ εηθφλα ηνπ Δβξαίνπ έρνληαο σο ζεσξεηηθφ εξγαιείν ηελ 

πνιηηηζκηθή εηθνλνινγία θαη αλαιχνληαο ηηο κεζφδνπο ηεο. Αλαθνξηθά κε ηε κεηάθξαζε 

ηνπ φξνπ «Imagologie» ε Οηθνλφκνπ Αγνξαζηνχ ηνλ απνδίδεη ζηα ειιεληθά σο 

«πγθξηηηθή ηεξενηππνινγία», ελψ ε Ακπαηδνπνχινπ ηνλ κεηαθξάδεη σο «Πνιηηηζκηθή 

Δηθνλνινγία».  

Ζ «Πνιηηηζκηθή Δηθνλνινγία» αζρνιείηαη, ινηπφλ, κε ηηο εηθφλεο, ηηο πξνθαηαιήςεηο 

θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ αθνξνχλ κηα μέλε ρψξα θαη παξνπζηάδνληαη ζηα ινγνηερληθά 

έξγα. Δζηηάδεη κφλν ζην ρψξν ηεο ινγνηερλίαο ρσξίο λα ηελ ελδηαθέξεη ν έιεγρνο ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ εηθφλσλ πνπ κειεηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Πνιηηηζκηθή 

                                                                                                                                                                              
θπξίσο ζηε γεξκαληθή θαη θάπνηεο ζηε γαιιηθή γιψζζα. Δπηπιένλ, δελ ππάξρεη θάπνηα ζπλνιηθή 

κειέηε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο θαη ηε ζεκεξηλή ηεο ζέζε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπγθξηηηθήο έξεπλαο ηεο ινγνηερλίαο, ελψ θάπνηεο πεξηνρέο δελ έρνπλ ζπδεηεζεί επαξθψο, φπσο 

ην ζέκα ηεο κεζνδνινγίαο. Ο φξνο Ηmagologie είλαη δαλεηζκέλνο απφ ηελ νξνινγία ηεο γαιιηθήο 

εζλνςπρνινγίαο, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην 1967 απφ ηνλ H. Dyserinck. Πξφθεηηαη γηα φξν κε 

εηπκνινγία κηζή ιαηηληθή, κηζή ειιεληθή θαη γηα ην ιφγν απηφ παξνπζηάδεη δπζθνιία ζηε 

κεηάθξαζή ηνπ.  
223

 Bassnett, S., πγθξηηηθή Γξακκαηνινγία, Σδηφβαο, Γ., (επηκ.), Αζήλα: Παηάθε, 2000, ζ.13. 
224

 Sullivan O‟, E., φ.π., ζ.100. 
225

Οηθνλφκνπ-Αγνξαζηνχ, Η., Δηζαγσγή ηε πγθξηηηθή ηεξενηππνινγία Σσλ Δζληθψλ 

Υαξαθηεξηζηηθψλ ηε Λνγνηερλία, Θεζζαινλίθε: University Studio Press, 1992, ζζ. 13-15.   
226

 Οηθνλφκνπ – Αγνξαζηνχ, Η., φ.π., ζζ.13-14. 
227

Ακπαηδνπνχινπ, Φ., φ.π.,  1998, ζ. 239. 
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Δηθνλνινγία ελδηαθέξεηαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο γέλεζεο θαη ηνπο κεραληζκνχο ιεηηνπξγίαο 

ηεο εηθφλαο
228

 θαη φρη γηα  ην πεξηερφκελν ησλ εζληθψλ εηθφλσλ.  

Ο θιάδνο ηεο πνιηηηζκηθήο εηθνλνινγίαο απνηειεί κία λέα κέζνδν αλάγλσζεο θαη 

εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ε νπνία ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε πξαγκαηηθφηεηα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε ινγνηερλία, έρνληαο 

σο απνηέιεζκα ηελ (αλα)παξαγσγή ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο
229

. Μέζα απφ απηήλ ηε 

δηεξεχλεζε, νη κειεηεηέο εμεηάδνπλ ηελ πηζαλή χπαξμε ζηεξενηχπσλ θαζψο θαη ηελ 

επίδξαζή ηνπο ζηελ πξφζιεςε ινγνηερληθψλ έξγσλ, ζηε ινγνηερληθή θξηηηθή θαη ζηελ 

ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο
230

. Κάζε ινγνηερληθφ έξγν, ζηελ πιεηνςεθία ηνπ, επεξεάδεηαη 

ηφζν απφ ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο επνρήο πνπ γξάθεηαη φζν θαη απφ ηηο ζπιινγηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο. Αλαθνξηθά κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο εηεξφηεηαο, απηέο θαζνξίδνληαη 

απφ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ εθάζηνηε θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο.  

Ζ πνιηηηζκηθή εηθνλνινγία επηθεληξψλεηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ θαηά πφζν νη ζπγγξαθείο 

αλαπαξάγνπλ ηα εζληθά θαη πνιηηηζκηθά ζηεξεφηππα ηεο επνρήο ηνπο ή πξνζπαζνχλ κέζα 

απφ ηα θείκελά ηνπο λα ηα αλαηξέςνπλ. Ζ ζπκβνιή ηεο πνιηηηζκηθήο εηθνλνινγίαο ζηελ 

αηζζεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ θεηκέλνπ κπνξεί λα εληνπηζηεί ζηελ απνδφκεζε ηεο 

ζηεξενηππηθήο εηθφλαο, παξά ην γεγνλφο φηη απνηειεί κηα απινπζηεπηηθή αληίιεςε 

αλαθνξηθά κε ηελ αηζζεηηθή αμία ελφο θεηκέλνπ
231

. ε θάζε πεξίπησζε, «Αλ ηα 

ζηεξεφηππα παξνπζηάδνληαη “απνθνξηηζκέλα” ή κε απνθιίζεηο απφ ηελ αλακελφκελε 

κνξθή ηνπο, ηφηε ην αηζζεηηθφ δπλακηθφ ηνπο απμάλεη. Σν θξηηήξην απηφ  δελ κπνξεί λα 

απνηειεί απφιπην κέηξν γηα ηελ νχησο ή άιισο ζχλζεηε θαη πνιχπιεπξε αηζζεηηθή 

αμηνιφγεζε ελφο θεηκέλνπ»
232

. 

Δλ θαηαθιείδη, ε εηθνλνινγία σο κέζνδνο πξνζέγγηζεο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ 

πξνηείλεη κηα θξηηηθή εμέηαζε ησλ εηθφλσλ ηνπ «Άιινπ» θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ ζηε 

ινγνηερλία θαη ζε άιιεο κνξθέο πνιηηηζκηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, έρνληαο ζην επίθεληξν 

ηνπ ελδηαθέξνληφο ηεο ηε κειέηε ηνπ ιφγνπ πνπ αθνξά ηνλ «Άιιν». Δπηπξφζζεηα, 

                                                           
228

 .π., ζ.71. 
229

Πάγθαινπ, Β., «Μεηακφξθσζε Καη Δηθνλνινγία: Ο Πίζεθνο Ξνπζ  Ή Σα Ήζε Σνπ Αηψλνο 

Σνπ Ηάθσβνπ Πηηδηπίνπ», Γηαβάδσ, ηρ. 417, Απξίιηνο, Αζήλα, 2001, ζ. 107.   
230

 Καξαθίηζηνο, Α., φ.π., 2008, ζζ.58-59. 
231

Ακπαηδνπνχινπ, Φ., φ.π., 1998, ζ. 248.   
232

Οηθνλφκνπ-Αγνξαζηνχ, Η., φ.π., ζ. 90. Αληίζηνηρε άπνςε εθθξάδεη θαη ε Ακπαηδνπνχινπ, φηαλ 

ζεκεηψλεη φηη «ε εηθφλα ηνπ μέλνπ ζηα ινγνηερληθά έξγα είλαη αλάινγε πξνο ηε δεκηνπξγηθή 

θαληαζία ηνπ ζπγγξαθέα. Έξγα θιεηζηά, πξνζεισκέλα ζηε ζηεξενηππία ή ζε πθνινγηθά θιηζέ, δελ 

είλαη ίδηνλ ηζρπξήο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο». Βι. Ακπαηδνπνχινπ, Φ., φ.π., ζ. 249.   
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απνηειεί κηα λέα ζεψξεζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ην 

ηδενινγηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην.  

Ζ αλάιπζε ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ εηθνλνινγία, 

αζρνιείηαη κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ αλαθνξηθά κε ηελ εηεξφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη δίλεη 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ έλλνηα ηνπ «ζηεξεφηππνπ», ην νπνίν θαζξεπηίδεη ηελ εηθφλα θαη 

ηε γλψκε πνπ έρνπκε γηα ηνλ «Άιινλ». Βαζηθφ γλψξηζκα ηνπ ζηεξενηχπνπ είλαη ε 

ππεξβνιή ζηελ απφδνζε αξλεηηθψλ, αιιά θαη ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ «Άιινπ». Γηα ηελ πεξαηηέξσ, ινηπφλ, κειέηε καο θξίλεηαη αλαγθαία ε δηαζαθήληζε 

ηεο έλλνηαο ηνπ «ζηεξενηχπνπ».  

 

 

2.6 ηεπεόηςπα: Έννοια και Λειηοςπγία  

 

Σα ζηεξεφηππα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαλφεζε, απνδνρή ή 

απφξξηςε ηνπ «Άιινπ». Σα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδνληαη ζε κηα νκάδα 

παηδηψλ κπνξεί λα εμειηρζνχλ ζε ηζρπξέο αληηπάζεηεο κε απνηέιεζκα ηε δπζθνιία 

αλάπηπμεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο. Ο φξνο «ζηεξεφηππα» αλαθέξεηαη ζηνπο 

ηξφπνπο «θαηεγνξηνπνίεζεο θαη έληαμεο ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο ζε δηάθνξεο 

ππννκάδεο κε βάζε θάπνην ηδηαίηεξν θαη θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ε θπιή, ην θχιν, ε θνηλσληθή ηάμε θηι»
233

. Σν ζηεξεφηππν, δειαδή, εκθαλίδεηαη σο «Μία 

πίζηε, κηα γλψκε, κηα αλαπαξάζηαζε πνπ αθνξά κηα νκάδα θαη ηα κέιε ηεο»
234

 θαη ε νπνία 

δε βαζίδεηαη ζε ηεθκεξησκέλεο απφςεηο, αιιά απνηειεί πξντφλ ζηεξενηππηθψλ θαη 

πξνθαηεηιεκκέλσλ αληηιήςεσλ. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα ζπιινγηθέο πεπνηζήζεηο θαη φρη 

γηα αηνκηθέο πεπνηζήζεηο κεκνλσκέλσλ αηφκσλ, νη νπνίεο είλαη ζπρλά ππνηηκεηηθέο, φηαλ 

εθαξκφδνληαη ζε εμσ – νκάδεο θαη ζπρλά βαζίδνληαη – ή δεκηνπξγνχλ – νξαηέο δηαθνξέο 

κεηαμχ νκάδσλ
235

. πσο αλαθέξεη θαη ν Κάξινο Φνπέληεο, «Ενχκε ζηε δηαξθή ζπλάληεζε 

κε απηφ πνπ δελ είκαζηε, δειαδή κε ην δηαθνξεηηθφ»
236

.  

                                                           
233

 Μαξαγθνπδάθε, Δ., Δθπαίδεπζε Καη Γηάθξηζε Σσλ Φχισλ. Παηδηθά Αλαγλψζκαηα ην 

Νεπηαγσγείν, Αζήλα: Οδπζζέαο, 1991, ζ.20. 
234

 ηεξγίνπ, Λ., «Πξνθαηαιήςεηο Καη Νεπηαγσγείν: Έλα πεδίν Γηαπνιηηηζκηθήο Παηδαγσγηθήο 

Παξέκβαζεο», Παηδαγσγηθή – Θεσξία θαη Πξάμε, η.ρ.1, 2006, ζ.56. 
235

 Hogg, M.A., Vaughan, G.M., Κνηλσληθή Φπρνινγία, Αζήλα: Gutenberg, 2010, ζ.93. 
236

 Φνπέληεο, Κ., «Ξελνθνβία», ζην ε Απηά Πηζηεχσ. Απηνβηνγξαθηθά  εκεηψκαηα, (κηθξ.), 

Βαζηιαθάθε, Α., Αζήλα: Καζηαληψηε, 2004. ζ. 225.   
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Σν ζηεξεφηππν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο γλσζηηθφ ζπζηαηηθφ ηεο πξνθαηάιεςεο, ην 

νπνίν ππάξρεη «παξάιιεια κε ηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπκπεξηθνξηζηηθά ζπζηαηηθά»
237

, θαη 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νδεγήζεη ηα άηνκα ζε «πξνθαηαζθεπαζκέλεο» αληηιήςεηο πνπ 

ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία πξνθαηαιήςεσλ  πξνο ηα κέιε κηαο άιιεο νκάδαο.  

Ο πξψηνο πνπ ζπδήηεζε γηα ηα ζηεξεφηππα θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο δηάζηαζε ήηαλ ν 

Walter Lippmann.  Ο Lippmann
238

 ππνζηήξημε φηη ηα ζηεξεφηππα είλαη «εηθφλεο πνπ 

πξνυπάξρνπλ ζην κπαιφ καο» (pictures in head) θαη νη νπνίεο κεζνιαβνχλ ζηε ζρέζε καο 

κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Πξφθεηηαη γηα «ζρεκαηηζκέλεο παξαζηάζεηο θαη γηα πξνυπάξρνληα 

πνιηηηζκηθά ζρήκαηα», κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ ν θαζέλαο καο θηιηξάξεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. Δπίζεο, ζεσξνχζε φηη ηα ζηεξεφηππα είλαη 

θνξηηζκέλα ηφζν απφ ηα ζπλαηζζήκαηά ελφο αηφκνπ φζν θαη απφ ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα
239

.  

χκθσλα κε ηελ Καιαληδή-Αδίδη (1996) ε έλλνηα «ζηεξεφηππν» ζρεηίδεηαη κε ην 

ζπλαίζζεκα απνδνρήο ή απφξξηςεο ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο, ην νπνίν πεγάδεη απφ 

πξαγκαηηθή εκπεηξία, πνπ παξάγεη ζπγθηλεζηαθή αληίδξαζε. Δπηπιένλ, ζπκπεξηιακβάλεη 

θαη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε απζαίξεηε θαηεγνξηνπνίεζε, δειαδή 

γεληθεχζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη βάζεη ακθηιεγφκελσλ παξαηεξήζεσλ θαη εκπεηξηψλ
240

. 

Σα ζηεξεφηππα ρξεζηκνπνηνχληαη κε έλαλ αξλεηηθφ ή πξνθαηεηιεκκέλν ηξφπν θαη 

εθθξάδνληαη κέζα απφ ην ζρεκαηηζκφ πξνθαηαιήςεσλ θαηαιήγνληαο  ζε γεληθεχζεηο, νη 

νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο αλαπαξάγνπλ εζθαικέλεο αληηιήςεηο γηα ηνλ «δηαθνξεηηθφ», κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ηνπο «Άιινπο» σο κνλαδηθνχο ή 

μερσξηζηνχο. Χο απνηέιεζκα, νδεγνχκαζηε ζε εθδειψζεηο ξαηζηζηηθψλ θαη 

μελνθνβηθψλ ζπκπεξηθνξψλ.  

Ο ξφινο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ αλάπηπμε ησλ ζηεξενηχπσλ θαη, θαη‟ επέθηαζε, ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ είλαη ζεκαληηθφο. Σα ζηεξεφηππα καζαίλνληαη θαη ην πξψην γφληκν 

έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο παξέρεηαη ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο. Σα παηδηά 
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πλεπψο, γη‟ απηφλ ηα ζηεξεφηππα ήηαλ νπδέηεξα θαη αληηθεηκεληθά, ελψ βνεζνχζαλ ην άηνκν λα 

βάιεη ηάμε ζην πιήζνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δέρεηαη. Βι. Γξαγψλα, Θ., ηεξεφηππα Καη 

Πξνθαηαιήςεηο, Αζήλα: ΤΠΔΠΘ, 2004, ζ.15. 
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καζαίλνπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο κίκεζεο ησλ πξνηχπσλ 

ζπκπεξηθνξάο πνπ εκθαλίδνπλ νη γνλείο
241

. 

χκθσλα κε ηνλ Γθφηνβν (1996) ηα ζηεξεφηππα «απνηεινχλ αζέκηηεο πεξηγξαθέο, 

εξκελείεο θαη αμηνινγήζεηο. Δίλαη αηεθκεξίσηνη ηζρπξηζκνί πνπ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε 

ζα κπνξνχζαλ λα δηαηεξεζνχλ σο ππνζέζεηο γηα ηελ χπαξμε ελφο ζπλφινπ ηδηνηήησλ ζε 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ»
242

. 

Ζ Οηθνλφκνπ- Αγνξαζηνχ (1992) δηαθξίλεη ηξεηο πεγέο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

αλαπαξαγσγή ησλ ζηεξενηχπσλ: α) ηελ απεπζείαο εκπεηξία ηνπ αηφκνπ, β) ην πιαίζην ηεο 

πξσηνγελνχο θνηλσληθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη γ) ηα δηάθνξα κέζα επηθνηλσλίαο, ζηα 

νπνία εληάζζεη θαη ηε ινγνηερλία. χκθσλα κε ηελ ίδηα γηα θάζε ζηεξεφηππν γίλεηαη 

ζαθήο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην «δηθφ καο» θαη ην «μέλν»
 243

. Έλα άηνκν ην νπνίν έρεη 

γίλεη αληηθείκελν ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ βξίζθεηαη ζηελ 

δχζθνιε ζέζε λα έρεη δχν «θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο»: απηήλ πνπ έρνπλ πξνθαζνξίζεη νη 

άιινη γηα ηνλ ίδην θαη ηελ πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα, απηή πνπ βηψλεη ν ίδηνο
244

. 

χκθσλα κε ηελ Ακπαηδνπνχινπ (1998), βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζηεξενηχπσλ 

απνηειεί ην φηη ζηεξίδνληαη ζε γεληθεχζεηο απνδίδνληαο ζηα κέιε κηαο νκάδαο γεληθά, 

πάγηα θαη ζηαζεξά επαλαιακβαλφκελα ραξαθηεξηζηηθά, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν 

παξάγνληαο ηεο εμαηνκίθεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ
245

.  

Ζ Γξαγψλα (2004) αλαθέξεη ζρεηηθά: «Σα ζηεξεφηππα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο, δεδνκέλνπ φηη δηαζέηνπλ ζπκβνιηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, 

πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή δηάζηαζε. Απνηεινχλ πνιηηηζκηθέο θαηαζθεπέο γηα ζπγθεθξηκέλεο, 

θάζε θνξά, θνηλσληθέο νκάδεο, δηακνξθψλνληαη κέζα απφ κεραληζκνχο εμνπζίαο, θαζψο 

αληηθαηνπηξίδνπλ ην θνηλσληθφ θχξνο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, θαη ιεηηνπξγνχλ κέζα απφ 

ςπρνθνηλσληθνχο δξφκνπο. Σα ζηεξεφηππα, ηέινο, δεκηνπξγνχλ πξνζδνθίεο γηα ην πνηα 

είλαη ε αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ, νδεγψληαο ζην θαηλφκελν πνπ νλνκάδεηαη 

“απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία”»
246

.  

                                                           
241

 Υαηδερξήζηνπ, Υ., Πξφγξακκα Πξναγσγήο Σεο Φπρηθήο Τγείαο Καη Σεο Μάζεζεο, Κνηλσληθή 

Καη πλαηζζεκαηηθή Αγσγή ην ρνιείν, Αζήλα: Σππσζήησ, 2008, ζζ.20-21. 
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Καη Μηαο Πξαθηηθήο, Αζήλα: Γ.Γ.Λ.Δ., 1996, ζ.17.  
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Σα ζηεξεφηππα δελ είλαη θάηη ην νπνίν ζθεθηφκαζηε κφλν γηα ηνπο άιινπο θαζψο 

εκπιέθεηαη θαη ν εαπηφο. ινη είκαζηε κέιε δηάθνξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. ηαλ 

δηακνξθψλνπκε ζηεξεφηππα γηα ηα άιια άηνκα, ην θάλνπκε απφ ηε δηθή καο νπηηθή θαη 

ζέζε: «ζηεξενηππνχκε» ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ καο θαη ηα κέιε ησλ δηθψλ καο νκάδσλ
247

. Αλ 

ηα ζηεξεφηππα παξαπέκπνπλ ζηελ εηθφλα πνπ έρεη θάπνηνο γηα ηνλ «Άιιν» σο κέινπο 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο θαηεγνξίαο, ε πξνθαηάιεςε πεξηγξάθεη κηα ζηάζε ηνπ 

αηφκνπ απέλαληη ζηνλ αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ «Άιινλ»
248

. Γεληθά, σο πξνθαηάιεςε 

ζεσξείηαη «Έλα ζχλνιν ςεπδψλ ή παξάινγσλ πεπνηζήζεσλ, κία ιαλζαζκέλε γελίθεπζε θαη 

απινχζηεπζε πξαγκάησλ, κία αηεθκεξίσηε πξνδηάζεζε ησλ κειψλ κηαο νκάδαο λα 

ζπκπεξηθέξεηαη άζρεκα πξνο ηα κέιε κηαο άιιεο νκάδαο»
249

. Ζ δηαθνξά κεηαμχ 

ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ έγθεηηαη ζην φηη ηα «ζηεξεφηππα είλαη πξντφλ 

αζπλείδεησλ δηεξγαζηψλ, ελψ νη πξνθαηαιήςεηο βξίζθνληαη θάησ απφ ζπλεηδεηφ, γλσζηηθφ 

έιεγρν»
250

. Σν πξνβιεκαηηθφ κε ηα ζηεξεφηππα είλαη φηη ελψ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε 

είλαη ππνζέζεηο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ «Άιινπ», παξνπζηάδνληαη σο εκπεηξηθέο 

βεβαηφηεηεο, σο ηεθκεξησκέλεο δηαπηζηψζεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «Άιινπ»
251

. 

χκθσλα κε ζεσξίεο ηεο ςπρνινγίαο ηα ζηεξεφηππα δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ παηδηθή 

ειηθία, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζηάδην εθείλν πνπ ην παηδί δηαρσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ 

ηνλ ππφινηπν θφζκν. Απφ 3-5 εηψλ ηα παηδηά κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ νκάδα ζηελ 

νπνία αλήθνπλ (νηθνγέλεηα), αξρίδεη δειαδή λα δηακνξθψλεηαη ε έλλνηα ηεο ελδν-

νκάδαο. ηελ ειηθία ησλ 4-5 εηψλ ηα παηδηά αλαγλσξίδνπλ ηφζν ην δηθφ ηνπο θχιν, φζν 

θαη ησλ άιισλ κε αθξίβεηα. Δπηπιένλ, έρνπλ εζσηεξηθεχζεη πηα ηηο θπιεηηθέο θαη 

εζλνηηθέο πξνθαηαιήςεηο
252

. ηαδηαθά, ην «Άιιν» απνηειεί ην θνηλφ ζηνηρείν ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπ παηδηνχ, θαζψο ε «ηαπηφηεηα δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο ηελ αληίπαιε 

εηεξφηεηα»
253

. 

Σα ζηεξεφηππα ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία ζεσξνχληαη σο «πξνθαηαζθεπαζκέλεο ηδέεο 

κέζα απφ ηηο νπνίεο αλαθχεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ “Άιιν”»
254

. Ζ Ακπαηδνπνχινπ (1998) 

αλαθέξεη πσο «ην ινγνηερληθφ έξγν νη επηλνήζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ δηακνξθψλνληαη ζε 

εηθφλεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζπιινγηθέο παξαζηάζεηο θαη ζηεξεφηππα, αιιά κπνξνχλ λα ηα 
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αλαπιάζνπλ θαη λα ηα ηξνπνπνηνχλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία. Ζ εηθφλα, ινηπφλ, 

δελ ηαπηίδεηαη αλαγθαζηηθά κε ην ζηεξεφηππν, κπνξεί φκσο λα ην αλαπαξάγεη πηζηά, 

ζπλεπψο λα είλαη ζηεξενηππηθή. Ο ινγνηέρλεο πνπ γξάθεη γηα ηνλ μέλν, μεθηλά απφ ην 

ζηεξεφηππν ηνπ μέλνπ, ρσξίο φκσο λα δεζκεχεηαη λα ην αλαπαξαγάγεη […]»
255

. 

Ζ εηθνλνινγηθή αλάιπζε, θαηά ηελ Ακπαηδνπνχινπ, πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο 

ηέηνηα ηερλάζκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ ηα νπνία «Γίλνπλ κηα πνιππξηζκαηηθή θαη 

πνιπεπίπεδε εξκελεία ησλ αλζξψπηλσλ πξαγκαηηθνηήησλ κέζα απφ ηα δεδνκέλα ηεο 

γιψζζαο, αθπξψλνληαο ηε ζηεξενηππία»
256

.  

Οη αλαπαξαζηάζεηο ηεο εηθφλαο ηνπ «Άιινπ» ζηε ινγνηερλία είηε πξνβάιινληαη 

ζηνπο ινγνηερληθνχο ραξαθηήξεο είηε ελππάξρνπλ ζηελ πινθή, νπφηε θαη δηαξζξψλνληαη 

απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αθεγεκαηηθή δνκή, ηε ρξνληθή ζεηξά ησλ γεγνλφησλ, ην ζθεληθφ. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ινγνηερληθνχο ήξσεο, εμεηάδεηαη ν ηξφπνο πνπ ν ζπγγξαθέαο 

ζπλζέηεη ηα πξφζσπα, ηα ζεηηθά ή ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ηνπο πξνζδίδεη, 

ην ηδενινγηθφ πιαίζην, θαζψο θαη ζηνηρεία φπσο «Ζ νινθιήξσζε, δηάζπαζε, εμέιημε ή 

ζηαζηκφηεηά ηνπο εληφο ηνπ θεηκέλνπ, ε «ηππηθφηεηα» ή ε πνιππινθφηεηά ηνπο, ε ηαχηηζε 

πνπ ελζαξξχλνπλ ή ηελ αλνηθείσζε πνπ πξνθαινχλ…»
257

.  

Ζ ηειηθή εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν εθάζηνηε αλαγλψζηεο γηα ηνλ «Άιιν» ζπλαξηάηαη 

ηφζν απφ ηα εζσθεηκεληθά ζηνηρεία φζν θαη απφ εμσθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο, αηνκηθέο 

απφςεηο θαη θξίζεηο, γεληθεχζεηο θαη ζηεξενηππηθέο ηδέεο
258

. Απηφ ζεκαίλεη, κε άιια 

ιφγηα, φηη «Σν πψο πξνζιακβάλεη ν αλαγλψζηεο ηηο εηθφλεο απηέο εμαξηάηαη αθελφο απφ 

ηελ θεηκεληθή θαηαζθεπή ηνπ Άιινπ, αιιά θαη απφ ηηο εμσθεηκεληθέο θαηαζθεπέο πνπ θέξεη 

εληφο ηνπ ν αλαγλψζηεο θαη θηλεηνπνηνχληαη θαηά ηελ αλαγλσζηηθή πξάμε»
259

.  

Ζ Παηδηθή Λνγνηερλία απνηειεί έλα πεδίν, ζην νπνίν ε δεκηνπξγία ηαπηίζεσλ κε ηνπο 

ινγνηερληθνχο ήξσεο θηλνχληαη πάλσ ζην δίπνιν «θαιφο – θαθφο», «θίινο – ερζξφο»
260

. 
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Μειέηε, Γηαηξηβή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 2012, ζ.74. χκθσλα κε ηελ 

Ακπαηδνπνχινπ ηα ινγνηερληθά θείκελα απνηεινχλ έλα εμαηξεηηθά θαηάιιειν πεδίν γηα λα 

δηεξεπλήζεη θαλείο ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηεξενηππηθψλ εηθφλσλ αθξηβψο επεηδή ε πξάμε ηεο 

αθήγεζεο δηελεξγείηαη κέζα απφ δηπνιηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ πξνζψπσλ ζε ήξσεο θαη 
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χκθσλα κε ηε Λαιαγηάλλε (2009) ηα βηβιία ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζε δεηήκαηα εηεξφηεηαο, κέζσ ησλ δξακαηηθψλ ηφλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ζπγγξαθείο, πξνσζψληαο ηηο ζεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο εηεξφηεηαο 

ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ ππάξρνπλ απέλαληη ζην «δηαθνξεηηθφ» 

παηδί
261

. Σν παηδί, απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία, αξρίδεη λα πηνζεηεί ζηεξεφηππα γηα ηελ 

θνηλσλία ζηελ νπνία δεη. 

Απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία αλαπηχζζεηαη ε θνηλσληθή ηαπηφηεηα, ην αίζζεκα ηνπ 

«αλήθεηλ» ζε θάπνηα νκάδα θαη θαη‟ επέθηαζε δηακνξθψλεηαη ε ζηάζε ησλ παηδηψλ 

απέλαληη ζην δηαθνξεηηθφ. Σα παηδηά ζπλεζίδνπλ λα παξαηεξνχλ θαη λα εκκέλνπλ ζε 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ, ζε κία ιεπηνκέξεηα, ε νπνία θαη απνηειεί ηε βαζηθή αηηία γέλεζεο 

ησλ ζηεξενηχπσλ. χκθσλα κε ηελ Ακπαηδνπνχινπ, ηα ινγνηερληθά ζηεξεφηππα 

«…αλαπαξάγνπλ γεληθεπηηθέο γλψκεο θαη θξίζεηο γηα ηα άηνκα κηαο νκάδαο πνπ 

ζηηγκαηίδεηαη θαη πεξηζσξηνπνηείηαη […] θαη ζπληζηνχλ  κνλφπιεπξεο  θαη  ζπλήζσο  

πξνθαηεηιεκκέλεο εηθφλεο  πνπ  ζπλδένληαη  κε  ηα θαηλφκελα ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηνπ 

θαλαηηζκνχ»
262

. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ινηπφλ, παξαηεξείηαη κηα πξνζπάζεηα ζπγγξαθήο 

παηδηθψλ βηβιίσλ πνπ επηιέγνπλ λα απεηθνλίζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζίγνληαο 

ζεκαληηθά ζέκαηα, φπσο απηά ηνπ ξαηζηζκνχ, ηεο μελνθνβίαο θαη ηεο απνδνρήο ηνπ 

«δηαθνξεηηθνχ».  

ηε κειέηε απηή, ζεσξψληαο φηη ηα ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο, 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαίλνληα ξφιν ζηελ επαθή κε ηνλ «Άιιν», ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

αλαδεηήζνπκε ηνλ ηξφπν ζρεκαηηζκνχ ησλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ θαη ηελ επίδξαζε 

ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο ζηε δηαδηθαζία απηή. Ζ πξνθαηάιεςε θαη ν ξαηζηζκφο 

ζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ, θαζψο ε πξνθαηάιεςε απνηειεί έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν 

ηνπ ξαηζηζκνχ, ηνλ νπνίν αλαιχνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
αληηήξσεο, θίινπο θαη ερζξνχο, θαινχο θαη θαθνχο. Βι. Ακπαηδνπνχινπ, Φ., «Ζ Πνιηηηζκηθή 

Δηθνλνινγία Καη Οη ηφρνη Σεο», φ.π., ζ. 93.   
261

 Λαιαγηάλλε, Β., «From Exclusion To Familiarity. The Question Of Otherness In 

Contemporary Greek Literature For Goung Readers», Neo Helicon XXXVI, 2009, I, ζζ.55-64. 
262

 Ακπαηδνκπνχινπ, Φ., φ.π., 2001, ζ.93. 
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2.7 Ραηζιζμόρ 

 

πσο έρνπκε αλαθέξεη, ηα παηδηθά ινγνηερληθά θείκελα, ησλ νπνίσλ ε 

αθεγεκαηηθή δνκή ζηεξίδεηαη ζε ήξσεο θαη αληηήξσεο, ζπληζηνχλ έλα εμαηξεηηθφ 

πεδίν γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηεξενηππηθψλ εηθφλσλ.  

Ο ξαηζηζκφο αλαθέξεηαη ζε αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ σζνχλ κηα 

νκάδα αλζξψπσλ, κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ εθείλα ηεο θπξίαξρεο νκάδαο, ζε 

απνθιεηζκφ (κεξηθφ ή νιηθφ) απφ κηα ζεηξά δεκφζησλ θαη θνηλσληθψλ αγαζψλ
263

. Χο 

ηδενινγηθή θαηαζθεπή, εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Δπξψπε ζηα ηέιε ηνπ 16νπ 

αηψλα. Ο ξαηζηζκφο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο ζπλζήθεο θνηλσληθνπνίεζεο 

ελφο αηφκνπ, δειαδή ηε δηαδηθαζία έληαμήο ηνπ ζηελ θνηλσλία φπνπ δεη θαη 

αλαπηχζζεηαη . ήκεξα, ε έλλνηα ηνπ «ξαηζηζκνχ» παίξλεη ηε κνξθή πνιηηηζκηθνχ 

ξαηζηζκνχ, δεδνκέλνπ νηη ζρεηίδεηαη κε ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, ηελ πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα, θαζψο θαη κε ην πξφβιεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο
264

. Δηδηθφηεξα, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ρξεζηκνπνηείηαη σο κηα «γεληθεπκέλε αμηνιφγεζε πξαγκαηηθψλ θαη θαληαζηηθψλ 

δηαθνξψλ, πνπ παξαηεξνχληαη ζε πνηθίιεο νκάδεο ή θνηλσληθέο θαηεγνξίεο, ζε 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ειηθία, ε θνηλσληθή ηάμε, ε πγεία, ε κφξθσζε, ην ζξήζθεπκα θαη 

πξννξίδεηαη λα λνκηκνπνηεί ζπκπεξηθνξέο ζε βάξνο άιισλ παηδηψλ»
265

.  

Οη ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο πνπ αλαπαξάγεη θαη ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ε θπξίαξρε 

νκάδα γηα ηνπο «Άιινπο» εκθαλίδνληαη θαη αλαπαξάγνληαη θαη απφ ηα παηδηθά 

ινγνηερληθά θείκελα
266

. Μέζα απφ ηελ εηθνλνγξάθεζε, ηε ζθηαγξάθεζε ησλ 

ραξαθηήξσλ, ηελ νπηηθή γσλία θαη ηελ πινθή ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ παηδηθψλ βηβιίσλ 

εθθξάδνληαη νη ζηεξενηππηθέο θαη ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο
267

, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

θαιιηεξγήζνπλ ή λα εληζρχζνπλ - ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα - ζηα παηδηά πξνθαηαιήςεηο 
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 Δπαγγέινπ, Ο., & Κάληδνπ, Ν., φ.π., ζ.25. 
264

 Παπαδεκεηξίνπ, Ε., «Ραηζηζκφο Καη Μεηαλάζηεπζε», ζην Κίλεζε Πνιηηψλ Καηά Σνπ 
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Παξαζθήλην, 1995, ζζ.50-62. 
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θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην, 2011, ζ.69. 
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γηα ηηο «δηαθνξεηηθέο» νκάδεο
268

.  

Δλ θαηαθιείδη, ν ζηφρνο ηεο θξηηηθήο δηεξεχλεζεο ησλ ινγνηερληθψλ ζηεξενηχπσλ 

έρεη ζεκαίλνληα ξφιν θαζψο ε δηακφξθσζε ηεο ζηεξενηππηθήο ζθέςεο θαη αληίιεςεο 

μεθηλά απφ ηελ παηδηθή ειηθία. Ζ Παηδηθή Λνγνηερλία απνηειεί έλα πνιχ θαιφ εξγαιείν 

ζηα ρέξηα επαηζζεηνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε 

ξαηζηζηηθψλ αληηιήςεσλ, πξφθιεζε γηα ζπδεηήζεηο θαη άληιεζε κελπκάησλ θαη 

πξνβιεκαηηζκψλ, ζπκβάιινληαο ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Δπηπιένλ, δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηα κηθξά παηδηά λα ηαπηηζηνχλ κε ήξσεο θαη ραξαθηήξεο θαη λα 

νηθεηνπνηεζνχλ ηδέεο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο δσήο πνπ αθνξνχλ γεληθφηεξα ζηελ 

παξνπζία ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο θαη εηδηθφηεξα, ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ έλλνηα θαη ηελ εηθφλα ηνπ «Άιινπ». 

Ζ Παηδηθή Λνγνηερλία είλαη ζε ζέζε λα ηνλίζεη ην ξαηζηζκφ πνπ ππάξρεη κέζα ζηελ 

θνηλσλία θαη λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ απνδφκεζε ησλ ξαηζηζηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ πηνζεηήζεη ηα παηδηά. 

Σν παηδηθφ βηβιίν ζπλήζσο έρεη σο ήξσεο παηδηά θνληά ζηελ ειηθία ησλ παηδηψλ-

ζπλαλαγλσζηψλ. Δπνκέλσο, κηιάεη άκεζα ζε απηνχο θαη κπνξεί λα ηνπο επεξεάζεη 

ζεηηθά. Ζ χπαξμε παηδηθψλ βηβιίσλ κε πεξηερφκελν ζρεηηθφ κε ηνλ ξαηζηζκφ πνπ 

βηψλνπλ νη δηαθνξεηηθνί θαλεξψλεη ηελ επηζπκία ησλ ζπγγξαθέσλ λα 

επαηζζεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά.  

 

 

ςμπεπάζμαηα 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην αζρνιεζήθακε κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ πξνθχπηεη 

γχξσ απφ ηελ πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, εζηηάδνληαο ζην ξφιν ηεο 

ηδενινγίαο. Δπηπιένλ, αλαθεξζήθακε ζην ξφιν ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ινγνηερλίαο θαζψο 

                                                           
268 Παξφκνηεο  απφςεηο  αλαθνξηθά  κε  ην  ξαηζηζκφ  θαη  ηελ  Παηδηθή Λνγνηερλία ζηελ 

Ακεξηθή, εθθξάδεη ν Nodelman (1996). χκθσλα κε ηνλ ίδην ν ξαηζηζκφο είλαη ζπρλά 

δπζδηάθξηηνο θαη γη‟ απηφ δχζθνια αληρλεχζηκνο. Τπάξρνπλ δηάθνξα δεηήκαηα  πξνο  εμέηαζε, 

πνπ  πξνθχπηνπλ  απφ  πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηε θπιή θαη εηδηθά, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα 

ινγνηερληθά θείκελα είλαη γξακκέλα απφ ζπγγξαθείο, νη νπνίνη δελ αλήθνπλ ζηηο ίδηεο θπιεηηθέο 

ή εζληθέο νκάδεο απφ ηηο νπνίεο αληινχλ ηνπο ήξσέο ηνπο θαη ζθηαγξαθνχλ ηνπο ραξαθηήξεο 

ηνπο. Nηίμνλ, Μ., «ια Άζπξα Καη κνξθα», ζην Hoyles, M., The Politics Of Literacy, 

πχξνπ, Κ., (κηθξ.), Αζήλα: Θεσξία, 1986, ζ.125. 
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δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνδφκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ πξνθαηαιήςεσλ. 

Σα παηδηθά ινγνηερληθά θείκελα ζεσξνχληαη θαηάιιεια γηα ηελ αλάπηπμε ζεβαζκνχ 

αλάκεζα ζηνπο πνιηηηζκνχο, θαζψο κέζσ απηψλ, ηα παηδηά πιεξνθνξνχληαη, 

ζπγθηλνχληαη θαη επεξεάδνληαη. Ζ ινγνηερλία γηα παηδηά απνηειεί ην κέζν, γηα λα 

δηακνξθψζεη αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο θαζψο «είλαη θνξέαο φρη κφλν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο θνηλσληθήο δνκήο, αιιά θαη θνξέαο κηαο ελέξγεηαο ή δξάζεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

αιιειεπηδξά ηφζν κε ηε ζέζε φζν θαη κε ηε δνκή, ζε κηα θαηεχζπλζε αέλαεο εμέιημεο θαη 

δεκηνπξγίαο»
269

. 

Δπηπξφζζεηα, νξίδνληαο ηνλ «Άιιν» ζηα ζχγρξνλα εηθνλνγξαθεκέλα 

κηθξναθεγήκαηα, δηαπηζηψζεθε πσο ε εηθφλα ηνπ, φπσο απηή θαηαλνείηαη κέζα απφ ηηο 

δηάθνξεο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο, παξαπέκπεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ε θπξίαξρε θνηλσλία αληηκεησπίδεη, απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη ηνλ «δηαθνξεηηθφ» πνπ 

εκθαλίδεηαη ζε απηήλ. Ζ εηθφλα απηή αληηθαηνπηξίδεη, επίζεο, ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ 

ηα κέιε ηεο γηα ηνλ «Άιιν» θαη ζηνλ ηξφπν πνπ απηέο ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη ζε 

ζηεξεφηππα, ηα νπνία θαη αλαιχζεθαλ ζηε ζπλέρεηα. Σα ζηεξεφηππα κέζα απφ αζέκηηεο 

πεξηγξαθέο, εξκελείεο θαη αμηνινγήζεηο πξνυπνζέηνπλ ηελ θαηεγνξηαθή αληίιεςε ηνπ 

«Άιινπ»
270

, δηαησλίδνληαο ηελ αίζζεζε ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζην «Δκείο» θαη ζην 

«Απηνί», εκπνδίδνληαο ηελ αιιαγή θαη ηε δηφξζσζε ηεο εηθφλαο ηνπ «Άιινπ», αθφκα θαη 

αλ απηή ε αίζζεζε ηεο δηαθνξάο ζηεξίδεηαη ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα
271

. 

Ζ εηθφλα πνπ ππάξρεη γηα ην δηαθνξεηηθφ ζε κηα θνηλσλία θαη ε νπνία κπνξεί λα ρηηζζεί 

απφ πιεξνθνξίεο, πξνθαηαιήςεηο, πνιηηηζκηθνχο κχζνπο ή αθφκε θαη «Να παξαπέκπεη ζε 

έλα θαληαζηαθφ απφζεκα ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ ζπγθξνηεί, κέζα απφ ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ 

εαπηφ ηνπ, ηνλ θαληαζηαθφ Άιιν»
272

 κεηαβηβάδεηαη ζηελ επφκελε γεληά. Γηα ηελ ζεκαζία 

θαη ην ξφιν ηεο εηθφλαο ζηα παηδηθά κηθξναθεγήκαηα ζα αλαθεξζνχκε ζην επφκελν 

θεθάιαην.
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 Γθφηνβνο, Α., φ.π., 1998, ζ.20. 
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 Ακπαηδνπνχινπ, Φ., φ.π., 1998, ζ. 241. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:  

Ο πόλορ ηηρ εικονογπάθηζηρ ζηο ζύγσπονο παιδικό μικποαθήγημα 

 

 

Διζαγωγή 

 

Οη αιιαγέο πνπ επήιζαλ ηφζν ζε θνηλσληθφ φζν θαη ζε ηδενινγηθφ επίπεδν, νδήγεζαλ 

ζηε δηακφξθσζε ησλ ζχγρξνλσλ ινγνηερληθψλ παηδηθψλ θεηκέλσλ αλαθνξηθά κε ηε 

κνξθή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Χο απνηέιεζκα, ηα βηβιία πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά 

αλαλεψλνπλ ηφζν ηηο αθεγεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπο φζν θαη ηε ζεκαηνινγία ηνπο. ην 

θεθάιαην απηφ, ζα επηρεηξήζνπκε αξρηθά λα αληρλεχζνπκε ηνπο κεηακνληέξλνπο ηξφπνπο 

ζηα κηθξναθεγήκαηα πνπ αλαιχνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα, ζα εξεπλήζνπκε ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ηα θείκελα απηά απνθηνχλ λέα λνήκαηα γηα ην κηθξφ παηδί - ζπλαλαγλψζηε. 

Δπηπιένλ, ζην παξφλ θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ νη εηθφλεο ζηα 

παηδηά θαη ζα εζηηάζνπκε ζηε ζεκαζία θαη ην ξφιν ηεο εηθνλνγξάθεζεο ζηελ Παηδηθή 

Λνγνηερλία. Δπηπξφζζεηα, ζα αλαηξέμνπκε ζε ζρεηηθέο απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα θαη κεηά, ελψ επίζεο ζα θάλνπκε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε 

ζεκαληηθνχο κειεηεηέο ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ παηδηθνχ βηβιίνπ πνπ καο θάλεθαλ 

ρξήζηκνη θαηά ηελ πξνζέγγηζε ησλ κηθξναθεγήζεσλ ηεο πεξηφδνπ 2000-2013 πνπ 

κειεηάκε. 

Ζ εηθφλα θαη ν ιφγνο απνηεινχλ νπζηαζηηθά δπν ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα κε 

δηαθνξεηηθή θχζε
273

. Δηθνλνγξάθνη θαη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη ην ζχλνιν ησλ 

εηθφλσλ ελφο βηβιίνπ ζπληζηά έλαλ απηφλνκν ιφγν
274

. Ζ εηθφλα ζην ζχγρξνλν 

εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν απνηειεί απαξαίηεην θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο 

θαηαλφεζεο ηεο ηζηνξίαο θαζψο ππάξρεη νινέλα θαη ιηγφηεξν κε ηε κνξθή 

δηαθνζκεηηθνχ ζηνηρείνπ. Αληίζεηα,  πιένλ ε νπηηθή ηξνπηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη 

ηζνδχλακα κε ην ιεθηηθφ θείκελν αλαπηχζζνληαο ην δηθφ ηεο αθεγεκαηηθφ ιφγν γηα ηελ 

πξνβνιή ηνπ λνήκαηνο ηεο ηζηνξίαο. Σν κηθξφ παηδί – ζπλαλαγλψζηεο βξίζθεηαη 
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κπξνζηά ζε έλα ιεθηηθφ θαη έλα εηθνληζηηθφ θείκελν, ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη ζηελ 

αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηα νπνία αιιεινζπκπιεξψλνληαη
275

. 

ηε ζπλέρεηα, εζηηάδνπκε ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ιεθηηθνχ θαη ηνπ εηθνληζηηθνχ 

θεηκέλνπ, θαζψο ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχγρξνλνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ 

είλαη ν ηξφπνο πνπ ηα δχν κέξε, ην θείκελν θαη νη εηθφλεο, ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Απηή 

ε ζρέζε είλαη ζχλζεηε, πνιχπινθε θαη ζπλεξγαηηθή θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκά ηεο 

εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηελ έλσζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ εηθφλσλ, αιιά θαη απφ ηηο 

κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο
276

. πσο έρνπκε αλαθέξεη ηα νπηηθά κελχκαηα 

ζπλππάξρνπλ κε ηα ιεθηηθά
277

.  χκθσλα κε ηνλ Kress (1998), «Κακηά απφ ηηο 

αλζξψπηλεο αηζζήζεηο δελ ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηηο άιιεο»
278

. Χο απνηέιεζκα «Οη 

ιέμεηο αιιάδνπλ ηηο εηθφλεο θαη νη εηθφλεο αιιάδνπλ ηηο ιέμεηο»
279

. Ζ εηθφλα, σο δπλακηθφ 

αθεγεκαηηθφ ζηνηρείν ηνπ θεηκέλνπ, είλαη θνξέαο ηδενινγίαο, έρεη νπηηθή γσλία, 

εγγξάθεη δηαθείκελα, αιιάδεη ηελ αθεγεκαηηθή δχλακε θαη ηε ζεκαζία ηνπ θεηκέλνπ θαη 

εξκελεχεη ηειηθά ην θείκελν
280

. Ζ εηθνλνγξάθεζε ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία κειεηάηαη 

σο νπηηθή ηξνπηθφηεηα, σο ηζρπξφο ηδενινγηθφο θνξέαο. Ζ εηθφλα ζπληζηά ηνλ έηεξν, 

ζεκαληηθφ πφιν ηεο θεηκεληθήο ιεηηνπξγίαο. Σν εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ κηθξναθήγεκα 

δηαηππψλεη ηδενινγηθέο ηνπνζεηήζεηο θαη νξίδεη ηδενινγηθέο παξακέηξνπο εμαηηίαο φρη 

κφλν απηψλ πνπ επηιέγεη λα παξνπζηάζεη αιιά εθείλσλ πνπ παξαιείπεη. Οη εηθνληζηηθνί 

επηθνηλσληαθνί ηξφπνη αληηθαζηζηνχλ ή ζπκπιεξψλνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ γξαπηνχ 

θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο πνηθηιφκνξθσλ 

κελπκάησλ
281

. 

Σέινο, γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηελ εξκελεία ηνπ ιφγνπ θαη ηεο εηθφλαο ζα ιάβνπκε 

ππφςε ηηο ηδενινγηθέο απνρξψζεηο θαη πξνεθηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο θψδηθεο 

θαη ηηο θαζηεξσκέλεο ζπκβάζεηο ηεο εηθφλαο ή αθφκε θαη απφ ηελ ακθηζβήηεζε ή ηελ 

αλαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ. Θα εζηηάζνπκε θπξίσο ζηελ εμέηαζε ηεο εηθνληθήο 

αθήγεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα εληνπίζνπκε ηηο ηδενινγηθέο 
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απνρξψζεηο θαη πξνεθηάζεηο κέζα απφ ηνπο θψδηθεο θαη ηηο θαζηεξσκέλεο ζπκβάζεηο ηεο 

εηθφλαο, αιιά θαη απφ ηηο ζρέζεηο εηθφλαο-θεηκέλνπ.  

 

 

3.1  Δννοιολογικόρ Πποζδιοπιζμόρ και Υαπακηηπιζηικά ηος 

Μικποαθηγήμαηορ 

   

Ο φξνο «παηδηθή κηθξναθήγεζε» πεξηιακβάλεη αθεγεκαηηθά θείκελα, 

εηθνλνγξαθεκέλα θαη κε, κε ηα ζέκαηα πνπ ηα απαζρνινχλ λα ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηηο 

αλάγθεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ.  

Σν βηβιίν ηνπ Καξαθίηζηνπ (2010) χγρξνλε Παηδηθή Μηθξναθήγεζε απνηειεί ηελ πην 

πξφζθαηε ειιεληθή κειέηε πξνζέγγηζεο ηνπ κηθξναθεγήκαηνο. χκθσλα κε ηνλ ίδην, ν 

φξνο «παηδηθή κηθξναθήγεζε» πεξηιακβάλεη αθεγεκαηηθά θείκελα κε κεγάια ή κηθξά 

ίρλε δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ παξαπέκπνπλ «ζε παιηέο αθεγεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο θαη πξνγελέζηεξα αθεγεκαηηθά κνξθψκαηα πνπ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν 

έρνπλ εγγξαθεί έζησ θαη παξνδηθά ζηελ ηζηνξία ηεο εμέιημεο ηνπ αθήγεκαηνο βξαρείαο 

θφξκαο»
282

. Ο ζπγγξαθέαο κέζα απφ απηήλ  επηδηψθεη λα εμεηάζεη, λα εληνπίζεη θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα πξνζδηνξίζεη εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ηνλ εηδνινγηθφ ραξαθηήξα ή 

ηχπν ησλ βξαρείαο θφξκαο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ γηα παηδηά. Καηαιήγεη ζε νξηζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηε δνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο 

παηδηθήο κηθξναθήγεζεο. Δηδηθφηεξα, ζην ρψξν ηεο ζχγρξνλεο γξαθήο γηα κηθξά παηδηά, 

δηαπηζηψλεηαη ε εκθάληζε πνιιψλ κνξθψλ αθήγεζεο κε ζπλχπαξμε ηνπ εηθνληζηηθνχ 

θαη γισζζηθνχ θψδηθα. Δπηδηψθεηαη ζπλεηδεηά απφ ηνπο ζπγγξαθείο ε πιήξεο εγγξαθή 

ηνπ βιέκκαηνο ηνπ παηδηνχ, ηεο παηδηθήο ζθέςεο ηνπ θαη ηεο ινγηθήο ηνπ. Έηζη, ν ήξσαο-

πξσηαγσληζηήο ζθέθηεηαη θαη δξα θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο. 

Δπηπιένλ, ν πξσηαγσληζηήο – αθεγεηήο είλαη ζρεδφλ πάληα έλα παηδί ή έλα δψν, 

θαληαζηηθφ νλ ή αληηθείκελν κε ραξαθηεξηζηηθά θαη δεμηφηεηεο ελφο παηδηνχ. 

Δπηπξφζζεηα, ζηα παηδηθά αθεγεκαηηθά θείκελα ππάξρεη κηα ηζηνξία κε αξρή, κέζε θαη 

ηέινο, νη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο δελ είλαη ζχλζεηεο θαη αλαδχεηαη άκεζα ή έκκεζα κηα 

δηάζεζε δηδαρήο θαη κχεζεο.  

                                                           
282
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Σε δνκή ηεο αθήγεζεο ραξαθηεξίδνπλ ε κηθξή ρξνληθή πεξίνδνο, ε ηξηκεξή δνκή 

(ηζνξξνπία, αλαηξνπή, επαλαθνξά), ην αηζηφδνμν ηέινο, ε εληαία εληχπσζε (ιφγσ ηνπ 

κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ θεηκέλνπ), ε απηνηέιεηα (αξρή, κέζε θαη ηέινο) θαη ε επηθάλεηα (ε 

αηθληδηαζηηθή πξνβνιή ελφο αζήκαληνπ γεγνλφηνο κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα ζπκβάιιεη 

ζηελ αλαθάιπςε άιισλ δηαζηάζεσλ θαη πηπρψλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο). Δπηπιένλ 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη: ηεο γξακκηθήο ξνήο ηεο αθήγεζεο, ηεο ηξηηνπξφζσπεο αθήγεζεο, 

ηεο απξνζδηνξηζηίαο ρψξνπ θαη ρξφλνπ, ηεο αθεγεκαηηθήο πιαηζίσζεο κε ηελ παξνπζία 

εμσινγηθψλ θαη καγηθψλ ζηνηρείσλ.
283

   

Δλ θαηαθιείδη, ν Καξαθίηζηνο (2010) θαηαιήγεη ζε έλαλ «ζρεκαηηθφ νξηζκφ», κέζα 

απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ παηδηθή κηθξναθήγεζε, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «Σν παηδηθφ αθήγεκα είλαη κηα αθήγεζε βξαρείαο θφξκαο 

επηλνεκέλσλ ή πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ. Δηδνινγηθά έρεη σο αθεηεξία θαη βάζε ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηεο γξαθήο ηνπ δηεγήκαηνο θαη ηνπ ιατθνχ παξακπζηνχ ζε απινπζηεπκέλεο θαη 

απινπνηεκέλεο κνξθέο. Σα επεηζφδηα αξζξψλνληαη κε ιηηφηεηα θαη ρξνλνινγηθή 

αθνινπζία, ρσξίο πνιινχο ζπλεηξκνχο θαη έκκεζα ζπκθξαδφκελα, πάληνηε ζε ζηελή ζρέζε 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κηθξνχ αλαγλψζηε».
284

    

 

 

3.1.1 Σο σαπακηηπιζηικά ηος Νεοηεπικού Μικποαθήγημαηορ 

 

Ο φξνο «λενηεξηθφηεηα» αθνξά θπξίσο «ηελ ακθηζβήηεζε ησλ κεγάισλ αθεγήζεσλ 

θαη ηηο αηξεηηθέο απνδνκήζεηο ησλ θαηεζηεκέλσλ αμηψλ, θαλφλσλ θαη παξαδνρψλ»
285

 θαη 

εκθαλίδεηαη ζην ρψξν ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο θαη θξηηηθήο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

‟80. χκθσλα κε ηελ Οηθνλνκίδνπ (2000/2011), «Ο κεηακνληεξληζκφο δεκηνπξγήζεθε σο 

αληίδξαζε ζε κηα πνιηηηζκηθή θξίζε, ζε κία θξίζε αμηψλ. […] Έηζη, νη κχζνη πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κέζα ζε έλα ηέηνην θιίκα ππεξβαίλνπλ ηελ θεληξηθή εζηθή ζχγθξνπζε 

κεηαμχ θαινχ θαη θαθνχ πνπ ραξαθηήξηδε ηελ πξνεγνχκελε γεληά παηδηθψλ έξγσλ θαη 

εγείξνπλ ηψξα γηα ηνπο αλαγλψζηεο ηνπο άιινπ είδνπο πξνβιεκαηηζκνχο».
 286

  Σν θίλεκα 

ηνπ κεηακνληεξληζκνχ είρε πνιιαπιέο αληαλαθιάζεηο θαη ζην ρψξν ηεο Παηδηθήο 

Λνγνηερλίαο θαζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζηνλ ηξφπν γξαθήο βηβιίσλ γηα κηθξά παηδηά, 
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εληνπίδνληαη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξαπέκπνπλ ζην λενηεξηθφ ηξφπν 

γξαθήο.
287

 Δηδηθφηεξα, ε λενηεξηθφηεηα εκθαλίδεηαη ζε ινγνηερληθά θείκελα, κε ζηφρν 

ηελ αλάδεημε ηεο κεηακπζνπιαζίαο, ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο 

απηναλαθνξηθφηεηαο
288

.      

χκθσλα κε ηνλ Καξαθίηζην (2010), «‟ απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί 

λενηεξηθφ παηδηθφ αθήγεκα, θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ή ηερληθέο είλαη ε κείμε 

θαληαζηηθνχ-πξαγκαηηθνχ, ε δηαθεηκεληθφηεηα, ε απηναλαθνξηθφηεηα θαη ε 

κεηακπζνπιαζία, ε κείμε ινγνηερληθψλ εηδψλ, θαζψο θαη έλα ζπλερέο άξσκα παξσδίαο, 

[….] ν κχζνο ηνπ ιατθνχ παξακπζηνχ αλαπαξάγεηαη κε έληνλα ζηνηρεία αλαηξνπήο, 

έθπιεμεο θαη απνδφκεζεο ηεο ηζρχνπζαο γλψζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο 

ζηηο γισζζηθέο εθηξνπέο, ζηηο γισζζνπιαζηηθέο απφπεηξεο. Σφηε ην θείκελν ζπγθιίλεη 

απηφκαηα ζε κηα γξαθή πνπ θηλείηαη ζηνπο δξφκνπο ηεο λενηεξηθφηεηαο» 
289

. 

Ζ κεηακπζνπιαζία θαη ε απηναλαθνξηθφηεηα απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

λενηεξηθνχ κηθξναθεγήκαηνο θαη επηηξέπνπλ ζην κηθξφ παηδί – ζπλαλαγλψζηε λα 

θαιχςεη κηα ηεξάζηηα απφζηαζε αλάκεζα ζ‟ απηφλ ηνλ ίδην θαη ην κπζνπνηεκέλν 

δεκηνπξγφ – ζπγγξαθέα
290

. Δπηπξφζζεηα, ηα γισζζηθά παηρλίδηα απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παηδηθψλ λενηεξηθψλ θεηκέλσλ. Οη κνξθέο ησλ γισζζηθψλ 

παηγληδηψλ είλαη πνηθίιεο θαη νη εθαξκνγέο ηνπο απεξηφξηζηεο, θαζψο πθίζηαληαη πνηθίιεο 

κεηαηξνπέο. ην λενηεξηθφ αθήγεκα ιεηηνπξγνχλ σο έλα παηρλίδη γχξσ απφ ηε ζχλζεζε 

θαη απνζχλζεζε ησλ ιέμεσλ ή σο κηα ηππηθή άζθεζε πάλσ ζηε γξακκή ηνπ ζεκαίλνληνο 

ή πάλσ ζην ζπληαγκαηηθφ άμνλα, πνπ ζην ηέινο αλαθαιχπηεη ηελ επίδξαζή ηνπ πάλσ 

ζηνλ άμνλα ηνπ παξαδείγκαηνο θαη πάλσ ζηε γξακκή ηνπ ζεκαηλφκελνπ
291

.         

Ζ κείμε εηδψλ θαη θσδίθσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαληδφληαη ζε αξθεηά 

λενηεξηθά κηθξναθεγήκαηα θαη θπξίσο κε ζηνηρεία κείμεο αθεγεκαηηθφηεηαο θαη 

πνηεηηθφηεηαο. Σέινο, ηερληθέο φπσο ε κείμε ηνπ θαληαζηηθνχ θαη πξαγκαηηθνχ θαη ε 

δηαθεηκεληθφηεηα βξίζθνπλ έλα επλντθφ πεδίν αλάπηπμεο ζε λενηεξηθά θείκελα. Σν 

θαληαζηηθφ θαη ην πξαγκαηηθφ ζπλδπάδνληαη δεκηνπξγηθά, κε απψηεξν ζθνπφ λα 
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«ζηνηρεηνζεηεζεί πεηζηηθά κηα γνεηεπηηθή νπηνπία πνπ λα αληηπαξαηίζεηαη ζε κηα 

απνγνεηεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα»
292

. 

Σα ζέκαηα κε ηα νπνία επηιέγνπλ λα αζρνιεζνχλ νη ινγνηέρλεο εθθξάδνπλ ζχκθσλα 

κε ηελ Οηθνλνκίδνπ (2011), κία δηάζεζε «Να πξνζβάινπλ ηηο θπξίαξρεο αληηιήςεηο γηα 

ηελ παηδηθφηεηα, ηε ιεηηνπξγία ηεο αλάγλσζεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο 

γεληθφηεξα, αιιά θαη λα πξνζβάινπλ επίζεο ηδενινγηθά ζηεξεφηππα, ηα νπνία αθνξνχλ 

ζηελ ηάμε, ζην θχιν ή ζηε θπιή, ηδέεο πεξί παηξίδαο, ζξεζθείαο, νηθνγέλεηαο ή θχζεο πνπ 

εγγξάθνληαλ θαη πξνβάιινληαλ ζπζηεκαηηθά επί δεθαεηίεο κέζα απφ ην ρψξν ηεο παηδηθήο 

ινγνηερλίαο».
293

  

 

 

3.1.2 Μεηαμςθοπλαζία ζηη λογοηεσνία για παιδιά 

 

Ζ κεηακπζνπιαζία απνηειεί ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή γηα λα θαιιηεξγεζεί ε 

ηθαλφηεηα ηνπ αλαγλψζηε λα πξνζεγγίδεη έλα θείκελν απνζηαζηνπνηεκέλα. Ζ έλλνηα ηεο 

«κεηακπζνπιαζίαο» είλαη αγγιν-ακεξηθαληθή θαη απνηειεί ζχλνιν κεηακνληέξλσλ 

αθεγεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίεο καδί κε ηε δηαθεηκεληθφηεηα, εμαζθνχλ ηελ θξηηηθή 

ζθέςε ηνπ αλήιηθνπ αλαγλψζηε θαη ηνλ εμνηθεηψλνπλ λα πξνζεγγίδεη έλα θείκελν 

απνζηαζηνπνηεκέλα.
294

 Πξψηνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ φξν απηφ ν Gass ην 1970
295

. 

χκθσλα κε ηε Waugh (1984), «Ζ κεηακπζνπιαζία είλαη ν φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζ‟ εθείλα 

ηα κπζνπιαζηηθά έξγα ηα νπνία κε απην-ζπλείδεζε επηζχξνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε 

ζηηο ζπκβάζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, κε ζθνπφ λα εγείξνπλ 

εξσηήκαηα γχξσ απφ ηε ζρέζε κπζνπιαζίαο θαη πξαγκαηηθφηεηαο».
296

  Ζ Nikolajeva 

(1996) νξίδεη ηε κεηακπζνπιαζία σο «βηβιία ζρεηηθά κε ηα βηβιία θαη ηε δηαδηθαζία 

γξαθήο ελφο βηβιίνπ»
297

. 

Ο φξνο «κεηακπζνπιαζία» αλαθέξεηαη θαηά θχξην ιφγν «ηε κπζηζηνξεκαηηθή γξαθή, 

ε νπνία ελζπλείδεηα επηζχξεη ηελ πξνζνρή ζηνλ εαπηφ ηεο, δειαδή ζηε δηαδηθαζία 

                                                           
292

 Καξαθίηζηνο, Α., φ.π., 2013, ζ.313. 
293

 Οηθνλνκίδνπ, ., φ.π., ζ. 41.  
294

 .π., ζ. 78.  
295

 Σδηφβαο, Γ., φ.π., 2003, ζ.288. 
296

 Waugh, P., Metafiction: The Theory And Practice Of Self-conscious Fiction, Routledge, 

1984/1996, ζ. 2. 
297

 Nikolajeva, Μ., φ.π., 1996, ζ.190.  
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ζχιιεςεο θαη θεηκεληθήο πξαγκάησζήο ηεο»
298

. Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κεηακπζνπιαζίαο είλαη ε απηναλαθνξηθφηεηα ησλ θεηκέλσλ. Απνηειεί κηα εηδηθή 

ζηξαηεγηθή, ε νπνία εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο κεηακπζνπιαζίαο, δειαδή ηε  

«ζπλεηδεηή αλαθνξά κέζα ζην ίδην ην θείκελν, ησλ ζπκβάζεσλ, ησλ αξκψλ, ησλ θαλφλσλ 

πνπ νξίδνπλ θαη ζπγθξνηνχλ έλα ινγνηερληθφ θείκελν»
299

. Ζ απηναλαθνξηθφηεηα επηηξέπεη 

ζην κηθξφ παηδί – ζπλαλαγλψζηε λα ζπκκεηέρεη, έζησ θαη ζρεκαηηθά, ζε απιά επίπεδα 

γξαθήο, θαζψο ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα θιείζεη ν ίδηνο ηελ ηζηνξία κε ην δηθφ ηνπ 

ηξφπν. 

Έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεηακπζνπιαζίαο είλαη ε πξνβνιή ησλ πιαηζίσλ 

αθήγεζεο, κέζα ζηα νπνία δνκείηαη κηα ηζηνξία θαη ηα νπνία δηαξξεγλχνληαη, ζπρλά απφ 

ηε θσλή ηνπ αθεγεηή
300

. χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008), «Ο 

ζπγγξαθέαο/εηθνλνγξάθνο πνπ εηζρσξεί κέζα ζην ινγνηερληθφ ζχκπαλ κεηακθηεδφκελνο ζε 

έλαλ απιφ ραξαθηήξα ζπρλά παίδεη ην ξφιν ηνπ ππεχζπλνπ ηεο αθεγεκαηηθήο δηαδηθαζίαο ή 

αθφκε θαη ηνπ απινχ παξαηεξεηή, ελψ ζπγρξφλσο απνθηά πξφζβαζε ζε έλα κπζνπιαζηηθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν είλαη ηαπηφρξνλα δεκηνπξγφο θαη δεκηνχξγεκα».
301

 

Δπηπξφζζεηα, ε ιεηηνπξγία ηεο κεηακπζνπιαζίαο εληνπίδεηαη ζηα λεσηεξηθά 

κηθξνααθεγήκαηα, θαηαιχνληαο βαζηθέο ζπκβάζεηο, φπσο απηέο ηεο έλαξμεο ή ηνπ 

θιεηζίκαηνο ηεο ηζηνξίαο.
302

 Γηα παξάδεηγκα, ε θαηάξγεζε ηνπ θιεηζίκαηνο ηεο ηζηνξίαο 

ή ε αιιαγή ηνπ κε απνζησπεηηθά ή κε ην πνιιαπιφ ηέινο, ζπλαληψληαη θαη ιεηηνπξγνχλ 

ζηα παηδηθά αθεγήκαηα εμαηηίαο ηεο παηγληψδνπο δηάζηαζεο ηνπ παηδηθνχ θεηκέλνπ. 

Σν κεηακπζνπιαζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ «αηεινχο ή πνιιαπινχ θιεηζίκαηνο» 

πξνβάιιεη ην ζηνηρείν ηεο απξνζδηνξηζηίαο ησλ νξίσλ, ε νπνία ζηνρεχεη αθελφο ζηελ 

θαηάιπζε ηεο κέζεμεο ηνπ αλαγλψζηε κε απηφ πνπ δηαβάδεη θαη αθεηέξνπ, ζηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο απηνχ πνπ δηαβάδεη. χκθσλα κε ηνλ 

Σδηφβα (1987) απηφ νθείιεηαη ζην φηη ν αλαγλψζηεο, «….αθελφο παξνηξχλεηαη λα 

παξαδερηεί πσο ν κπζηζηνξεκαηηθφο θφζκνο είλαη θαληαζηηθφο θαη ηερλεηφο, θαη αθεηέξνπ 

ην ίδην ην θείκελν ηνλ σζεί λα ιάβεη κέξνο θαληαζηηθά, δηαλνεηηθά ή ζπκηθά ζηελ 

ζπλδεκηνπξγία ηνπ. Σνηνπηνηξφπσο ν αλαγλψζηεο απνβαίλεη ν ζπλδεκηνπξγφο ηνπ 

                                                           
298 Πνιίηεο, Γ., «Μεηακπζνπιαζία Καη Λνγνηερλία Γηα Παηδηά», ζην Ζ Λνγνηερλία ήκεξα, 

ςεηο, Αλαζεσξήζεηο, Πξννπηηθέο, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, 2004, ζ. 113. 
299

 Καξαθίηζηνο, Α., φ.π., 2013, ζ.303. 
300

 Οηθνλνκίδνπ, ., φ.π., ζ.85. 
301

 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π. ζ. 104.   
302

  Καξαθίηζηνο, Α., φ.π., 2010, ζ. 224.  
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απηναλαθνξηθνχ θεηκέλνπ θαη ηαπηφρξνλα απνζηαζηνπνηείηαη απ‟ απηφ ιφγσ ηεο 

απηναλαθνξηθφηεηαο ηνπ».
303

    

Δλ θαηαθιείδη, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην κηθξφ παηδί-ζπλαλαγλψζηεο πξνζπαζψληαο 

λα αλαθαιχςεη πψο θαηαζθεπάδεηαη ε «πξαγκαηηθφηεηα» ηεο κπζνπιαζίαο, δηδάζθεηαη 

αζπλείδεηα πψο λα δνκεί, λα νξγαλψλεη θαη λα θαηαζθεπάδεη ηε δηθή ηνπ 

πξαγκαηηθφηεηα. Καζψο, φπσο παξαηεξεί ε Waugh (1996), «Σα κεηακπζνπιαζηηθά έξγα, 

παξνηξχλνπλ ηνλ αλαγλψζηε λα αλαθαιχςεη πσο ν θαζέλαο απφ καο “παίδεη” κε ηηο δηθέο 

ηνπ πξαγκαηηθφηεηεο».
304

 χκθσλα κε ηε Nikolajeva (1996),
 

«Ζ παηδαγσγηθή ηνπο 

δηάζηαζε θαη ζθνπηκφηεηα», απνηειεί θαη ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

κεηακπζνπιαζηηθψλ έξγσλ θαζψο «Ζ κεηακπζνπιαζία είλαη έλα ζπλαξπαζηηθφ εχξεκα 

θαη  απνηειεί ξηδηθή απνκάθξπλζε απφ ηε ζπκβαηηθφηεηα θαη ην δηδαθηηζκφ».
305

 Ζ 

δηαθεηκεληθφηεηα, ηελ νπνία ζα αλαιχζνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα, απνηειεί κηα «εηδηθή 

ζηξαηεγηθή»
306

 ε νπνία εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο κεηακπζνπιαζίαο. 

 

 

3.1.3 Γιακειμενικόηηηα ζηη λογοηεσνία για παιδιά 

    

Σνλ φξν δηαθεηκεληθφηεηα εηζήγαγε ε Julia Kristeva θαη ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αξρή ηεο δηαινγηθφηεηαο ηνπ Bakhtin. Ζ δηαινγηθφηεηα αθνξά ηνπο πνηθίινπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο δπν ή πεξηζζφηεξεο θσλέο έξρνληαη ζε επαθή θαη δεκηνπξγείηαη 

επηθνηλσλία
307

. Ζ Kristeva πνπ εηζήγαγε ηνλ φξν ην 1966 ππνζηεξίδεη φηη «Κάζε θείκελν 

ζπγθξνηείηαη σο κσζατθφ παξαζεκάησλ, θάζε θείκελν είλαη απνξξφθεζε θαη 

κεηαζρεκαηηζκφο ελφο άιινπ θεηκέλνπ»
308

. Δπηπιένλ, ζηνλ φξν «δηαθεηκεληθφηεηα» 

αλαγλψξηζε φηη ηα θείκελα κπνξνχλ λα έρνπλ λφεκα κφλν επεηδή εμαξηψληαη απφ άιια 

θείκελα
309

. Ζ δηαθεηκεληθφηεηα είλαη κηα απφ ηηο αθεγεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

                                                           
303

 Σδηφβαο, Γ., Μεηά Tελ Αηζζεηηθή: Θεσξεηηθέο Γνθηκέο Kαη Δξκελεπηηθέο Αλαγλψζεηο Tεο 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Αζήλα: Γλψζε, 1987, ζ. 293. 
304

 Waugh, P., φ.π., ζ. 35.  
305

 Nikolajeva, M., Children‟s Literature Comes Οf Age: Towards Α New Aesthetic, London & 

New York: Garland, 1996, ζζ. 190-191, 206.    
306

 Καξαθίηζηνο, Α., φ.π., 2013, ζ.303. 
307

 Γξίβα, Α., Λνγνηερλία θαη Θέαηξν γηα Παηδηά: Ζ Έλλνηα ηεο Μεηακφξθσζεο ηε Γξαθή 

θαη ζηα Πξφζσπα ησλ Έξγσλ ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά, Γηαηξηβή, 2014, ζ.322. 
308

 Delcroix,M., & Hallyn, F., Δηζαγσγή ηηο πνπδέο Σεο Λνγνηερλίαο. Μέζνδνη Σνπ 

Κεηκέλνπ, Βαζηιαξάθεο, Η.Ν., (κηθξ.), Αζήλα: Gutenberg, 1997, ζ.146. 
309

 Kristeva, J., Semiotike, Paris: Editions du Seuil, 1969, ζ.146. 
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«δηακνξθψλνπλ ζηάζεηο δηαπξαγκάηεπζεο θαη δηαιφγνπ αλάκεζα ζηνλ αλαγλψζηε θαη ζην 

θείκελν γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ λνήκαηνο»
310

. 

Ο Stephens νξίδεη ηε δηαθεηκεληθφηεηα σο ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο λνήκαηνο κέζα 

απφ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ αλαγλψζηε, ζην θείκελν, ζε άιια θείκελα θαη ζε 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχο ζεκαζηνινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο
311

. Σν λνεκαηηθφ πεξηερφκελν 

θαη ν ηξφπνο πξφζιεςεο κηαο ηζηνξίαο δελ είλαη κφλν πξντφλ ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζην νπνίν γξάθεηαη, αιιά θπξίσο είλαη απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ζε θάζε ηζηνξηθή ζηηγκή ηελ παξαγσγή λνεκάησλ.
312

 Γηα λα 

απνθαιπθζεί ην λφεκα ή ηα λνήκαηα ελφο θεηκέλνπ πξέπεη λα αλαθαιπθζνχλ απηέο νη 

ζρέζεηο, κε απνηέιεζκα ε αλάγλσζε λα απνηειεί κηα δηαδηθαζία κεηαθίλεζεο αλάκεζα 

ζηα θείκελα. Ζ δηαθεηκεληθφηεηα είλαη κηα ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά 

ζηε ζχγρξνλε Παηδηθή Λνγνηερλία θαζψο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ – ζπλαλαγλσζηψλ κέζα απφ ηελ ππνβνιή 

ζπγθεθξηκέλσλ λνεκάησλ
313

. Κεληξηθφ ζεκείν ζηε κειέηε ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο ζηελ 

Παηδηθή Λνγνηερλία, είλαη «νη επηθνηλσληαθέο δνκέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε φιε 

δηαδηθαζία, ε δηαζχλδεζε ησλ παξαγφλησλ ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο, ησλ ζπγγξαθέα / 

θεηκέλνπ / αλαγλψζηε – θεηκέλνπ / αλαγλψζηε / ζπγθεηκέλνπ»
314

. Ζ βαζηθή έλλνηα ηεο 

δηαθεηκεληθφηεηαο ππνλνεί ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζε θείκελα ζχγρξνλσλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ επνρψλ, άξα θαη ζπγγξαθέσλ ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο επνρήο
315

. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν, απνδεηθλχεηαη φηη ην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ κηθξναθήγεκα είλαη έλαο 

ηφπνο δηαξθνχο θαη γφληκεο ζπλνκηιίαο κε ηα πνιηηηζκηθά πξντφληα φισλ ησλ επνρψλ, 

πνπ πξνβάιιεη ηελ εηεξνγέλεηα ηεο πξνέιεπζήο ηνπ θαη ηα πνιιαπιά ζεκεία επαθήο ηνπ 

κε άιια πξντφληα ηεο ηέρλεο
316

.  

Ζ Εεξβνχ (1996) νξίδεη ηελ δηαθεηκεληθφηεηα σο ηε ζχγρξνληθή θαη δηαρξνληθή ζρέζε 

ζπλχπαξμεο θαη επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα θείκελα
317

 θαη ηελ δηαθξίλεη ζε ηέζζεξηο 
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 Πξεβεδάλνπ, Β., φ.π., ζ.82. 
311

 Stephens, J., φ.π., ζ.84. 
312

 Εεξβνχ, Α., ηε Υψξα Σσλ Θαπκάησλ: Σν Βηβιίν Χο εκείν πλάληεζεο Παηδηψλ-Δλειίθσλ, 

Αζήλα: Παηάθεο, 1996, ζ. 166.   
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Οηθνλνκίδνπ, ., «Ηδενινγηθέο Αλαηξνπέο Γηα Αξράξηνπο: Ζ Λεηηνπξγία Σεο 

Γηαθεηκεληθφηεηαο Καη Σεο Μεηακπζνπιαζίαο ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία», ζην Κνχξηε, Δ. 
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 Sullivan O‟., E., πγθξηηηθή Παηδηθή Λνγνηερλία, Σζηιηκέλε, Σ., (επηκ.), Παλάνπ, Π., & Ξελή, 

Δ., (κηθξ.), Αζήλα: Δπίθεληξν, 2010, ζ.88. 
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 Καξαθίηζηνο, Α., φ.π., 2013, ζζ.309-310. 
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 Καινγήξνπ, Σ., φ.π., 2003, ζ.159. 
317

 Οηθνλνκίδνπ, ., φ.π., ζ.166. 



92 
 

βαζηθνχο ηχπνπο
318

: α) ε εγγξαθή ελφο θεηκέλνπ κέζα ζε έλα άιιν, ππφ κνξθή 

απνζπαζκάησλ ή αλαθνξψλ, β) ε δηαζθεπή ελφο θεηκέλνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

δηαζθεπέο κεγάισλ θιαζζηθψλ κπζηζηνξεκάησλ γηα παηδηά, γ) ε κεηαγξαθή ηνπ 

θεηκέλνπ, ην νπνίν κπνξεί λα ππνλνκεπηεί, λα αληηθξνπζηεί ή θαη λα αληηζηξαθεί εληειψο 

θαη δ) ε πιήξεο κεηνπζίσζε ελφο θεηκέλνπ. Σα θείκελα πνπ εκπιέθνληαη ζην παηρλίδη ηεο 

επηθνηλσλίαο κε άιια θείκελα θέξνπλ δηηηή ιεηηνπξγία. Αθελφο, απνθαιχπηνπλ ηηο 

ζπκβάζεηο ελφο θεηκέλνπ θαη αθεηέξνπ, ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα παξσδήζνπλ, λα 

ζρνιηάζνπλ, λα αζθήζνπλ θξηηηθή θαη λα αλαηξέςνπλ ηηο ηδενινγίεο θαη ηα λνήκαηα πνπ 

ηηο ζπλνδεχνπλ
319

. 

Ζ «δηαθεηκεληθφηεηα», ζχκθσλα κε ηνλ Καξαθίηζην (2010), ζηα λεσηεξηθά 

αθεγήκαηα γηα κηθξά παηδηά «Δκθαλίδεηαη ζπλήζσο είηε κε πνιχ θαλεξφ ηξφπν, 

δειψλνληαο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ άιινπ θεηκέλνπ, είηε κε πνιχ δηαθξηηηθφ ηξφπν θαη θαίλεηαη 

φηη απεπζχλεηαη ζε πνιχ δηαβαζκέλν θαη κπεκέλν αλαγλψζηε».
320

  

Ζ παλάθε (2011) ζηε κειέηε ηεο γηα ηα παηδηθά κπζηζηνξεκαηηθά έξγα ηνπ 

Καδαληδάθε, ζεκεηψλεη φηη «Οη πνιηηηζκηθέο δηακεζνιαβήζεηο, νη αθεγεκαηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο θαη ε ηειηθή κνξθή ησλ λέσλ δεκηνπξγεκάησλ, πνπ είλαη ην απνηέιεζκα 

ηεο δηαθεηκεληθήο επεμεξγαζίαο, ζπλαξηψληαη κε ηα θαιιηηερληθά ξεχκαηα θαη ηα ηζηνξηθά 

θαη πνιηηηθνθνηλσληθά ζπκθξαδφκελα ηεο επνρήο θαηά ηελ νπνία γξάθνληαη θαη 

δηαβάδνληαη ηα έξγα απηά».
321

  

 

 

3.2 Ζ επίδπαζη και η δςναμική ηων εικόνων ζηα παιδιά 

 

ε κηα επνρή πνπ είζηζηαη λα νλνκάδεηαη επνρή ηεο εηθφλαο, απνδεηθλχεηαη φηη ε 

εηθφλα, κέζσ ηεο ηειεφξαζεο, ησλ Μ.Μ.Δ., ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, θπξηαξρεί ζηε δσή καο 

θαη ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ ζχγρξνλε θνηλσλία 
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 Γηα ηνπο ηχπνπο ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο βι. αλαιπηηθά Worton, M., Still, J., Intertextuality: 

Theories And Practices, Manchester: University Press, 1990. Wilkie, C., «Intertextuality» ζην 

Hunt, P., (eds.), Encyclopedia Of Children‟s Literature, London & New York: Routledge, 1996, 

ζζ. 132-133. Stephens, J. Language And Ideology In Children‟s Fiction, London & New York: 

Longman, 1992.  
319

 Καλαηζνχιε, Μ., φ.π., 2004, ζ.49. 
320

 Καξαθίηζηνο, Α., φ.π., 2013, ζ. 239. 
321

 παλάθε, Μ., Ο Καδαληδάθεο Καη Ζ Παηδηθή Λνγνηερλία. Μχζνο Καη Ηζηνξία ηα 

Μπζηζηνξήκαηα, Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο, ηα Παιάηηα Σεο Κλσζνχ, Κχπξνο: Gutenberg, 2011, ζ. 
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ραξαθηεξίδεηαη απφ εληαηηθή παξαγσγή νπηηθψλ κελπκάησλ κε ηε δχλακε ηεο εηθφλαο 

λα ηείλεη λα θπξηαξρήζεη ζε θάζε πεγή πιεξνθνξίαο, γλψζεο θαη έθθξαζεο
322

. Ζ 

επίδξαζε εηθνληθψλ εξεζηζκάησλ πξνβάιιεηαη σο πιηθέο πξαγκαηηθφηεηεο, πινχζηεο ζε 

πιεξνθνξίεο θαη ζπλππνδειψζεηο.  

Σα ζεκεξηλά παηδηά δελ εθηίζεληαη ζηηο νπηηθέο εηθφλεο απιά, αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα «βνκβαξδίδνληαη» κε απηέο, κεγαιψλνληαο κέζα ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο 

εηθφλαο
323

. Οη εηθφλεο, θαζψο κεηαθέξνπλ θνηλσληθέο αμίεο θαη αληηιήςεηο, απνηεινχλ 

ζεκεηνδφηεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη θνηλσληθά πεδία παξαγσγήο λνήκαηνο
324

. Δπηπξφζζεηα, 

αλαπαξηζηνχλ ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη ηηο θνηλσληθέο εκπεηξίεο πξνζθέξνληαο 

επθαηξίεο γηα πξνζσπηθέο απφςεηο εξκελείαο, θαηαλφεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ 

θφζκνπ
325

. χκθσλα κε ηνλ Βξχδα, «Ζ εηθφλα εηζάγεη λένπο ηξφπνπο λα βιέπνπκε ηα 

πξάγκαηα, λέεο αληηιήςεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ: δηεπξχλεη ηηο φςεηο ηνπ νξαηνχ, απνθαιχπηεη 

αζέαηεο πιεπξέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αλνίγεη λένπο νξίδνληεο πέξα απφ ηα ζηελά ηνπηθά 

πιαίζηα, θέξλεη ζε επαθή δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα»
326

. Γηα ηνλ Kress 

(2003), ε εηθφλα αλαδείρζεθε σο ζεκαληηθφ επηθνηλσληαθφ κέζν εμαηηίαο ηεο 

δεκηνπξγίαο πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ, ησλ νηθνλνκηθψλ αιιαγσλ θαη ηεο αλάπηπμεο 

θαη δηάδνζεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, θπξίσο, ζηελ επηθνηλσλία
327

. 

χκθσλα κε ηελ Αλαγλσζηνπνχινπ, «Αλάκεζα ζηελ εηθφλα πνπ θνηηάκε θαη ζηελ 

εηθφλα πνπ καο θνηηάεη αλαπηχζζεηαη έλαο δηάινγνο θαη κηα επηθνηλσλία πνπ εδξάδεηαη 
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 Καινγήξνπ, Σ., φ.π., 2003, ζ.226. 
323

 Χο γλσζηφ ε εηθφλα ππάξρεη ζηε θχζε. Ζ ζεσξία ηνπ Πιάησλνο θαη νη αξρέο ηεο Π. Γηαζήθεο 

πνπ ζέινπλ ηελ ςπρή ηνπ αλζξψπνπ κέξνο θαη νπζία ηεο παγθφζκηαο ςπρήο πνπ είλαη ν Θεφο 
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νκνξθηά πνπ ππάξρεη έμσ απ‟ απηφλ, έηζη εμεγείηαη ε αγάπε ηνπ αλζξψπνπ πξνο ην σξαίν, ην 

ξπζκφ, ηελ αξκνλία θαη ζε φ, ηη γεληθά απνθαιείηαη ηέρλε. Βι. Κνπθνπινκκάηε, Γεκ. Ησ., 

Λνγνηερλία Καη Δηθνλνγξάθεζε. Ζ Παηδεπηηθή Σνπο Γηάζηαζε, Αζήλα: Βηβιηνγνλία, 1993, ζζ.16-

17. 
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Γεκεηξηάδνπ, Κ., «Ζ Δηθφλα Χο πγθείκελν Σεο Γισζζηθήο Γηδαζθαιίαο. Ζ Πεξίπησζε Σσλ 

Δγρεηξηδίσλ Σνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ», ζην Ζ Διιεληθή Χο 

Γεχηεξε Ξέλε, Πξαθηηθά πλεδξίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, Φιψξηλα, Μάηνο, Θεζζαινλίθε: University Studio Press, 2006, ζ.198. 
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 Bruner, J., The Culture Of Education, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997, ζζ.73-
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θπξίσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ζρέζεψλ καο κ‟ απηήλ θαη φρη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

ζρέζεο ηεο εηθφλαο κ‟ απηφ πνπ αλαπαξηζηά»
328

.  

Ζ ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζηελ εηθφλα θαη ην παηδί είλαη κηα ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο. Ζ εηθφλα πιεξνθνξεί ην παηδί ηφζν γηα ηνλ θφζκν, πξνζθέξνληάο ηνπ 

πνηθίιεο σζήζεηο θαη παξνηξχλζεηο γηα κάζεζε θαη θνηλσληθνπνίεζε, δεκηνπξγψληαο 

αηζζεηηθέο αμίεο πξνσζψληαο έκκεζα ηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ παηδηνχ, νμχλνληαο 

ηελ επαηζζεζία θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ γηα θξηηηθή ζθέςε
329

.  

Σν εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν, σο πνιηηηζκηθφ πξντφλ κε κεγάιε επηθνηλσληαθή 

θαη θαιιηηερληθή αμία «νξζψλεη ηε δηθή ηνπ απηφλνκε ηάμε απέλαληη ζηε καδηθή παξαγσγή 

βξαρππξφζεζκσλ θαη ηππνπνηεκέλσλ εηθφλσλ»
330

. Δμίζνπ, φκσο, ζεκαληηθή είλαη θαη ε 

ζεκαζία ηεο εηθφλαο ζηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία γηα κηθξά παηδηά, ηελ νπνία ζα 

αλαιχζνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα 

 

 

3.2.1 Ζ ζημαζία ηηρ εικόναρ ζηα βιβλία για μικπά παιδιά 

 

Οη εηθφλεο «επεμεγνχλ» ηα θείκελα, δειαδή επηδηψθνπλ λα δείμνπλ ηη ελλννχλ νη 

ιέμεηο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηα αληηθείκελα θαη ηηο πξάμεηο ζηηο 

νπνίεο αλαθέξνληαη νη ιέμεηο
331

. Σα παηδηά, κέζσ ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ παηδηθψλ 

κηθξναθεγεκάησλ, έρνπλ αλάγθε λα κάζνπλ πψο λα βιέπνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο θαη ηνπο «Άιινπο». Χο εθ ηνχηνπ, απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ κέζν κε ηε 

δηακεζνιάβεζε ηνπ νπνίνπ ελζσκάησλνπκε ηα κηθξά παηδηά ζηελ ηδενινγία ηνπ 

πνιηηηζκνχ καο.  

Δπηπξφζζεηα, νη εηθφλεο εκπινπηίδνπλ ηελ αλάγλσζε, ιεηηνπξγνχλ σο θίλεηξν 

δεκηνπξγίαο πνηθίισλ λνεξψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη θαζίζηαληαη αληηθείκελα 

πνιπεπίπεδεο θαη πνιπζχλζεηεο αλαγλσζηηθήο εμεξεχλεζεο
332

. χκθσλα κε ηνλ πηλθ 

(1990) νη εηθφλεο πξνζθέξνπλ πνιππνίθηιεο επηδξάζεηο ζην κηθξφ παηδί. Δηδηθφηεξα
333

: 
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α) εληζρχνπλ κηα ηζηνξία ή ηελ πιεξνθφξεζε ζηα βηβιία γλψζεσλ, β) επεθηείλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη ην θείκελν θαη πξνζθέξνπλ ζηνλ αλαγλψζηε ηε δπλαηφηεηα 

γηα πιεξέζηεξε θαηαλφεζε, γ) κεηαηξέπνπλ ηα βηβιία ζε ειθπζηηθφ πφιν γηα ηνπο 

πηζαλνχο ελήιηθνπο αγνξαζηέο ηνπο, δ) δηαθνζκνχλ ην βηβιίν, ε) δεκηνπξγνχλ θίλεηξα 

γηα ην κηθξφ παηδί - ζπλαλαγλψζηε θαη ζη) πξνζθέξνπλ πινχζηεο νπηηθέο εκπεηξίεο. Ζ 

Doonan (1993) αλαθέξεηαη ζε ηξεηο αμίεο ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ βηβιίσλ 

επηζεκαίλνληαο ηελ επίδξαζή ηνπο: ζηελ απφιαπζε ησλ αηζζήζεσλ, ζηε ιεθηηθή 

εκπεηξία θαη ζηελ αηζζεηηθή εκπεηξία, αθνχ ην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν ιεηηνπξγεί σο 

έξγν ηέρλεο.
334

 Οη εηθφλεο δελ απνηεινχλ απιψο ην νπηηθφ ηζνδχλακν ηνπ ιεθηηθνχ 

θεηκέλνπ, νχηε έρνπλ ην ξφιν ηνπ δηαθνζκεηηθνχ ζηνηρείνπ. Αληίζεηα, εκπινπηίδνπλ 

ζεκαζηνινγηθά ην θείκελν πξνζδίδνληάο ηνπ λέεο λνεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, ππνβάιινληαο 

ζηνλ αλαγλψζηε ζπλαηζζήκαηα θαη ςπρηθέο δηαζέζεηο
335

. Ζ ηβξνπνχινπ (2003) 

ππνζηεξίδεη φηη ε νπηηθή ηξνπηθφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ην ιεθηηθφ θείκελν θαιιηεξγεί ην 

γξακκαηηζκφ, θαζψο ηα παηδηά απνθηνχλ πην πινχζην ιεμηιφγην
336

. Δπηπιένλ, θαζψο ην 

εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ κηθξναθήγεκα είλαη έλα έξγν ηέρλεο, νη εηθφλεο απνηεινχλ 

πεγή ραξάο θαη δηαζθέδαζεο θαη ζπκβάιινπλ ζην λα πιεζηάζεη ην παηδί ηελ ηέρλε θαη λα 

θαιιηεξγήζεη ηελ αηζζεηηθή ηνπ. Απηή ε έκκεζε θαη απζφξκεηε επαθή ηξνθνδνηεί 

δεκηνπξγηθά ηε θαληαζία ησλ κηθξψλ παηδηψλ.  

Ζ αηζζεηηθή ιεηηνπξγία ησλ εηθφλσλ δελ είλαη ππνδεέζηεξε ηεο αθεγεκαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη εηθφλεο δεκηνπξγνχλ αηζζεηηθέο αμίεο θαη, έκκεζα, πξνσζνχλ ηελ 

αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ κηθξνχ παηδηνχ – ζπλαλαγλψζηε. χκθσλα κε ηνλ Πνιπδεχθε 

(2001), «ην εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν δχλαηαη, πέξα απφ ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάδεημε ηνπ 

θεηκέλνπ, λα απνηειέζεη ηφζν δηαδηθαζία ηέρλεο φζν θαη ελδηάκεζν αηζζεηθήο αγσγήο»
337

. 

Δπηπξφζζεηα, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, 

βνεζψληαο ην λα πξνζεγγίζεη κειινληηθνχο θνηλσληθνχο ξφινπο
338

, λα δψζεη κνξθή ζηηο 

αγσλίεο θαη ηνπο θφβνπο ηνπ πεηπραίλνληαο κηα κνξθή θάζαξζεο
339

.   

Σν παηδί βηψλεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο εηθφλαο σο απεηθφληζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

θαηαλνεί ην ζπκβνιηθφ ηεο ραξαθηήξα, ζε ειηθία δχν εηψλ πεξίπνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 
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335
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2001, ζ.48. 
338

 ηβξνπνχινπ, Δ., φ.π., ζ.128. 
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 Κηηζαξάο, Γ., Σν Δηθνλνγξαθεκέλν Βηβιίν ηε Νεπηαθή Καη Πξσηνζρνιηθή Ζιηθία, Θεσξεηηθή 
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ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπκβφισλ κε ηελ αθαηξεηηθή δηαδηθαζία, 

δειαδή ζηνλ πλεπκαηηθφ θφζκν, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηα ζεκεία θαη ηα ζχκβνια
340

.   

Οη εηθφλεο βξίζθνληαη ζε δηαξθή θαη νπζηαζηηθή ζρέζε κε ην θείκελν θαη ζπκβάιινπλ 

ζηελ αθήγεζε δηεγείξνληαο ηε θαληαζία. Δπηπιένλ, πξνσζνχλ ηελ αηζζεηηθή 

θαιιηέξγεηα ηνπ κηθξνχ παηδηνχ – ζπλαλαγλψζηε, πξνθαιψληαο ηνλ κε ηελ πνηθηιία ησλ 

ηερλαζκάησλ ηνπο θαη ηελ πξσηνηππία ηεο εηθαζηηθήο ηνπο γιψζζαο
341

. 

χκθσλα κε ηελ Γηαλληθνπνχινπ νη εηθφλεο αηρκαισηίδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ κηθξνχ 

παηδηνχ θαηεπζχλνληάο ηελ ζε νξηζκέλα ζεκεία. Δπίζεο, δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο θαη ζηάζεηο θαη είλαη ηδενινγηθά θαη πνιηηηζκηθά θνξηηζκέλεο, θαζψο 

ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ην ξαηζηζκφ. 

Χζηφζν, γηα λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα ηηο θαηαλνήζνπλ, ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ 

γλψζεηο ζρεηηθά κε ην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ
342

.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε εηθφλα ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ 

εθάζηνηε αλαγλψζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα παηδηά ηεο πξν-αλαγλσζηηθήο ειηθίαο, ε 

εηθνλνγξάθεζε δηαδξακαηίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ βηβιίνπ. Αληίζεηα, ζηα κεγαιχηεξα παηδηά, ε εηθνλνγξάθεζε ιεηηνπξγεί 

θαηά θχξην ιφγν ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν, δεδνκέλνπ φηη ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο 

αηκφζθαηξαο γχξσ απφ ηελ νπνία θηλείηαη ην θείκελν. Σέινο, ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο, ε 

εηθνλνγξάθεζε θαηέρεη κία πεξηζζφηεξν ςπραγσγηθή θαη αηζζεηηθή ιεηηνπξγία
343

.  

 

  

3.3 Ζ παιδαγωγική ζημαζία ηηρ εικονογπάθηζηρ 

 

ην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ κηθξναθήγεκα εκπιέθνληαη δχν δηαθνξεηηθνί θψδηθεο 

λνεκαηνδφηεζεο: ν θψδηθαο ηνπ θεηκέλνπ θαη ν θψδηθαο ηεο εηθφλαο. Ζ ζρέζε πνπ δηέπεη 

ηνπο δχν θψδηθεο δελ είλαη απιήο ζπλεξγαζίαο αιιά αιιεινζπκπιεξσκαηηθή
344

, γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο ηζηνξίαο.
345

  

                                                           
340

 .π., ζζ.55-58. 
341

 Καινγήξνπ, Σ., «Έλα Σαμίδη ην χγρξνλν Δηθνλνγξαθεκέλν Βηβιίν Γηα Παηδηά Μέζα Απφ 

Γέθα “Μχζνπο”: Απφ Σε Γεκηνπξγία ηελ Πξφζιεςε», ζην Σν Δηθνλνγξαθεκέλν Βηβιίν Γελ 

Δίλαη Μφλν Γηα Μηθξά Παηδηά, φ.π. 
342

 Nodelman, P., φ.π., ζζ.215-217. 
343

 αξαθίδνπ, Κ, «Ζ Δηθνλνγξάθεζε ηα Βηβιία Σεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο», Γηαδξνκέο, η.ρ.19, 

2005, ζζ.233-240. 
344

 Cotton, P., Picture Book Sans Frontieres, Trentham Books, 2000, ζ.20. 
345

 Lewis, D., φ.π., 2001, ζζ. 66-67.   
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Ζ εηθνλνγξάθεζε πξνζθέξεη ζην παηδί ηελ επθαηξία λα ηαπηηζηεί κε ηνπο ήξσεο ηεο 

ηζηνξίαο, λα βηψζεη έληνλα ζπλαηζζήκαηα ραξάο, ιχπεο, ζπκνχ θαη λα απνηειέζεη ελ 

ηέιεη «πξαγκαηηθή πνηνηηθή πλεπκαηηθή ηξνθή»
346

 θαη πεγή ςπγηθήο πγείαο. Δπνκέλσο, 

έρεη σο απψηεξν ζθνπφ λα θαιιηεξγήζεη ζηα κηθξά παηδηά - ζπλαλαγλψζηεο ηελ αίζζεζε 

κεηακφξθσζεο ηνπ νξαηνχ θφζκνπ
347

. Γίλεηαη θαλεξφ φηη ε εηθνλνγξάθεζε δεκηνπξγεί 

ζην κηθξφ παηδί ρψξνπο θαληαζίαο, κέζα απφ ηνπο νπνίνπο πξνζπαζεί λα ηα εμνηθεηψζεη 

κ‟ έλαλ θφζκν πην άκεζν θαη εθθξαζηηθφ, βνεζψληαο ηα λα αλαπηχμνπλ 

δηαθνξνπνηεκέλεο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα παξαζηάζεηο
348

. Ζ ζχγρξνλε εηθνλνγξάθεζε 

δίλεη κεγάιε έκθαζε ζην λα απνηειεί ην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν ζπκπιήξσκα 

ησλ άκεζσλ εκπεηξηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο πιεξνθνξνχλ ην παηδί γηα ην ηη 

ππάξρεη ζηνλ θφζκν θαη βνεζψληαο ην λα θαηαλνήζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ην 

πεξηβάιιεη κε ην δηθφ ηνπ κνλαδηθφ ηξφπν
349

. 

χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008) κηα απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο δηαθξίζεηο θάλεη 

ιφγν γηα «εξκελεπηηθή» θαη «αθεγεκαηηθή» εηθνλνγξάθεζε
350

. Ζ «εξκελεπηηθή» 

εηθνλνγξάθεζε, αθνξά ηελ πεξίπησζε φπνπ ε εηθφλα επεθηείλεη ελλνηνινγηθά ην 

θείκελν, ελψ ζηελ «αθεγεκαηηθή» εηθνλνγξάθεζε, ε νπηηθή ηξνπηθφηεηα απιά απνδίδεη 

ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ
351

.  

Σν εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν ζπκβάιιεη, ψζηε ην κηθξφ παηδί λα απνθηήζεη ηε 

δπλαηφηεηα ηφζν κηαο «δηαθνξνπνηεκέλεο ηδηνπνίεζεο», φζν θαη κηαο δηεξεχλεζεο ηεο 

παξνπζίαζεο ηνπ θφζκνπ ηνπ. Δπηπιένλ, παίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Ο ξφινο ηνπ είλαη δηπιφο: πξνζθέξεη ζην παηδί αηζζεηηθή 

απφιαπζε θαη ηαπηφρξνλα ην δηδάζθεη θαη ην θαζηζηά ζπγρξφλσο ζεαηή θαη 

«αλαγλψζηε»
352

. Δπηπξφζζεηα, ε εηθνλνγξάθεζε ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ηζηνξίαο, 

θάλνληάο ηελ πην θαηαλνεηή γηα ηα παηδηά. Δπίζεο, πξνζδίδεη ειθπζηηθφηεηα ζην βηβιίν 

                                                           
346

 Κηηζαξάο, Γ., φ.π., ζ.49. 
347

 Wolfenbarger, C. D & Sipe, L. R., «A Unique Visual Αnd Literary Art Form: Recent Research 

Οn Picturebooks», Lanquage Arts, 84 (3), 2007, ζζ.273-280. 
348

 Sipe, L., & McGuire, C., « Resources For Literary And Aesthetic Interpretation», ζην Evans, 

J., (επηκ.), Talking Beyond The Page. Reading And Responding To Picturebooks, London and 

New York: Routledge, 2009, ζζ.62-63. 
349

 Parkers, B., «Nursery Children Using Illustrations Ηn Shared Readings Αnd Rereadings», 

Evans, J., (επηκ.), φ.π., ζζ.46-48. 
350

 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., 2008, ζ.28. 
351

Σζηιηκέλε, Σ., Δηθνλνγξαθεκέλν Παηδηθφ Βηβιίν: ςεηο Καη Απφςεηο, Βφινο: Παλεπηζηεκηαθέο 

Δθδφζεηο Θεζζαιίαο, 2007, ζζ.24-27. 
352

 Κηηζαξάο, Γ., φ.π., ζζ.63-69. 
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θαη ζθηαγξαθεί ηνπο πξσηαγσληζηέο θάλνληαο αηζζεηέο ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξνζέζεηο 

ηνπο
353

.  

Ζ εηθφλα, σο δπλακηθφ αθεγεκαηηθφ ζηνηρείν ηνπ θεηκέλνπ, είλαη θνξέαο ηδενινγίαο 

θαη  απνηειεί απφ κφλε ηεο έλα «πνιηηηζκηθφ εξγαιείν», πνπ αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε κπνξεί λα αιιάμεη ηε κνξθή ηεο κάζεζεο. Οη καζεηέο, θαηά ην Dewey, 

καζαίλνπλ ιίγν έλα αληηθείκελν πνπ πεξηγξάθεηαη κε ιφγν
.
 πεξηζζφηεξν καζαίλνπλ γηα 

απηφ, φηαλ αλαπαξίζηαηαη θσηνγξαθηθά
.
 θαη αθφκε πεξηζζφηεξν, φηαλ ην αληηθείκελν 

παξνπζηάδεηαη ζρεδηαζκέλν ή ζρεκαηνπνηεκέλν
354

. Ζ απφδνζε κηαο ηζηνξίαο κέζσ ησλ 

εηθφλσλ έρεη πάξεη γηα ηνπο λεφηεξνπο εηθνλνγξάθνπο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο θαζψο ε 

εηθφλα απνηειεί πιένλ απαξαίηεην θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο θαηαλφεζεο ηεο ηζηνξίαο
355

. 

Δπηπιένλ, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα αλαγλσζηκφηεηαο
356

 θαζψο επεθηείλεη ην 

θείκελν
357

.  

Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ζχγρξνλνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ παηδηθνχ κηθξναθεγήκαηνο είλαη ε 

αλάκεημε ηνπ ιεθηηθνχ θαη ηνπ εηθνληζηηθνχ θψδηθα, ηα νπνία κεηαηξέπνπλ ην παηδηθφ 

αθήγεκα απφ έλα απιφ θείκελν ζε πνιπηξνπηθφ».
358

 Χο πνιπηξνπηθφηεηα νξίδεηαη ε 

αλάκεημε θαη ε ρξήζε πνιιψλ ηξφπσλ (γξαπηφο ιφγνο, εηθφλα, ζρέδην, θσηνγξαθία, 

ρξψκα, θ.α.)  γηα ηελ έθθξαζε θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θεηκεληθνχ κελχκαηνο κε 

πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο
359

.  

ηελ επφκελε ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο κειεηεηψλ θαη 

εηθνλνγξάθσλ γηα ην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν. 
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3.4 Θεωπηηικέρ πποζεγγίζειρ ηος εικονογπαθημένος παιδικού βιβλίος 

 

Σν παηδηθφ βηβιίν ηα ηειεπηαία ρξφληα αξρίδεη λα γίλεηαη αληηθείκελν πην εληαηηθήο 

έξεπλαο θαη ζπγθεληξψλεη δηεζλψο ην ελδηαθέξνλ ησλ εηδηθψλ απφ δηάθνξα πεδία ησλ 

επηζηεκψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην παηδί.  

Ο Nodelman (1996) ζην βηβιίν ηνπ Words about pictures, κειεηά ην εηθνλνγξαθεκέλν 

παηδηθφ βηβιίν κε βάζε ηε ζεκεηνινγηθή αλάιπζε, ε νπνία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε 

γισζζνινγία θαη αλαδεηά ηνπο θψδηθεο θαη ηα ζπγθείκελα απφ ηα νπνία εμαξηάηαη ε 

κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο. χκθσλα κε ηνλ ίδην, γηα λα επηηεπρζεί ε απνθσδηθνπνίεζε 

ηνπ κελχκαηνο απαηηείηαη κηα ηδηαίηεξε γλψζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ νπηηθή 

ηξνπηθφηεηα. Δηδηθφηεξα, «πσο ε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ εμαξηάηαη απφ ηε γλψζε ησλ 

γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ, κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ε εηθφλα εμαξηάηαη απφ ηε γλψζε ησλ 

ζπκβάζεσλ απφ ηηο νπνίεο δηεπζχλεηαη… Ζ γλψζε ησλ ζπκβάζεσλ αθνξά ηνλ ηξφπν 

ηνπνζέηεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ πξνζψπσλ ζηε ζχλζεζε γηα ηελ παξνρή 

πιεξνθνξίαο ζηνλ αλαγλψζηε. εκαζία δελ έρεη ην ηη απεηθνλίδεηαη, αιιά ην πψο»
360

. 

χκθσλα κε ηνλ Nodelman, νη ζπκβάζεηο, πξνζθέξνπλ πιεξνθφξεζε θαη ζρεηίδνληαη κε 

εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληηιακβάλεηαη ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο απφ ηελ πξψηε ηνπ 

επαθή κε ην βηβιίν, αιιά θαη «ππνδεινχκελα ραξαθηεξηζηηθά» πνπ αθνξνχλ ηε γλψζε 

ησλ πνιηηηζκηθψλ θσδίθσλ. Σα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά, πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπ βηβιίνπ, ζην «παξαθείκελν» ζχκθσλα κε ηνλ Genette
361

, ηε 

δηάζεζε θαη ηε αηκφζθαηξα πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε: ρξψκαηνο, ζρήκαηνο, 

γξακκήο, ηερληθήο θαη ηερλνηξνπίαο, πνπ επηιέγεη ν εηθνλνγξάθνο. ηα «ππνδεινχκελα 

ραξαθηεξηζηηθά» αλήθνπλ: ε αλαπαξαζηαηηθή δπλακηθή θαη ε ζεκαζία ησλ αληηθεηκέλσλ 

σο πξνο ηελ ηδηαίηεξε ζέζε πνπ θαηαιακβάλνπλ ζηε ζχλζεζε ηεο εηθφλαο θαη ηα ζηνηρεία 

πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ θίλεζε θαη ην ρξφλν
362

. 

χκθσλα κε ηε Lukens (1995)
363

  ε Παηδηθή Λνγνηερλία πιεξνθνξεί, παξέρνληαο 

ζπγθίλεζε θαη γλψζε
364

. Ζ ίδηα πξνηείλεη κηα δηαθνξεηηθή αλάγλσζε ηνπ 

εηθνλνγξαθεκέλνπ παηδηθνχ βηβιίνπ, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο 

                                                           
360
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361
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Cornell University Press, 1980. 
362
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363
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364
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ηζηνξίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο αθεγεκαηηθήο ηνπο δπλακηθήο. Δηδηθφηεξα, πξνηείλεη λα 

κειεηήζνπκε ηνπο ραξαθηήξεο, ην ζθεληθφ, ηελ νπηηθή γσλία, ηελ πινθή, ην ζέκα  θαη ηελ 

αηκφζθαηξα ή δηάζεζε ηεο αθήγεζεο κέζσ ησλ εηθφλσλ. 

χκθσλα κε ηνλ Hunt (2001)
365

 ε θεηκεληθή θαη νπηηθή ηξνπηθφηεηα αλ κειεηεζνχλ 

μερσξηζηά, ζα κπνξέζνπλ λα καο νδεγήζνπλ ζηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο πνπ δεκηνπξγείηαη 

αλάκεζά ηνπο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο δπλακηθήο ηνπο σο ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα. 

χκθσλα κε ηελ άπνςή ησλ Nikolayeva and Scott (2001)
366

 ε ζρέζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζην θείκελν θαη ηελ εηθφλα κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο: ηεο πκκεηξίαο (symmetry), ηεο ελίζρπζεο (enhancement), ηεο αληίζηημεο-

αληηζηάζκηζεο (counterpoint) θαη ηεο αληηπαξάζεζεο (contradiction)
367

. ηελ πξψηε 

θαηεγνξία, νη ιέμεηο θαη νη εηθφλεο είλαη ζε ζπκκεηξηθή ζρέζε, φηαλ αθεγνχληαη ηελ ίδηα 

ηζηνξία. ηελ δεχηεξε θαηεγνξία, ε ζρέζε αλάκεζα ζην θείκελν θαη ηελ εηθφλα γίλεηαη 

εληζρπηηθή, φηαλ ε εηθφλα εληζρχεη ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ είηε δίλνληαο έκθαζε ζε απηά, 

είηε ζπκπιεξψλνληάο ηα. Ζ ηξίηε θαηεγνξία ηεο αληίζηημεο-αληηζηάζκηζεο αθνξά ηελ 

πεξίπησζε πνπ εηθφλα θαη θείκελν πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθή εξκελεία πξνθαιψληαο ηνλ 

αλαγλψζηε λα επέκβεη. Σέινο, ε ζρέζε αληηπαξάζεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ αθξαία κνξθή 

ηεο αληίζηημεο: κε ηηο εηθφλεο λα αθεγνχληαη εληειψο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα απφ ηηο 

ιέμεηο. 

Ζ Agosto
368

 νξίδεη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο ζρέζεσλ θεηκέλνπ θαη εηθφλαο. Ζ πξψηε 

βαζηθή θαηεγνξία είλαη απηή ηεο ελίζρπζεο-αχμεζεο (augmentation) θαη ε νπνία βξίζθεη 

εθαξκνγή ζε θείκελα φπνπ ε κία ηξνπηθφηεηα ζπκπιεξψλεη θαη επεθηείλεη ην 

αθεγεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο άιιεο. Ζ δεχηεξε αθνξά ηελ αληηπαξάζεζε-αληίζεζε 

(contradiction) θαη απνζθνπεί ζην λα νξνζεηήζεη ηηο ζρέζεηο εηθφλσλ-θεηκέλσλ πνπ 

θέξνπλ αληηθαηηθά κελχκαηα.  

χκθσλα κε ηελ Evans (1998) ηα κηθξά παηδηά πξνζιακβάλνπλ ην λφεκα ηνπ 

θεηκέλνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ ηνλ ιφγν ηεο εηθφλαο. Οη εηθφλεο κεηαβηβάδνπλ ζηηο 

ιέμεηο ηα λφεκα θαη απφ απηέο θαζνδεγείηαη ε εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ.
369

 Με βάζε, 

                                                           
365

Hunt, P., Κξηηηθή, Θεσξία Καη Παηδηθή Λνγνηερλία, Αζήλα: Παηάθεο, 2001, ζζ.175-189. 
366

 Nikolajeva, M., Scott, C., φ.π., 2001, ζζ. 8-16. 
367

 Βι. Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., 2008.  
368

 Lewis, D., φ.π., ζζ.40-41. 
369

 Evans, J., φ.π., 1998, “Introduction”.  
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ινηπφλ,  απηή ηε ζεσξία αλαθέξζεθε ζε κηα λέα θαηεγνξία  πνιπκεζηθψλ βηβιίσλ γηα 

παηδηά, ηα κεηακνληέξλα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία
370

.  

πλεπψο, ε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γχξσ απφ ην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν 

απνδεηθλχεη ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ζην κηθξφ παηδί αλαγλψζηε θαη πξν αλαγλψζηε. Ζ 

ζρέζε ζπλεξγαζίαο ησλ ησλ ιέμεσλ θαη ησλ εηθφλσλ, επηηπγράλεηαη κε ζθνπφ ηελ 

θαηαζθεπή θαη ηε κεηάδνζε ηνπ θεηκεληθνχ λνήκαηνο. Χο απνηέιεζκα, δηακνξθψλνληαη 

πνηθίιεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, ηηο νπνίεο αλαιχνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα.    

 

 

3.5  σέζη μεηαξύ ηος λεκηικού και ηος εικονιζηικού κειμένος 

  

ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, ε εηθφλα ζπλππάξρεη αηζζεηηθά θαη λνεκαηηθά κε ηα 

θείκελα θαη δηαπιέθεηαη κε απηά κέζα απφ ιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο ζε δηάθνξεο πνηνηηθέο 

ζπλαξηήζεηο. Έθηαζε κάιηζηα λα ζπλδεζεί ηφζν πνιχ ε εηθφλα κε ην γξαπηφ ιφγν ηνπ 

βηβιίνπ, ψζηε ε εξσίδα ηνπ Lewis Carrol Ζ Αιίθε ζηε ρψξα ησλ ζαπκάησλ λ‟ 

αλαξσηεζεί «ε ηη ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκέςεη έλα βηβιίν ρσξίο εηθφλεο θαη 

δηαιφγνπο;»
371

. πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ κηθξναθήγεκα 

εμνηθεηψλεη ηνπο αλαγλψζηεο κε ηελ εηθαζηηθή γιψζζα, ηνπο βνεζά λα θαηαλνήζνπλ ηε 

«γξακκαηηθή» ηεο εηθνληζηηθήο αλάγλσζεο θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ παξαηεξεηηθφηεηα θαη 

ηε θαληαζία ηνπο. 

Ζ ζρέζε εηθφλαο θαη θεηκέλνπ αθνξά θπξίσο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θείκελν θαη νη 

εηθφλεο ζπλαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κεηακνξθψλνπλ ην έλα ην άιιν. χκθσλα κε 

ηνλ Nodelman (1988) «νη ιέμεηο αιιάδνπλ ηηο εηθφλεο θαη νη εηθφλεο αιιάδνπλ ηηο 

ιέμεηο»
372

.  

Ζ εηθφλα επηηξέπεη θαη επηβάιιεη ππνθεηκεληθέο θαη αηνκηθέο αλαγλψζεηο
373

. 

Μειεηψληαο ηε ζρέζε ιφγνπ-εηθφλαο ν Barthes (1977) ππνζηήξημε φηη ην «ην ζχλνιν ηεο 

πιεξνθφξεζεο ζηεξίδεηαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο δνκέο, απφ ηηο νπνίεο ε κία είλαη 

                                                           
370

 Evans. J., Talking  Beyond  The Page: Reading And Responding To Multimodal Texts, London 

and New York: Routledge, 2009. 
371

 Γηαλληθνπνχινπ, Α., «Ζ Παξνπζίαζε Δηθφλσλ Καηά Σελ Αθήγεζε Σνπ Παξακπζηνχ Απφ Σε 

Νεπηαγσγφ», ζην Κνπινπκπή-Παπαπεηξνπνχινπ, Κ., (επηκ.), Ζ Σέρλε Σεο Αθήγεζεο, Αζήλα: 

Παηάθεο, 1997, ζ.152. Carrol. L., Ζ Αιίθε ηε Υψξα Σσλ Θαπκάησλ, (κηθξ.)  Πακπνχδε, Π., 

εηθνλνγξάθεζε Tenniel, J., Αζήλα: Νεθέιε, 1991. 
372

 Nodelman, P., φ.π., 1988, ζ.220. 
373

 Πιεηφο, Γ., Πνιηηηζκφο Σεο Δηθφλαο Καη Δθπαίδεπζε. Ο Ρφινο Σεο Δηθνληθήο Ηδενινγίαο, 

Αζήλα: Πνιχηξνπνλ, 2005, ζ.283. 
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γισζζηθή»
374

. χκθσλα κε ηνλ ίδην ε γιψζζα απνηειεί έλαλ επαξθή θψδηθα κέζσ ηνπ 

νπνίνπ κπνξνχκε λα αλαπαξαζηήζνπκε νπνηαδήπνηε εκπεηξία
375

. Δπηπιένλ, «νη δχν απηέο 

δνκέο είλαη ζπγθιίλνπζεο, θαζψο φκσο νη ελφηεηέο ηνπο είλαη εηεξνγελείο, δελ κπνξνχλ λα 

αλακεηρζνχλ. ηε κία, ην θείκελν, ε νπζία ηνπ κελχκαηνο απνηειείηαη απφ ιέμεηο. ηελ 

άιιε, απφ γξακκέο, επηθάλεηεο, απνρξψζεηο»
376

.  

ην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ κηθξναθήγεκα, ην θείκελν θαη νη εηθφλεο θηλνχληαη 

παξάιιεια ζαλ δχν απηφλνκα εθθξαζηηθά κέζα κε θνηλφ ζέκα, παξνπζηάδνληαο έλα 

«ζπλνιηθφ πξντφλ»
377

. Ζ εηθνλνγξάθεζε δελ επηδηψθεη λα απνδψζεη ην ιεθηηθφ θείκελν, 

αιιά, αθνχ «πιιάβεη ην ηδηαίηεξν άξσκα θαη ηελ αηκφζθαηξα ηεο ηζηνξίαο»
378

 θαη 

«ηαπηίζεη ηε θαληαζία ηνπ κε απηήλ ηνπ ζπγγξαθέα, πξνρσξά καθξχηεξα, γηα λα ζπλαληήζεη 

ηελ θαιπάδνπζα θαληαζία ηνπ λεαξνχ αλαγλψζηε θαη λα πεηάμνπλ καδί ζε ηαμίδηα 

καγηθά»
379

. Ο/Ζ εηθνλνγξάθνο πξνζθέξεη ζην κηθξφ παηδί - ζπλαλαγλψζηε ηελ 

αηκφζθαηξα ησλ ιέμεσλ, επηηξέπνληάο ηνπ επηηξέπεη λα ζπλζέζεη κηα δηθή ηνπ εξκελεία 

ζην θείκελν
380

.  

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν εηθνληζηηθφο αθεγεκαηηθφο ιφγνο πηνζεηεί 

αθεγεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο νξγάλσζεο ηεο κπζνπιαζίαο αλάινγεο κε εθείλεο ηνπ 

ιεθηηθνχ θεηκέλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηθφλα σο δηαθείκελν. ε άιιεο πεξηπηψζεηο ε 

δηεηθνληθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ εηθνληζηηθφ αθεγεηή γηα λα ζπλεξγαζηεί ή λα 

εληζρχζεη ηνλ ιεθηηθφ αθεγεηή. πρλά ε εηθνλνγξάθεζε εθθξάδεη ηδενινγηθέο 

ηνπνζεηήζεηο θαη κελχκαηα αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο εηεξφηεηαο, ηα νπνία δελ 

αλαθνηλψλνληαη ζην θείκελν. Άιιεο θνξέο πάιη, ζηα εηθνλνγξαθεκέλα παηδηθά 

κηθξναθεγήκαηα, αλεμάξηεηα απφ ην ζέκα ηνπο, ππεζέξρνληαη εκκέζσο αληηξαηζηζηηθά 

κελχκαηα, κφλν ζηελ εηθνλνγξάθεζε
381

. Σα βηβιία απηά, ζχκθσλα κε ηνλ Stephens 

(1992), νηθνδνκνχλ ηελ εηεξφηεηα πξνζθέξνληαο πνιιαπιέο ππνθεηκεληθέο ζέζεηο ζηνλ 

                                                           
374

 Barthes, R., Δηθφλα – Μνπζηθή – Κείκελν, παλφο, Γ., (κηθξ.), Αζήλα: Πιέζξνλ, 1988, ζ.26. 
375

Γξαίθνο, Ν., «Αλαγλψζεηο Πνιπηξνπηθψλ Κεηκέλσλ: Ο Ρφινο Σεο Δηθφλαο. Παξαδείγκαηα 

Απφ Σε Γηδαθηηθή Αμηνπνίεζε Σεο Λεηηνπξγηθήο Υξήζεο Σεο Γιψζζαο ηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε», ζην Κσλζηαληηλίδνπ-έκνγινπ, Ο., (επηκ.), Δηθφλα Καη Παηδί, Θεζζαινλίθε: 

cannot not design publications, 2005, ζζ. 465-478. 
376

 Barthes, R., φ.π., ζ.26. 
377

 Moebius, W., φ.π.,  ζζ.141-151. 
378

 Γηαλληθνπνχινπ, Α., «Κξηηήξηα Δπηηπρεκέλεο Δηθνλνγξάθεζεο Παηδηθψλ Βηβιίσλ», 

Γηαδξνκέο, η.39, 1995, ζζ.210-212. 
379

Rychlicki, Z., «Δηθνλνγξαθψληαο Παηδηθά Βηβιία. θνπνί Καη Μέζνδνη», Γηαδξνκέο, η.ρ.,2, 

1991, 50-51. 
380

 Johnson, P., «Making Picture Stories: Children  Illustrating Their Narrative Texts, Evans, J., 

(επηκ.), φ.π., ζζ. 166-167. 
381

 Πξεβεδάλνπ, Β., φ.π., ζζ.98-108. 
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αλαγλψζηε. Δπηπξφζζεηα, ε έκκεζε κεηάδνζε ησλ ηδενινγηθψλ ηνπο κελπκάησλ ηα 

αλάγεη σο πην απνηειεζκαηηθά
382

. 

Έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο ζεσξίεο θαη απφςεηο ζπγγξαθέσλ, εηθνλνγξάθσλ θαη 

επηζηεκφλσλ ζρεηηθά κε ηε ζρέζε εηθφλαο-θεηκέλνπ θαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

ζπλδπαζκψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα ελφο εηθνλνγξαθεκέλνπ 

βηβιίνπ
383

: 

α) Ζ ζρέζε θεηκέλνπ θαη εηθφλαο είλαη ζπκκεηξηθή. Ζ εηθφλα παξέρεη πιενλάδνπζεο 

πιεξνθνξίεο ζην θείκελν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ρξεζηκεχεη, γηα λα απνδίδεη 

θπξηνιεθηηθά φ,ηη ιέεη ην θείκελν. Καη, ελψ ν ζεαηήο – αλαγλψζηεο κπνξεί λα θαηαιάβεη 

ην αθεγεκαηηθφ θείκελν, ε εηθφλα απιψο ζπληειεί ζηελ ελίζρπζε ηνπ λνήκαηνο. 

β) Μηα άιιε κνξθή ζρέζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηηο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο είλαη 

απηή θαηά ηελ νπνία ην θείκελν βαζίδεηαη ζηε εηθφλα γηα πιεξέζηεξε απνζαθήληζε. Ζ 

εηθφλα, δειαδή, απνθαιχπηεη ιεπηνκέξεηεο πνπ νη ιέμεηο δελ ζα κπνξνχζαλ κε θαλέλαλ 

ηξφπν λα κεηαθέξνπλ κε ηφζε αθξίβεηα. 

γ) Μηα ηξίηε κνξθή ζρέζεο κεηαμχ θεηκέλνπ θαη εηθφλαο είλαη εθείλε θαηά ηελ νπνία 

ην θείκελν κεηαθέξεη ην βαζηθφ πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο, ελψ ε εηθφλα είλαη επηιεθηηθή. 

Ζ εηθφλα επεμεγεί κεξηθά ζεκεία ηνπ λνήκαηνο ησλ εηθφλσλ, ελψ, παξάιιεια, 

πξνβάιιεη ηδηαίηεξα κφλν έλα γεγνλφο.  

O Nodelman (1988/2009), κε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ηε ζεκεηνινγηθή δηαθνξεηηθφηεηα 

κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ηζρπξίδεηαη φηη εηθφλεο θαη ιέμεηο αληηκάρνληαη κεηαμχ ηνπο 

νξίδνληαο απηή ηε ζρέζε σο εηξσληθή. Γξάθεη: «Οη ιέμεηο κηιάλε γηα φ,ηη νη εηθφλεο δε 

δείρλνπλ, ελψ νη εηθφλεο δείρλνπλ απηφ πνπ νη ιέμεηο δε ιέλε».
 384

 Ζ εηθφλα κπνξεί λα 

ππνλνκεχεη έλα θείκελν
385

 ή λα εκθαλίδεηαη έλα ζθφπηκν «θελφ» κεηαμχ ιέμεσλ θαη 

εηθφλσλ ζπλεηδεηά κε ζθνπφ λα πξνβιεζεί ε ζεκαληηθφηεηα, ε απηνλνκία ησλ εηθφλσλ 

θαη ε δηηηή θχζε ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ βηβιίσλ
386

. Οη δχν ηξνπηθφηεηεο παξέρνπλ 

δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο κε απνηέιεζκα «νη εηθφλεο θαηαζηξαηεγνχλ ηελ εκπηζηνζχλε 

καο ζην λφεκα ησλ ιέμεσλ, ελψ νη ιέμεηο θαηαζηξαηεγνχλ ηελ εκπηζηνζχλε καο ζηα 

                                                           
382

 Stephens, J., φ.π., 1992, ζ.53. 
383

 Βι. ελδεηθηηθά: Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., 2008, θαη ηβξνπνχινπ, Ρ., φ.π., 2004. 
384

 Nodelman, P., φ.π., 2009, ζ. 326.  
385

 Καλαηζνχιε, Μ., «Υηνχκνξ, Παξάδνμν Καη Παηρλίδη ε Δηθνλνγξαθεκέλα Βηβιία Γηα Παηδηά: 

Έλα Παξάδεηγκα», ζην Κσλζηαληηλίδνπ-έκνγινπ, (επηκ.), φ.π.,, 2005, ζ.107. 
386

 Οηθνλνκίδνπ, Α., «Δηθνλνγξαθεκέλα Παηδηθά Βηβιία: Αθεγεκαηηθνί  Πεηξακαηηζκνί», ζην 

Βαζηιαξάθεο, Η., (επηκ.), χγρξνλεο Οπηηθέο Καη Πξννπηηθέο Σεο Λνγνηερλίαο Γηα Παηδηά Καη 

Νένπο, Αζήλα: Σππσζήησ - Γηψξγνο Γάξδαλνο, 1998, ζζ.286-287. 
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ζηνηρεία ηεο εηθφλαο».
387

 πλεπψο, ε εηξσλεία πνπ πξνθχπηεη, είλαη απνηέιεζκα 

αληηζέζεσλ θαη γφληκσλ αληηπαξαζέζεσλ κεηαμχ ηνπο. Οη εηθφλεο απνθαιχπηνπλ 

πεξηζζφηεξα απ‟ φζα ιέλε νη ιέμεηο θαη ιεηηνπξγνχλ σο εηξσληθφ ζρφιην γηα ηηο ιέμεηο 

θαζψο «Πξνζδίδνπλ έλα θσκηθφ ζηνηρείν ζηηο ιέμεηο θαη ηηο θάλνπλ λα θαίλνληαη 

εμαηξεηηθά αλνινθιήξσηεο, θαλεξψλνληαο ηε κηζή αιήζεηα θαη θέξλνληαο ζηελ επηθάλεηα 

ηελ έιιεηςή ηνπο».
388

  

Οη εηθφλεο ζε έλα εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ κηθξναθήγεκα ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ αθξίβεηα αλαθνξηθά κε απηφ πνπ απεηθνλίδνπλ, λα αληαπνθξίλνληαη 

ζην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο, λα ζπκπιεξψλνπλ ην ζθεληθφ, ηελ πινθή θαη λα 

βξίζθνληαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηνπο εηθνληδφκελνπο ραξαθηήξεο
389

. 

πκπεξαζκαηηθά, ε εηθφλα ιεηηνπξγεί κε πνιινχο θαη πνηθίινπο ηξφπνπο ζε ζρέζε κε 

ην θείκελν. πσο ππνζηεξίδεη ε Καλαηζνχιε, «Καηά ηελ αλάγλσζε εηθνλνγξαθεκέλσλ 

θεηκέλσλ αλαθχνληαη ην ίδην, φπσο θαη ζηα ιεθηηθά θείκελα, απφςεηο θαη ηδενινγηθέο 

ζηάζεηο. Μηα απεηθφληζε εκπεξηέρεη κέζα ηεο κηα άπνςε γηα ηα πξάγκαηα, ζπλεπψο νδεγεί 

ζε κηα εξκελεία»
390

. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πνιπζεκηθή γιψζζα ηεο εηθφλαο ππνβάιιεη 

αμίεο θαη πξφηππα ζηνρεχνληαο «ηελ πξνψζεζε θαλφλσλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ζηε 

δηακφξθσζε θνηλσληθψλ αμηψλ θαη πξνηχπσλ θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ θαζηεξσκέλσλ», 

εθθξάδνληαο «ηελ ηδενινγία θαη ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο ηεο θνηλσλίαο, κέιε ηεο νπνίαο 

είλαη νη δεκηνπξγνί, ν ζπγγξαθέαο θαη ν εηθνλνγξάθνο»
391

. 

 

 

3.6  Ρόλορ και λειηοςπγία ηηρ εικόναρ 

3.6.1  Ζ εικόνα ωρ ζημείο 

 

πσο έρνπκε αλαθέξεη, ε εηθνλνγξάθεζε ελφο θεηκέλνπ είλαη κηα πςεινχ επηπέδνπ 

θαιιηηερληθή δηαδηθαζία, πνπ επηδηψθεη ηελ πνιπζεκία θαη ηηο πνιπεπίπεδεο αλαγλψζεηο, 

ηελ έθθξαζε αμηψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία αηζζεηηθψλ αμηψλ 

                                                           
387

 Nodelman, P., φ.π., ζ. 328. 
388

 .π., ζ. 329.  
389

 Norton, D., φ.π.,  2006, ζ.175. 
390

Καλαηζνχιε, Μ., φ.π., 2000, ζ.166. 
391

Αλαγλσζηφπνπινο, Β.Γ., «Ζ Λεηηνπξγία Λφγνπ-Δηθφλαο ην Παηδηθφ Βηβιίν», Ζ Λέζρε Σσλ 

Δθπαηδεπηηθψλ, η.10, Ηνχληνο-Αχγνπζηνο, 1995, ζ.41. 
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κέζσ ηεο εηθαζηηθήο γιψζζαο
392

. Σν εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν κπνξεί λα δέρεηαη 

θαη λα αθνκνηψλεη ζηνηρεία απφ πνηθίιεο πνιηηηζκηθέο πεξηνρέο (ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθν, 

δηαδίθηπν) δηακνξθψλνληαο έλα «πνιπζπιιεθηηθφ ραξαθηήξα»
393

. Χο απνηέιεζκα, ην 

ιεθηηθφ πεξηερφκελν εμειίζζεηαη θαη κεηαβάιιεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ, ζην νπνίν 

ζπλππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη νπηηθήο-αλαπαξάζηαζεο, κε απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία κηαο πνηθηιίαο πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ.
394

 ηα πνιπηξνπηθά θείκελα, ν 

θεηκεληθφο ιφγνο απνθηά κηα ζρεδηαζηηθή δπλακηθή, πνπ αθελφο πνιιαπιαζηάδεη ηηο 

εθθξαζηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο θαη αθεηέξνπ έρεη σο απνηέιεζκα ε γιψζζα λα 

αμηνπνηείηαη θαη σο νπηηθφ πιηθφ.
395

  

Οη θψδηθεο ηεο εηθνληθήο αθήγεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη αθελφο γηα λα απεηθνλίζνπλ 

πξφζσπα θαη ρψξνπο δξάζεο θαη αθεηέξνπ γηα λα θαζξεπηίζνπλ δηαζέζεηο, 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο. ηα εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο κέζα απφ ηηο θαζηεξσκέλεο ζπκβάζεηο ηεο εηθνληθήο γιψζζαο, νξγαλψλνληαη 

αλαπαξαζηάζεηο εηεξφηεηαο, απνθαιχπηνληαη ζηάζεηο θαη κεηαθέξνληαη απφςεηο θαη 

ηδέεο φζνλ αθνξά ηνλ «Άιιν». 

ηελ επηινγή ηνπ αξηζκνχ ησλ εηθφλσλ πνπ ζα πιαηζηψζνπλ ην θείκελν είλαη 

θαζνξηζηηθά: ην κέγεζνο ησλ εηθφλσλ, ε αλάγθε εηθνλνγξάθεζεο ησλ ζπνπδαηφηεξσλ 

ζθελψλ
396

, ν ηνληζκφο θαίξησλ ζεκείσλ θαη ε αηζζεηηθή πεξίιεςε ηεο ξνήο ησλ 

γεγνλφησλ
397

. Πνιιέο θνξέο κέζα ζηηο εηθφλεο ηνπνζεηνχληαη ιέμεηο-θιεηδηά, θξαπγέο, 

επηθσλήκαηα,  γηα λα ηνληζηεί ε ζπνπδαηφηεηά ηνπο. Σα «νπηηθά ζχκβνια ή ζρήκαηα» 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηθφλα, πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη ην λφεκά ηεο, πξνζθέξνληαη σο 

«νπηηθή εκπεηξία» γηα ηα παηδηά. Δπηπιένλ, απνηεινχλ κέζα κχεζεο ζηνλ πνιηηηζκφ
398

, 

                                                           
392

 Καινγήξνπ, Σ., φ.π.,  2003, ζζ. 150-152. 
393

 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., 2008, ζζ. 24, 54-62.  
394

 Γηαλληθνπνχινπ, Α., Παπαδνπνχινπ, Μ., «Ζ Δηθφλα ηνπ Γξαπηνχ Μελχκαηνο ζε Κείκελα 

πνπ Γηαβάδνπλ ηα Παηδηά: Παξαδείγκαηα απφ Βηβιία, Δθεκεξίδεο, Κφκηθο θαη Πεξηβάιινληα 

Γξαπηφ Λφγν», ζην Παπνχιηα-Σδειέπε,Π.,  Σάθα, Δ. (επηκ.), Γιψζζα θαη Γξακκαηηζκφο ζηε Νέα 

Υηιηεηία, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, 2004, ζζ. 81-98. 
395

 Kalantzis, M., Cope, B., “Multiliteracies: A Framework for Action”, ζην Kalantzis, M., Cope, 

B., (eds.), Tranformations in Language and Learning: Prospectives on Multiliteracies. 

Australia: Common Ground Publishing, 2001, ζζ.19-31. 
396

 Γηαλληθνπνχινπ, Α., «Κξηηήξηα Δπηηπρεκέλεο Δηθνλνγξάθεζεο Παηδηθψλ Βηβιίσλ», 

Γηαδξνκέο, 39, 1995, ζ. 210. 
397

 Μπέζζαο, Γ.,  «Ζ Δηθνλνγξάθεζε ην Παξακχζη», ζην Σν Παξακχζη Καη Ζ Δθπαίδεπζε, 

εκεξίδα ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Φιψξηλαο, Φιψξηλα: Νεαληθφ θαη Παηδηθφ Παξάξηεκα ηεο 

Γεκφζηαο Βηβιηνζήθεο Φιψξηλαο, 1994, ζ.164. 
398

 Nodelman, P., φ.π., 1988/2009, ζ. 72. 
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θαζψο είλαη πνιηηηζκηθά θαη ηζηνξηθά ζπγθεθξηκέλνο
399

 ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη 

θαηαλνεηφ ην λφεκα ελφο βηβιίνπ. Έηζη, «Οη ζεκαζίεο ηνπο αλήθνπλ ζηελ θνπιηνχξα θαη 

φρη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο»
400

. Βαζηδφκελνη ζε απηφ ζεσξνχκε πσο ε 

εηδηθή ζχκβαζε ησλ νπηηθψλ ζπκβφισλ ππνζηαζηνπνηεί ζπγθξηκέλεο αμίεο-ηδενινγίεο θαη 

ε αλαγλψξηζε θαη ε θαηαλφεζή ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ην ζπκβαηηθφ θνηλσληθφ πιαίζην 

αλαθνξάο ζην νπνίν αλήθνπλ.  

Ζ ζέζε ησλ εξψσλ, νη ρεηξνλνκίεο, ην βιέκκα, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, νη γξακκέο, ηα 

ρξψκαηα θαη ηα ζρήκαηα δεκηνπξγνχλ ζηελ εηθφλα ζπκβάζεηο – θψδηθεο θαη εθθξάδνπλ 

θάηη
401

. Οη θψδηθεο, ζχκθσλα κε ηνλ Moebius (1986), είλαη ηερλάζκαηα, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν εηθνλνγξάθνο κε ζπλεηδεηφ θαη ζθφπηκν ιφγν, κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη 

εληππψζεηο.  

Ζ ζέζε ηεο εηθφλαο κέζα ζηε ζειίδα κπνξεί λα θαλεξψλεη ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ή 

ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ πξνζψπσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εηθφλα
402

. Ο ιφγνο πνπ νη 

εηθνλνγξάθνη ηνπνζεηνχλ ζπρλά ηνπο θεληξηθνχο ραξαθηήξεο θάησ αξηζηεξά θαη ηνπο 

ππφινηπνπο πάλσ δεμηά έρεη δηηηή ζεκαζία: αθελφο γηαηί έρνπκε ηελ ηάζε λα δηαβάδνπκε 

ηηο εηθφλεο απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη αθεηέξνπ επεηδή ζπρλά ηαπηηδφκαζηε κε ηελ 

πξψηε θηγνχξα πνπ βιέπνπκε
403

. Μία εηθφλα ηνπνζεηεκέλε ζηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ 

πξνεηνηκάδεη ην κηθξφ παηδί - ζπλαλαγλψζηε γη‟ απηφ πνπ πξφθεηηαη λα δηαβάζεη, ελψ, 

φηαλ βξίζθεηαη ζην ηέινο, απνηειεί θάπνην είδνο ζρνιίνπ πάλσ ζην θείκελν 

αλαθαιψληαο αληηπξνζσπεπηηθέο ζθελέο ηνπ. Οη εηθφλεο κέζα ζην θείκελν ζεσξνχληαη 

δηακεζνιαβήζεηο
404

.  

Ζ νπηηθή γσλία (εζηίαζε, γσλία ιήςεο), επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν 

θαηαζθεπήο θαη πξφζιεςεο ηνπ λνήκαηνο κηαο εηθφλαο θαη επεξεάδεη ςπρνιηθά ηνλ 

αλαγλψζηε-ζεαηή
405

. Έηζη, ινηπφλ, φηαλ ε γσλία ιήςεο είλαη απφ πάλσ, ηφηε ηφζν ν 

παξαηεξεηήο φζν θαη ν ραξαθηήξαο θαηέρνπλ κηα πεξίνπηε ζέζε θαη έλα αίζζεκα 

                                                           
399

 Lewis, D., φ.π., 2001, ζ. 120. 
400

 Kress, G, van Leeuwen, Th., φ.π., 1996/2010, ζ. 43. 
401

 Evans, J., φ.π., 1998, ζζ.44-47. 
402

 Φειά ζηε ζειίδα ππνδειψλνπλ εθζηαηηθή ή νλεηξηθή θαηάζηαζε, δχλακε θαη απηνπεπνίζεζε. 

Υακειά ζηε ζειίδα κπνξεί λα θαλεξψλνπλ ηε ρακειή θνηλσληθή ζέζε ηνπ πξσηαγσληζηή ή ηε 

ρακειή απηνπεπνίζεζή ηνπ. ηελ εηθφλα ηεο αξηζηεξήο ζειίδαο ν ραξαθηήξαο πηζαλφλ λα είλαη 

αζθαιήο θαη πην δπλαηφο απ‟ φηη ζην δεμηά φπνπ ππάξρεη ην ξίζθν θαη ε πεξηπέηεηα. Βι. Moebius, 

W., «Introduction To Picturebook Codes», Word & Image, 2, 1986, ζζ. 141-151. 
403

Nodelman, P., φ.π., ζζ.45-49. 
404

 ηβξνπνχινπ, Ρ., φ.π., 2004. 
405

 Doonan, J., φ.π., 1993, ζζ. 34-35. 
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αλσηεξφηεηαο
406

. Δάλ ην πιάλν είλαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη ην βιέκκα ηνπ 

αλαγλψζηε-ζεαηή θαηαιήγεη ζην βαζηθφ ήξσα, ηφηε πξφθεηηαη γηα ζέζε ππεξνρήο. 

χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2008), ε ζέζε απηή πξνζδίδεη κία «εηξσληθή δηάζηαζε 

απέλαληη ζην βαζηθφ ήξσα»
407

. Δάλ ε γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο είλαη απφ θάησ, ηφηε 

πηνζεηείηαη ε «νπηηθή ηνπ ζθνπιεθηνχ», ζχκθσλα κε ηελ νπνία θπξηαξρεί ην ζηνηρείν ηεο 

ππεξβνιήο, ππνζηαζηνπνηψληαο ηελ απνκφλσζε θαη ην αίζζεκα θαησηεξφηεηαο θαη 

κεηνλεμίαο
408

. Ζ πεξίπησζε ηεο θπζηθήο γσλίαο ιήςεο, ζην επίπεδν ηνπ καηηνχ, 

ιεηηνπξγεί σο κνριφο ηαχηηζεο γηα ηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή κε ην εηθνληδφκελν πξφζσπν, 

θαζψο ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηεο πξνζνρήο ηνπ.
409

 Πξφθεηηαη γηα κία άκεζε θαη επζεία 

δηεπίδξαζε, ε νπνία, σζηφζν, δελ εμαζθαιίδεη πάληα ηελ άκεζε εκπινθή. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί, σζηφζν, πσο ππάξρεη κία δηαθνξά αλάκεζα ζηηο εηθφλεο πνπ ην 

απεηθνληδφκελν πξφζσπν θνηηάδεη απεπζείαο ηνλ αλαγλψζηε ζηα κάηηα θαη ζε απηέο πνπ 

είλαη γπξηζκέλνο πιάηε.
410

 Ζ ηερληθή απηή νλνκάδεηαη πάλσ απφ ηνλ ψκν θαη αθνξά κηα 

ηερληθή «νπηηθήο ελεξγεηηθήο ηαχηηζεο»,
411

 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ζεαηήο 

“θξπθνθνηηάδεη” πίζσ απφ ηνλ ψκν ηνπ ραξαθηήξα θαη παξαηεξεί φ, ηη θαη ν ίδηνο 

βιέπεη.
412

     

Σν είδνο θαη ην πάρνο ησλ γξακκψλ θαη νη γξακκέο ησλ ρξσκάησλ πξνζδίδνπλ θίλεζε 

ζηνπο εηθνληδφκελνπο ραξαθηήξεο θαη ππνβάιινπλ ζπλαηζζήκαηα
413

. Ο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ν εηθνλνγξάθνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηδηφηεηα ηεο γξακκήο επεξεάδεη ηε 

ζπλνιηθή λνεκαηνδφηεζε
414

. Οη νξηδφληηεο επζείεο εθθξάδνπλ ηελ εζπρία θαη ηελ 

                                                           
406

 Lewis, D., φ.π., 2001, ζ. 162.  
407

 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., 2008, ζ. 126. 
408

 .π., ζ. 191.   
409

 Bang, M., Picture This. How Pictures Work, San Franscisco: SeaStar Books, 2000, ζζ. 20, 54-

68.    
410

 Kress, G, van Leeuwen, Th., φ.π., 1996/2010, ζ. 191.   
411

 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., 2008, ζ. 135, 191.  
412

  Nodelman, P., φ.π., 1988/2009, ζ. 231.  
413

 Σν ηεηξάγσλν ππνβάιιεη ηε ζηαηηθφηεηα, ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ ηειεηφηεηα. Σν θάζεην 

παξαιιειφγξακκν είλαη απζηεξφ ελψ ην νξηδφληην ήξεκν. Σν ηξίγσλν είλαη ζηαηηθφ θη φζν 

κεγαιψλεη ε ππνηείλνπζά ηνπ γίλεηαη ζηαηηθφηεξν. Οη νμείεο γσλίεο είλαη δπλακηθέο θαη ηα 

θπθιηθά ζρήκαηα κπνξεί λα θαλεξψλνπλ ζπγθέληξσζε, θίλεζε ή αζηάζεηα. ηαλ νη εηθφλεο δελ 

έρνπλ πιαίζηα ή πεξηγξάκκαηα κεηαδίλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο ειεπζεξίαο, ηεο παξαβίαζεο ηνπ 

απαγνξεπκέλνπ. Σν πάρνο ησλ γξακκψλ δείρλεη ηελ έληαζε ησλ εηθνληδφκελσλ κνξθψλ. Οη 

ιεπηέο γξακκέο θαλεξψλνπλ θηλεηηθφηεηα θαη ηαρχηεηα, νη παρηέο θαη παξάιιειεο ηελ άλεηε 

ζηάζε, ηελ παξάιπζε ή ηελ αθηλεζία.  

Οη νμείεο, νη κε-αηαθηνπνίεηεο γξακκέο θαλεξψλνπλ πξνβιήκαηα θαη θίλδπλν, νη απαιέο 

ζπκίδνπλ ήξεκε νηθνγελεηαθή δσή ελψ νη παξάιιειεο θαλεξψλνπλ ηελ ηάμε. Οη αθαλφληζηεο 

θπθιηθέο γξακκέο ζπκίδνπλ δσηηθφηεηα, θίλεζε θαη ελέξγεηα. Βι. Moebius, W., φ.π., ζ.148. 
414

 Bang, M., φ.π.,  2000, ζ. 41-46. 
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εξεκία
415

, φπσο θαη ηα ιεία επίπεδα, ηα ζηξνγγπιά θαη θακπχια ζρήκαηα. Οη θάζεηεο 

εθθξάδνπλ ηελ έληαζε, νη ηεζιαζκέλεο είλαη αλήζπρεο θαη νη θαηαθφξπθεο απζηεξέο θαη 

ζηαηηθέο. «Σα δηαγψληα είλαη δπλακηθά θαη ππνλννχλ θίλεζε ή έληαζε».
416

 Οη 

δηαθεθνκκέλεο θαη «ηξεκνπιηαζηέο»
417

 γξακκέο ζπκβνιίδνπλ ην ηξέκνπιν ηεο θσλήο, 

ηνλ πφλν, ην θξχν ή ηνλ ηξφκν.
418

  

Ζ ζχλζεζε ηεο εηθφλαο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εηθνλνγξάθεζε. Σν 

ζηήζηκν θαη ε ηνπνζέηεζε ηεο θάζε εηθνληδφκελεο κνξθήο, ην κέγεζνο θαη ε 

εθθξαζηηθφηεηά ηεο. χκθσλα κε ηνπο Kress θαη van Leeuwen (1996/2010), ε ζχλζεζε 

ηεο εηθφλαο είλαη «Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα αλαπαξαζηαηηθά θαη ηα δηεπηδξαζηηθά 

ζηνηρεία είλαη θηηαγκέλα γηα λα ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, ν ηξφπνο πνπ ζπγθξνηνχληαη ζ‟ 

έλα εληαίν λνεκαηνδνηνχκελν ζχλνιν»
419

.  Αλαθνξηθά κε ην κέγεζνο, νη κεγαιχηεξεο 

θηγνχξεο έρνπλ πεξηζζφηεξν βάξνο ζε ζχγθξηζε κε ηηο κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο.
420

 

Μέξνο ηεο ζπλνιηθήο ζχλζεζεο ηεο εηθφλαο ελφο βηβιίνπ απνηειεί θαη ην ρξψκα, ην 

νπνίν δηακνξθψλεη ζηάζεηο θαη πξνζδνθίεο ζην κηθξφ παηδί - ζπλαλαγλψζηε. χκθσλα 

κε ηνπο Kress θαη van Leeuwen (1996/2010), ην ρξψκα θέξεη ηξείο «επηθνηλσληαθέο 

ιεηηνπξγίεο»
 421

:  

1) Σελ ηδενινγηθή/ αλαπαξαζηαηηθή ιεηηνπξγία, φπνπ «ην ρξψκα ζαθέζηαηα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππνδειψζεη αλζξψπνπο, ηφπνπο, πξάγκαηα θαζψο θαη ηάμεηο 

αλζξψπσλ, ηφπσλ θαη πξαγκάησλ θαη πην γεληθέο ηδέεο».    

2) Σε δηαπξνζσπηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ ρξσκάησλ λα 

δηακνξθψλνπλ ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνληαο ηε ζπλνιηθή λνεκαηνδφηεζε ηεο αθήγεζεο. 

3) Σελ θεηκεληθή ιεηηνπξγία, ε νπνία πξνσζεί ηε «ζπλνρή ησλ θεηκέλσλ». 

Ζ ζεκεηνινγία ηνπ ρξψκαηνο έρεη δηηηή ζεκαζία ζην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ 

βηβιίν: αθελφο δηακνξθψλεη ηε ζπλνιηθή αηκφζθαηξα ηνπ βηβιίνπ, θαζνδεγψληαο ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε ησλ αλαγλσζηψλ θαη αθεηέξνπ ιεηηνπξγεί απνθαιππηηθά γηα 

ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ήξσα.
422

 

 
 

                                                           
415

 Kress, G, van Leeuwen, Th., φ.π., 1996/2010, ζ. 116. 
416

 ηβξνπνχινπ, Ρ., φ.π., 2003, ζ. 130.  
417

 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., 2008, ζ. 122.  
418

 Doonan, J., φ.π, 1993, ζ. 13. 
419

 Kress, G, van Leeuwen, Th., φ.π., 1996/2010, ζ. 277. 
420

 Evans, J., φ.π., 2009, ζζ.18-22.  
421

 Kress, G, van Leeuwen, Th., φ.π., 1996/2010,  ζζ. 349-351. 
422

 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., 2008, ζ. 123. 
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3.6.2 Ζ εικόνα ωρ αθηγημαηική μονάδα 

 

Ζ αθεγεκαηνινγία αλαπηχζζεηαη σο απηφλνκνο επηζηεκνληθφο θιάδνο ζηα πιαίζηα 

ηεο ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 θαη εμήο. Ζ εμέιημε θαη ε 

δηακφξθσζε ηεο ζχγρξνλεο αθεγεκαηνινγίαο έρεη σο αθεηεξία ηνπο Ρψζνπο 

θνξκαιηζηέο
423

. Οη θνξκαιηζηεο
424

 αζρνιήζεθαλ κε ην «πψο» ηεο ινγνηερλίαο θαη φρη κε 

ην «ηη». Δηδηθφηεξα, αζρνιήζεθαλ κε ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ πινθή θαη ηελ ηζηνξία. 

Ζ πινθή αλαθέξεηαη ζηελ αθεγεκαηηθή παξνπζίαζε κηαο ηζηνξίαο θαη ε ηζηνξία ζηελ 

γξακκηθή ξνή ησλ γεγνλφησλ απηήο ηεο. Ζ αθεγεκαηνινγία ζηηο κέξεο καο 

αλαπηχζζεηαη ζε πνιιέο θαηεπζχλζεηο.  

Ζ κία θαηεχζπλζε αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνπο κειεηεηέο πνπ εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή 

ηεο έξεπλάο ηνπο ζην δνκηθφ επίπεδν ησλ αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ
425

 θαη έρνπλ σο ζηφρν 

λα δηεπθξηλίζνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηηο «ζηαζεξέο», δειαδή ηηο «αθεξεκέλεο λφξκεο πνπ 

ππφθεηληαη ζηελ αθεγεκέλε ηζηνξία»
426

. Ζ άιιε θαηεχζπλζε αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνπο 

κειεηεηέο πνπ επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ έξεπλα ηνπ πθνινγηθνχ επηπέδνπ. 

ηφρνο ηνπο είλαη  ε δηεπθξίληζε θαη ε κειέηε ησλ αθεγεκαηηθψλ ηξφπσλ, ηεο ζχλζεζεο 

θαη ησλ ηερληθψλ κέζσ ησλ νπνίσλ εθδειψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί ε πξάμε ηεο 

αθήγεζεο
427

. 

Ζ δεχηεξε θαηεχζπλζε εζηηάδεη ζηελ πξάμε  ηεο αθήγεζεο, ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο 

ηερληθέο ηεο θαη πψο απηά πξνζδηνξίδνπλ ηε ζρέζε ζεκαίλνληνο-ζεκαηλφκελνπ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ G. Genette
428

. Ο ίδηνο θάλεη δηάθξηζε 

αλάκεζα ζε ηζηνξία, αθήγεκα θαη δηήγεζε. Ο φξνο «αθήγεζε» ιακβάλεη ηξεηο ζεκαζίεο. 

Ζ πξψηε {narrative/ récit) αλαθέξεηαη ζην ίδην ην αθεγεκαηηθφ θείκελν. Ζ δεχηεξε 

(histoire/story) αλαθέξεηαη ζην κχζν ή ζηα αθεγεκαηηθά πεξηερφκελα πνπ πξαγκαηεχεηαη 

ε αθήγεζε. Καη ε ηξίηε (narration/narrating) αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα ηελ πξάμε ηεο 

                                                           
423

 Καςσκέλνο, Δ., φ.π.,  1995, ζ. 81. 
424

 Βι. Μπελάηζεο, Α., Θεσξία Λνγνηερλίαο, Γνκηζκφο Καη εκεησηηθή, Αζήλα: Καιέληεο, 2010, 

ζ. 42. Καςσκέλνο, Δ., φ.π.,  1995, ζ. 19. 
425

 ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε αληηζηνηρνχλ δχν βαζηθέο επηινγέο. Ζ κία ζεκειηψλεηαη απφ ηε 

«Γνκηθή ζεκαληηθή» ηνπ Algirdas Julien Greimas θαη ε άιιε επηινγή ηελ «πνηεηηθή ηεο πξφδαο» 

ηνπ Tzvetan Todorov. Βι. Μπελάηζεο, Α., φ.π., 2010, ζ. 145 θ.ε. Καςσκέλνο, Δ., φ.π.,  1995, ζζ. 

81-83. 
426

 Καςσκέλνο, Δ., φ.π.,  1995, ζ. 82. Delcroix, M., & Hallyn, F., Δηζαγσγή ηηο πνπδέο Σεο 

Λνγνηερλίαο, Μέζνδνη Σνπ Κεηκέλνπ, Βαζηιαξάθεο, Ν., (επηκ.), Αζήλα: Gutenberg, 1997, ζζ.196-

197. 
427

 Καςσκέλνο, Δ., φ.π.,  1995, ζ. 82. Delcroix, M., & Hallyn, F., φ.π., 1997, ζζ.196-197. 
428

 Μπελάηζεο, Α., φ.π., 2010, ζ. 230 θ.ε. Καςσκέλνο, Δ., φ.π.,  1995, ζ. 83. 
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αθήγεζεο
429

. πσο ππνζηεξίδεη ν Genette ζηε κειέηε ηνπ Nouveau discours du récit, 

«ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρνπλ αθεγεκαηηθά πεξηερφκελα, ππάξρνπλ αιιεινπρίεο 

πξάμεσλ ή ζπκβάλησλ επηδεθηηθψλ νπνηνπδήπνηε ηξφπνπ αλαπαξάζηαζεο πνπ ηηο 

ραξαθηεξίδνπκε αθεγεκαηηθέο, επεηδή απιψο ηηο ζπλαληάκε κέζα ζε κηα αθεγεκαηηθή 

αλαπαξάζηαζε»
 430

.  

 H αθεγεκαηνινγία απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν, ηνπ νπνίνπ ηα πνξίζκαηα 

ζχκθσλα κε ηνπο  ζεσξεηηθνχο ηεο ινγνηερλίαο, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζηελ 

αλάιπζε ηεο εηθφλαο. Χο απνηέιεζκα, ε εηθφλα κπνξεί λα εμεηαζηεί απφ ηελ δηθή ηεο 

νπηηθή έθζεζεο ησλ γεγνλφησλ, σο έλα εμσγισζζηθφ ζεκεησηηθφ ζχζηεκα. ην 

εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν, ε ηζηνξία αληηζηνηρεί ζην θείκελν θαη ε αθήγεζε ζηελ εηθφλα. 

Ζ εηθφλα αθεγείηαη ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο κε κηα δηθή ηεο αθεγεκαηηθή αθνινπζία, ε 

νπνία είηε ζπκθσλεί κε ηελ αθεγεκαηηθή αιιεινπρία ησλ γεγνλφησλ ηνπ θεηκέλνπ, είηε 

δηαθνξνπνηείηαη θαη απνθιίλεη απφ απηήλ. 

πκπεξαζκαηηθά, φπσο είδακε ζηηο ελφηεηεο πνπ πξνεγήζεθαλ, ε ζχγρξνλε κειέηε 

ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ παηδηθνχ βηβιίνπ αμηνπνηεί ην εχξνο ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ έρνπλ 

γίλεη κέρξη ηψξα θαη πξνζθέξεη ζεκαληηθά εξγαιεία ζηελ αλάιπζε ησλ 

κηθξναθεγήζεσλ. πγγξαθείο, φπσο ν Nodelman, νη Nikolajeva & Scott, ν Sipe θαη ε 

Evans ζπλέβαιαλ, κεηαμχ άιισλ, ψζηε λα εδξαησζεί θαιχηεξα ην πεδίν κειέηεο ηνπ 

εηθνλνγξαθεκέλνπ παηδηθνχ βηβιίνπ. Ζ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ εηθνλνγξάθεζε θαη ηα είδε 

πνπ δηακνξθψζεθαλ κε ηηο πνηθίιεο εηθαζηηθέο θαη αθεγεκαηηθέο εγθηβσηίζεηο ζην 

εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν ζα καο απαζρνιήζνπλ ζηηο επφκελεο ελφηεηεο, έηζη 

ψζηε λα κειεηήζνπκε ιεπηνκεξέζηεξα ηα κηθξναθεγήκαηα ηεο πεξηφδνπ 2000-2013. 

 

 

ςμπεπάζμαηα  

 
ην θεθάιαην απηφ, αζρνιεζήθακε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εηθνλνγξάθεζεο ζην 

ζχγρξνλν εηθνλνγξαθεκέλν κηθξναθήγεκα. Αξρηθά, εμεηάζακε ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ 

νη εηθφλεο ζηα παηδηά εζηηάδνληαο ζηε ζεκαζία θαη ην ξφιν ηεο εηθνλνγξάθεζεο ζηελ 

Παηδηθή Λνγνηερλία. Ο ξφινο ηεο εηθφλαο ζην ζχγρξνλν εηθνλνγξαθεκέλν 

κηθξναθήγεκα έρεη ιάβεη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη ηζνδχλακα κε 

                                                           
429

 Delcroix, M., & Hallyn, F., φ.π., 1997, ζζ.196-197. Μπελάηζεο, Α., φ.π., 2010, ζ. 231 θ.ε. 
430

 Genette, G., φ.π., ζζ. 45-48. 
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ην ιεθηηθφ θείκελν, αλαπηχζζνληαο ην δηθφ ηνπ αθεγεκαηηθφ ιφγν γηα ηελ πξνβνιή ηνπ 

λνήκαηνο κηαο ηζηνξίαο. 

ηε ζπλέρεηα, αλαθεξζήθακε ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ιεθηηθνχ θαη εηθνληζηηθνχ 

θεηκέλνπ εζηηάδνληαο ζε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

ζρέζεσλ ησλ δπν ηξνπηθνηήησλ. Δπηπιένλ, δηεπξχλακε ηε ζπδήηεζε ηεο ζρέζεο ιφγνπ 

θαη εηθφλαο ζηε κεηάδνζε «πνιπηξνπηθψλ» κελπκάησλ, δηεξεπλφληαο ηελ αλάιπζε ησλ 

ηερληθψλ θαη ηδηνηήησλ ηεο εηθνλνγξάθεζεο, σο απηφλνκν ζχζηεκα λνεκαηνδφηεζεο, κε 

ηε βνήζεηα ηεο «γξακκαηηθήο ηνπ νπηηθνχ ζρεδηαζκνχ», ησλ Kress θαη van Leeuwen 

(1996/2010). Πην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάζακε ηελ «αλάιπζε πιάλνπ», ηελ «νπηηθή γσλία» 

θαη ηε ζπλνιηθή ζχλζεζε ηεο εηθφλαο, φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη νη θψδηθεο ηεο εηθνληθήο 

γιψζζαο, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εηθνλνγξάθνπο αθελφο γηα λα κεηαθέξνπλ 

δηαζέζεηο θαη αθεηέξνπ, γηα λα πξνθαιέζνπλ ζηνλ αλαγλψζηε – ζεαηή ζπλαηζζήκαηα 

απέλαληη ζε πξφζσπα θαη πξάμεηο πξνηέηλνληαο ζηάζεηο πξνο ηελ εηεξφηεηα. Σέινο, 

δηεξεπλήζακε ηε ζρεδηαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπκβάζεσλ ηεο εηθφλαο ζηελ θαηαζθεπή 

ηνπ ραξαθηήξα θαη ηελ παξαγσγή ηδενινγηθψλ κελπκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: 

Ζ Μεθοδολογία ηηρ Έπεςναρ 

 

 

4.1 Ανάπηςξη ηηρ Μεθοδολογίαρ και ηόσοι ηηρ Έπεςναρ 

 

Ζ αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ ηεο ζχγρξνλεο εηθνλνγξαθεκέλεο παηδηθήο κηθξναθήγεζεο, 

ζηεξίδεηαη ζε κηα ζπλδπαζηηθή κέζνδν ηφζν ελδνθεηκεληθά φζν θαη εμσθεηκεληθά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ,  πνπ ζπλζέηεη κε ηα έξγα 

ηνπ ν Γάιινο ζεσξεηηθφο Genette
431

 θαη ζηε ζεσξία ηεο Πνιηηηζκηθήο Δηθνλνινγίαο
432

, ε 

νπνία βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ηνπ Daniel-Henri Pageaux. Δπηπξφζζεηα, πξνζδηνξίδνληαο 

ηα πέληε βαζηθά κνληέια δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο αλαδεηάκε ηελ εγγξαθή θαη ηελ 

απνηχπσζή ηνπο ζηα ππφ κειέηε κηθξναθεγήκαηα. Αληίζηνηρα, γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ε «γξακκαηηθή ηνπ νπηηθνχ θεηκέλνπ» ησλ Kress θαη 

Van Leeuwen
433

 (1996/2010), ζε ζπλδπαζκφ κε ζεσξίεο απφ ην ρψξν ηεο Παηδηθήο 

Λνγνηερλίαο 

Ζ παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ηεο απεηθφληζεο ηνπ  «Άιινπ» ζηα 

ζχγρξνλα εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, πνπ θαιχπηνπλ ηελ 

πεξίνδν 2000-2013 θαη απεπζχλνληαη ζε παηδηά λεπηαθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο.  

Ο ζηφρνο πνπ ζέηνπκε είλαη λα αλαδεηεζνχλ νη πνηθίιεο ηαπηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

Παηδηθή Λνγνηερλία∙ ζπγρξφλσο, λα εξεπλεζεί ε δηαθνξεηηθφηεηα, αιιά θαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν απηή απνηππψλεηαη ζην πιαίζην ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ινγνηερλίαο. Ζ έξεπλα 

επηπιένλ πξνζπάζεζε λα απαληήζεη ζην εξψηεκα εάλ θαη θαηά πφζν νη νη ζπγγξαθείο 

πεηπραίλνπλ κέζα απφ ηε κπζνπιαζία θαη ηηο θνηλσληθνξεαιηζηηθέο ηζηνξίεο λα 

απνδνκήζνπλ ηα ζηεξεφηππα γηα ηελ εηθφλα ηνπ «Άιινπ», ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» παηδηνχ 

θαη  λα αλαδείμνπλ ηελ αμία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε πψο νη ζπγγξαθείο βηβιίσλ γηα παηδηά, πεξηφδνπ 

2000-2013, πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα ηεο εηεξφηεηαο, πψο ην παξνπζηάδνπλ ζην κηθξφ παηδί 

                                                           
431

 Genette, G., Narrative Discourse: An Essay in Method, J.E. Lewin, (κηθξ.),  Ithaca- 

New York: Cornell University Press, 1980. 
432

 Ακπαηδνπνχινπ Φ., φ.π., ζζ.252-258. 
433

 Kress, G, van Leeuwen, Th., Ζ Αλάγλσζε Tσλ Δηθφλσλ. Ζ Γξακκαηηθή Tνπ Οπηηθνχ 

ρεδηαζκνχ, (επίκ.), Παπαδεκεηξίνπ, Φ., (κηθξ.), Κνπξκεληάια, Γ., Αζήλα: Δπίθεληξν, 

1996/2010. 
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- ζπλαλαγλψζηε, θαη θαηά πφζν ζπληάζζνληαη θαη απηνί νη ίδηνη ζηελ πξνζπάζεηα λα 

ζπκβηψζνπλ νη άλζξσπνη, μεπεξλψληαο ηηο δηαθνξέο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα 

δηεξεπλήζνπκε, εάλ νη ζπγγξαθείο αλαπαξάγνπλ ζηεξεφηππα – εάλ, δειαδή, 

αληηκεησπίδνπλ ηνλ «Άιιν» κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο πξνθαηαιήςεηο – ή εάλ 

θαηνξζψλνπλ, κέζα απφ ηελ αθήγεζή ηνπο, λα ηα απνδνκήζνπλ. 

Δπηπιένλ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα εληνπίζνπκε, κέζσ ηεο θαηαγξαθήο, ηελ εκθάληζε 

ηάζεσλ θαη εμειίμεσλ ζην πεξηερφκελν εληφο ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε. Ζ ζπλερψο 

εμειηζζφκελε δηαδηθαζία αλαθνξηθά κε ηηο ηάζεηο κπνξεί λα νδεγήζεη, εθηφο ησλ άιισλ, 

ζε δεδνκέλα πνπ  κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε άιια ραξαθηεξηζηηθά, φπσο νη αιιαγέο 

ζηνπο ζπγγξαθείο ή ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ θαη ε ηζηνξηθή δηάζηαζε ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ παηδηθψλ ηζηνξηψλ. 

Δπηπξφζζεηα, ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα κειεηεζεί ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη 

αλάκεζα ζην θείκελν θαη ηελ εηθφλα, έηζη ψζηε λα εληνπηζηνχλ ζηεξενηππηθέο θαη 

πξνθαηαζθεπαζκέλεο ηδέεο ζρεηηθά κε ηνλ «Άιιν».  Πην ζπγθεθξηκέλα,  λα δηαπηζησζεί 

αλ ε ηδενινγία πνπ δηαπλέεη ηα γξαπηά θείκελα είλαη ζχκθσλε κε ηα ηδενινγηθά 

κελχκαηα ησλ ζπλνδεπηηθψλ εηθφλσλ, αλ δίλνληαη πξφζζεηα ή αληηθξνπφκελα ζηνηρεία 

ζηελ εηθνλνγξάθεζε θαη αλ ππάξρεη ηδενινγηθή δηάζηαζε κεηαμχ θεηκέλνπ θαη εηθφλαο∙ 

επίζεο, λα δηαπηζησζεί ζε πνηα ζηνηρεία ηεο εηθνλνγξάθεζεο δίλεηαη έκθαζε, ζε απηά 

πνπ ζπκθσλνχλ κε ην θείκελν ή ζηα πξφζζεηα ζπκπιεξσκαηηθά / αληηθξνπφκελα 

ραξαθηεξηζηηθά.  

 

 

4.2 Δπεςνηηικά Δπωηήμαηα 

 

Απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ παηδηθψλ εηθνλνγξαθεκέλσλ βηβιίσλ ηεο πεξηφδνπ 2000-2013 

πνπ εμεηάδνπκε επηδηψθνπκε λα απαληήζνπκε ζηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:  

1. Λεηηνπξγνχλ ηα ζχγρξνλα παηδηθά βηβιία ζην πιαίζην κηαο πξνζπάζεηαο 

εξκελείαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ζπγθξφηεζεο ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη 

ζηελ εηεξφηεηα; 

2. Δμάπηνπλ ην ελδηαθέξνλ, δεκηνπξγνχλ θίλεηξα ζην παηδί – αλαγλψζηε, 

επηηπγράλνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ηνπ παηδηνχ; 

3. Απνθεχγνπλ ή πξνβάιινπλ δηδαθηηζκφ;  
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4. Δκθαλίδνληαη ζηα θείκελα πεξηγξαθέο, ραξαθηεξηζκνί ή πξάμεηο, πνπ 

εληζρχνπλ ηα ζηεξεφηππα, ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ησλ 

«Άιισλ»;  

5. Πξνσζείηαη ε θαηαλφεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κέζσ ησλ παηδηθψλ 

εηθoλνγξαθεκέλσλ κηθξναθεγεκάησλ;  

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ην ππφ δηεξεχλεζε πιηθφ, δειαδή ηα βηβιία ηεο εμέηαζήο 

καο, ηα θξηηήξηα θαη ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ηνπο, αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο 

νπνίεο δηακνξθσζήθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα.  

 

 

4.3 Σα Κπιηήπια Δπιλογήρ ηων Βιβλίων 

 

Ζ έξεπλα ηεο παξνχζεο δηαηξηβήο εζηηάδεη ζε πελήληα έμη ζχγρξνλα εηθνλνγξαθεκέλα 

κηθξναθεγήκαηα Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην 2000 έσο ην 2013 κε 

θξηηήξην α) ηελ θπθινθνξία ηνπο απφ εθδνηηθνχο νίθνπο κε παλειιαδηθή δηαλνκή πνπ 

δηαζέηνπλ παηδηθέο ζεηξέο βηβιίσλ, β) ηελ θαηαρψξεζή ηνπο ζηνπο θαηαιφγνπο 

πεξηνδηθψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία, δειαδή ηηο «Γηαδξνκέο ζην 

ρψξν ηεο ινγνηερλίαο γηα παηδηά θαη λένπο», θαη ζε ζπλαθή παηδαγσγηθά ή ινγνηερληθά 

πεξηνδηθά, φπσο ην πεξηνδηθφ «χγρξνλν Νεπηαγσγείν», γ) επίζεο, απαξαίηεηε 

ζεσξήζεθε ε θαηαρψξεζή ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΔΚΔΒΗ ή ζε 

θαηαιφγνπο παηδηθψλ βηβιηνζεθψλ, δ) ηελ χπαξμε/παξνπζία ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ 

«δηαθνξεηηθνχ» ζηνπο ήξσεο ησλ ηζηνξηψλ, θαιχπηνληαο κηα κεγάιε γθάκα 

πνηθηινκνξθίαο, φπσο είλαη ηα φξηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ε) ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζην 

νπνίν απεπζχλνληαη ηα βηβιία απηά, δειαδή παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο 

ειηθίαο, πνπ απνηεινχλ πξνζσπηθφηεηεο, νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε δηακφξθσζε, 

αλαδεηνχλ πξφηππα θαη ηαπηίδνληαη καδί ηνπο.  

 

 

4.4 Ο Σπόπορ ςλλογήρ   

 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπκε ην ζψκα ησλ κηθξναθεγεκάησλ, πξαγκαηνπνηήζακε 

ελδεηθηηθή έξεπλα ζε νξηζκέλα λεπηαγσγεία (ηξία λεπηαγσγεία ησλ Ησαλλίλσλ θαη ζε 
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ηέζζεξα ηεο Κνδάλεο), κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπκε, εθφζνλ θαη αλ ππάξρνπλ, 

εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 

2000-2013 θαη έρνπλ σο ζέκα ηελ εηεξφηεηα, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη αλ 

απεηθνλίδεηαη απηή, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε ζθνπφ λα 

πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ «Άιινπ».  

ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε ηαμηλφκεζε ησλ αθεγεκάησλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, 

έρνληαο σο θξηηήξην ηηο δηάθνξεο ππνθαηεγνξίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Μέζσ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο, δηακνξθψζεθαλ ηξεηο θαηεγνξίεο κειέηεο, ηηο νπνίεο 

παξνπζηάδνπκε ζηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί.    

Σα έξγα απηά αληηζηνηρνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παηδηθήο κηθξναθήγεζεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Καξαθίηζηνπ.  

 

 

4.5 Μικποαθηγήμαηα πος σπηζιμοποιήθηκαν ζηη μελέηη 

 

Αιεμάλδξνπ, Γ., & Σα παηδηά ηνπ νινήκεξνπ ηκήκαηνο ηνπ 11
νπ

 Νεπηαγσγείνπ Ν. 

κχξλεο, Μηα κάζθα γειάεη θαη θιαίεη, Αζήλα: Διιεληθή Παηδεία Α.Δ., 2009. 

Αιεμάλδξνπ, Γ., Ζ ρεηξνβνκβίδα πνπ ήζειε λα είλαη ζαλ… ηε βίδα!, Αζήλα: Άγθπξα, 

2011. 

Αιεμνπνχινπ – Πεηξάθε, Φ., Φίινη; θσο θαλάξη, Αζήλα: Παπαδφπνπινο, 2005. 

Αλδξηθφπνπινο, Ν., Ζ ρψξα κε ηνπο παξάμελνπο αλζξψπνπο, Αζήλα: Καιέληεο, 2006.  

Αξηδαλίδνπ, Δ., Σα γπαιάθηα ηεο Μαιέλαο, Αζήλα: Φπρνγηφο, 2009. 

Αξηδαλίδνπ, Δ., Σα ζηδεξάθηα ηεο Φαξθηξψο, Αζήλα: Φπρνγηφο, 2010. 

Απηδήο, Μ., Έλα ςπγείν… γηα ηνλ Οξθέα, Αζήλα: Φπρνγηφο, 2009. 

Απηδήο, Μ., Ο Οξθέαο θαη νη ληαήδεο κε ηα θίηξηλα πνδήιαηα, Αζήλα: Φπρνγηφο, 2011.  

Απηδήο, Μ., Θέισ κφλν λα παίμσ καδί ζνπ, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, 2004. 

Βαξβαξνχζε, Λ., Μηα κέιηζζα…κε ιχζε!, Αζήλα: Παπαδφπνπινο, 2009.  

Βαξβαξνχζε, Λ., Έλα ςάξη πνπ δελ ήμεξε … λα θνιπκπάεη, Αζήλα: Παπαδφπνπινο, 2004. 

Γξακκαηηθάθε, Μ., Σν αζηέξη ηνπ γίγαληα, Αζήλα: Καιέληεο, 2012.  

Γελεδάθε, Λ., Μία θφθθηλε θισζηή θη έλα παξδαιφ λεζί, Αζήλα: Λίβαλε, 2011. 

Γηαθαηληζάθε, Π., Αο βγάινπκε άιιε θσηνγξαθία!, Αζήλα: Κέδξνο, 2003. 

Γηθαίνπ, Δ., Σν αινγάθη, ε ηπρεξή παζραιίηζα, κηα αξθνχδα θη εκείο, Αζήλα: Παηάθε, 

2011. 
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Γεκνπιίδνπ, Υ., Πξαζηλνπαζραιηάο, Αζήλα: Ληβάλε, 2005. 

Εαξακπνχθα, ., Σν λφζηηκν πνληίθη, Αζήλα: Μεηαίρκην, 2012. 

Ζιηφπνπινο, Β., Κη νη ηζηνξίεο κεηαλαζηεχνπλ, Αζήλα: Παηάθε, 2009.  

Ζιηφπνπινο, Β., Σξηγσλνςαξνχιε, κελ εκπηζηεχεζαη ΠΟΣΔ… αρηλφ!, Αζήλα: Παηάθε, 

2013.  

Θενράξε, A., Έλαο μερσξηζηφο θίινο, Αζήλα: Ληβάλε, 2010.  

Θενδσξάηνπ – Μπέθνπ, Μ., Πψο ν θξνθφδεηινο ν ακ θαη ν βαηξαρνχιεο ν Φηι 

αλαθάιπςαλ καδί ηνλ θφζκν, Αζήλα: Κφθθηλε Κισζηή Γεκέλε, 2009. 

Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., Μπηφγθαο, Αζήλα:  Φπρνγηφο, 2004. 

Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., Μήπσο κνηάδσ κε πηζεθάθη, Αζήλα: Φπρνγηφο, 2006. 

Καξαγηάλλε, Μ., Δξπζξνχιεο ην Κφθθηλν Αζηέξη, Αζήλα: Γηάπιαζε, 2007.  

Κσλζηαληηλίδεο, Γ., Κάπνηε ζηε Μεισδηνχπνιε, Αζήλα: Άγθπξα, 2011. 

Λάηηα, Γ., Θέισ λα κε αγαπήζνπλ θη άιινη, Αζήλα: Γηάπινπο, 2012. 

Λάηηα, Γ., ηαλ ην 7 ζπλάληεζε ην 10, Αζήλα: Γηάπινπο, 2010. 

Μάγνο, Κ., Γθαλάηζηνπ, Γ., Έλαο γάηνο κηα θνξά, Αζήλα: Δλ πισ, 2009. 

Μάγνο, Κ., Ο Σδηθηηδίθ, ν Κξηθηξίθ… θαη ε παξάμελε ρνξσδία ηνπ δάζνπο, Αζήλα: 

Καιεηδνζθφπην, 2012. 

Μαξκαξίδνπ, Δ., Σν βαηξαράθη πνπ ήζειε λα γίλεη λνχθαξν, Αζήλα: Γηα Βίνπ, 2007. 

Μαζηφξε, Β., Σν γηγαληνδαρηπιάθη ηνπ Λέαλδξνπ, Αζήλα: Ληβάλε, 2011. 

Μάηηα, Μ., Ζ θνπθνπβάγηα κε ηα ρξπζά θηεξά, Θεζζαινλίθε: Εήηε, 2008.  

Μπέθνπ - Θενδσξάηνπ, Μ., Πψο ν θξνθφδεηινο ν ακ θαη ν βαηξαρνχιεο ν Φηι 

αλαθάιπςαλ καδί ηνλ θφζκν, Πάηξα: Κφθθηλε θισζηή δεκέλε, 2009.  

Μπίληνπ, Α., Πηξνπιίην θαη Ρνδαιία, Αζήλα: Παηάθεο, 2012. 

Μπνπιψηεο, Υ., Ζ ζθπιίζηα δσή ηνπ γάηνπ Σδνλ Αθεληνχιε, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, 

2009. 

Μπνπιψηεο, Υ., ηαλ ε παζραιίηζα ζπλάληεζε ειέθαληα, Αζήλα: Ληβάλε, 2007.  

Μπνπκπνχξε, Ρ., Ο θάιηζνο λάλνο, Αζήλα: Μεηαίρκην, 2012. 

Νέδε, Ν., Σξίρεο, Αζήλα: Καιεηδνζθφπην, 2007. 

Παπιάθε, Γ., Σν ρνξηνθάγν ηζαθάιη, Αζήλα: Πνξηνθάιη, 2006. 

Παπαζαλαζνπνχινπ, Μ., Ση θη αλ είκαη αζβφο;, Αζήλα: Παηάθε, 2003.  

Παπαληθνινπνχινπ, Κ., Ζ σξαηφηεξε δσγξαθηά ηεο Μαξίλαο, Αζήλα: Tαμηδεπηήο, 2006. 

Πέηξνβηηο – Αλδξνπηζνπνχινπ, Λ., Παζραιηά θαη Παζραιίηζα, Αζήλα: Φπρνγηφο, 2009. 

Πνπιάθεο, Π., Ο Απηφο, Αζήλα: Κάζησξ, 2006. 

Πξσηνγέξνπ, Α., Έλα απιφ κνιχβη, Παηάθε, 2011. 
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Ρνπζάθε, Μ., Σα γξάκκαηα ρνξεχνπλ, Αζήλα: Παπαδφπνπινο, 2010. 

Ρνπζάθε, Μ., Ο ληαήο ηνπ ζρνιηθνχ, Αζήλα: Φπρνγηφο, 2010.  

Ρψζζε-Εαΐξε, Ρ., Σν ςαξάθη πνπ θνξνχζε γπαιηά, Αζήλα: Φπρνγηφο, 2010. 

ηεξγηψηε, Β., Ο Φζζζζο, ε Ακπαηνχ θαη έλα αεδφλη, Αζήλα: Μηθξή Μίιεηνο, 2007. 

Σνχιαο, Γ., Ο Σζνπξέθεο πνπ ηνλ έιεγαλ Διία, Θεζζαινλίθε: Δπφκελνο ηαζκφο, 2007.  

Σζνξψλε – Γεσξγηάδε, Γ., Έθπιεμεεε!!!, Αζήλα: αββάιαο, 2013.  

Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., Σν παπί πνπ δελ είρε ηη λα πεη, Αζήλα: αββάιαο, 2011. 

Σζνξψλε – Γεσξγηάδε, Γ., Έλαο πηγθνπίλνο… φρη θαη ηφζν ηέιεηνο, Αζήλα: αββάιαο,   

2013. 

Σζνξψλε – Γεσξγηάδε, Γ., Ζ θακεινπάξδαιε πνπ δελ έβιεπε θαιά, Αζήλα: αββάιαο, 

2013. 

Σζνξψλε – Γεσξγηάδε, Γ., Ο κεγάινο ληθεηήο, Αζήλα: αββάιαο, 2011. 

Φιψξνπ, Α., Κέιε ε κηθξή ζθήθα, Αζήλα: Σεηξάγσλν, 2010. 

Υαξαιάο, Κ., Μαχξνο νπξαλφο κε ξνδ ζπλλεθάθηα, Αζήλα: Παηάθε, 2007.  

 

 

4.6  Ζ Μέθοδορ Ανάλςζηρ ηων Βιβλίων 

 

πσο έρνπκε αλαθέξεη, ε αλάιπζε ησλ κηθξναθεγεκάησλ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ 

αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ,  πνπ ζπλζέηεη κε ηα έξγα ηνπ ν Γάιινο ζεσξεηηθφο Genette, θαζψο 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ κειεηεηή λα εζηηάζεη ζηελ εζσηεξηθή ζχλδεζε ησλ 

κνηίβσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο νπηηθήο γσλίαο κε ηελ νπνία ν εθάζηνηε ζπγγξαθέαο 

απνηππψλεη ηελ εηθφλα ηνπ «Δκείο» έλαληη ηνπ «Άιινπ». Δπηπιένλ, γηα ηελ αλίρλεπζε 

ησλ ηδενινγηθψλ κελπκάησλ ηνπ θεηκέλνπ ησλ κηθξναθεγεκάησλ ηνπ πιηθνχ καο 

ζηεξηρηήθακε ζηε κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεη ε ζεσξία ηεο Πνιηηηζκηθήο 

Δηθνλνινγίαο
434

, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ηνπ Daniel-Henri Pageaux, θαζψο 

ζεσξήζακε φηη κπνξεί λα εληαρζεί απνηειεζκαηηθά ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο. ηελ παξνχζα κειέηε δελ επηρεηξήζακε λα εθαξκφζνπκε πηζηά απηήλ ηε 

κεζνδνινγηθή εθδνρή, αιιά ηελ πξνζαξκφζακε ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ζέκαηφο καο
435

, δεδνκέλνπ φηη ε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή κέζνδνο είλαη επέιηθηε θαη 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη εληζρπηηθά-ζπκπιεξσκαηηθά. Δμεηάζακε ηα ηδηαίηεξα 

                                                           
434

 Ακπαηδνπνχινπ Φ., φ.π., ζζ.252-258. 
435

 πσο, εμάιινπ, δηεπθξηλίδεη θαη ε ίδηα ε Ακπαηδνπνχινπ, θάζε εξεπλεηήο κπνξεί λα βαζηζηεί 

ζ‟ απηήλ γηα λα δηακνξθψζεη ηε δηθή ηνπ κέζνδν, αλάινγα κε ην πιαίζην ηεο έξεπλάο ηνπ. 



119 
 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε «δηαθνξεηηθνχ» ήξσα, δνθηκάδνληαο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ εηθνλνινγηθήο αλάιπζεο. Δπηπξφζζεηα, πξνζδηνξίδνληαο ηα 

πέληε βαζηθά κνληέια δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο αλαδεηάκε ηελ εγγξαθή θαη ηελ 

απνηχπσζή ηνπο ζηα ππφ κειέηε κηθξναθεγήκαηα. Αληίζηνηρα, γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ε «γξακκαηηθή ηνπ νπηηθνχ θεηκέλνπ» ησλ Kress θαη 

Van Leeuwen (1996/2010), ζε ζπλδπαζκφ κε ζηξαηεγηθέο θαη ζεσξίεο απφ ην ρψξν ηεο 

Παηδηθήο Λνγνηερλίαο 

 

 

Α. Αναλύονηαρ ηα κείμενα αθηγημαηολογικά 

 

Ο Γάιινο ζεσξεηηθφο G. Genette εθζέηεη κηα νινθιεξσκέλε ζεσξεηηθή θαη 

κεζνδνινγηθή πξφηαζε γηα ηελ πξάμε ηεο αθήγεζεο θαη ηνπο ηξφπνπο εθθνξάο ηνπ 

αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ. Ο ίδηνο ρσξίδεη ηελ αθήγεζε ζηε δηήγεζε κηαο ζεηξάο γεγνλφησλ, 

ζηε δηαδνρή ησλ γεγνλφησλ θαη ζηελ ίδηα ηελ αθήγεζε. Απνδέρεηαη ηε βαζηθή δηάθξηζε 

αλάκεζα ζηελ ηζηνξία θαη ηελ αθήγεζε (πνπ αληηζηνηρεί ζηελ δηάθξηζε ησλ Ρψζσλ 

θνξκαιηζηψλ) θαη ηηο αλαιχεη ζχκθσλα κε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηνπ ρξφλνπ, ηεο 

έγθιηζεο θαη ηεο θσλήο
436

. 

Ο ρξφλνο αθνξά ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ ηζηνξία θαη ηελ αθήγεζε, ε έγθιηζε ηνπο 

ηξφπνπο «αλαπαξάζηαζεο» θαη ε θσλή ηελ αθεγεκαηηθή πξάμε ή ζηηγκή, ηνλ αθεγεηή 

θαη ην αθξναηήξην. 

Ο Genette (1973) επηζεκαίλεη ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξνληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα 

ζηελ ηζηνξία θαη ηελ αθήγεζε: ηελ ηάμε, ηε δηάξθεηα θαη ηε ζπρλφηεηα. 

Ζ ηάμε πεξηγξάθεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζην ρξφλν ηεο ηζηνξίαο, δειαδή ηε ρξνληθή 

αιιεινπρία ησλ αθεγνχκελσλ γεγνλφησλ, θαη ην ρξφλν ηεο αθήγεζεο, δειαδή ηε 

ρξνληθή δηαδνρή ηνπο ζην θείκελν. Ζ ζπλεζέζηεξε πεξίπησζε αθνξά ηε ζπκθσλία 

κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ ηεο αθήγεζεο θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο ηζηνξίαο. Πνιιέο θνξέο, σζηφζν, 

παξαηεξνχληαη αλαρξνλίεο, πνπ επηηείλνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπγθίλεζε ηεο 

αθήγεζεο. Οη αλαρξνλίεο δηαθξίλνληαη ζε αλαιήςεηο (αλαδξνκηθέο αλαθνξέο) θαη 

πξνιήςεηο (πξφσξεο λχμεηο ζε κειινληηθά γεγνλφηα).  

Ζ δηάξθεηα εμεηάδεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο θαη ζε εθείλε ηεο 

αθήγεζεο. Αξρηθά, ππάξρεη ε πεξίπησζε ηεο ηζνρξνλίαο, ε νπνία δίλεη ηε ζθελή. 

                                                           
436

 Καξαθίηζηνο, Α., φ.π., 2010, ζζ.32 θ.ε 



120 
 

Τπάξρνπλ, σζηφζν, θαη αληζνρξνλίεο, νη δπν θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη ε 

επηηάρπλζε θαη ε επηβξάδπλζε, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ αθεγεκαηηθή θίλεζε. Σν έλα 

άθξν είλαη ε πεξηγξαθηθή παχζε θαη ην άιιν ε έιιεηςε. Δλδηάκεζεο θαηαζηάζεηο είλαη ε 

πεξίιεςε θαη ε ζθελή. 

Ζ ζπρλφηεηα πεξηγξάθεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο θνξέο πνπ έλα γεγνλφο ζπκβαίλεη 

ζηελ ηζηνξία θαη ζε εθείλεο πνπ εκθαλίδεηαη ζην αθεγεκαηηθφ θείκελν. Ο ξφινο ηεο είλαη 

λα ξπζκίδεη ηελ θαηαλνκή ηνπ ελδηαθέξνληνο αλαδεηθλχνληαο ή φρη θάπνηα γεγνλφηα. 

ζνλ αθνξά ηνλ φξν ηεο «νπηηθήο γσλίαο», ν Genette ηνλ αληηθαζηζηά κε ηνλ φξν 

«εζηίαζε» θαζνξίδνληαο ηξεηο ηχπνπο ζέαζεο ηνπ αθεγεκαηηθνχ πιηθνχ: 

α) Σελ αθήγεζε ρσξίο εζηίαζε, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ παληνγλσζηηθή αθήγεζε, 

αθνχ ν αθεγεηήο γλσξίδεη πεξηζζφηεξα απφ ηα πξφζσπα. 

β) Σελ αθήγεζε κε εζσηεξηθή εζηίαζε, θαηά ηελ νπνία ε αθήγεζε απνθαιχπηεη κφλν 

φζα γλσξίδεη θάπνηνο/νη. Ζ νπηηθή γσλία είλαη πεξηνξηζκέλε, αθνχ κέλεη ζηελ νπηηθή θαη 

ζηηο γλψζεηο ελφο ραξαθηήξα. 

γ) Σελ αθήγεζε κε εμσηεξηθή εζηίαζε, θαηά ηελ νπνία ν ραξαθηήξαο γλσξίδεη 

πεξηζζφηεξα απφ φζα ν αθεγεηήο θαη ρσξίο νη αλαγλψζηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο 

ζθέςεηο ή ζηα αηζζήκαηά ηνπ. 

Με βάζε απηά, ν Genette δηαθξίλεη δχν ηχπνπο αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ή φρη ζηα γεγνλφηα ηεο αθήγεζεο. 1) Σνλ εηεξνδηεγεκαηηθφ, πνπ δελ ζπκκεηέρεη ζηελ 

ηζηνξία θαη 2) ηνλ νκνδηεγεκαηηθφ, πνπ ζπκκεηέρεη. Ο ηειεπηαίνο έρεη δχν κνξθέο: α) ηνπ 

πξσηαγσληζηή ηεο ηζηνξίαο – αθεγεηή θαη β) ηνπ παξαηεξεηή - αθεγεηή. Έηζη, ν 

αθεγεηήο κπνξεί λα νξηζηεί ηειηθά κε βάζε ηε ζρέζε ηνπ κε ηα δξψκελα ( εηεξν ή 

νκνδηεγεκαηηθφο), αιιά θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην αθεγεκαηηθφ ηνπ επίπεδν (έμσ ή 

ελδνδηεγεκαηηθφο). 

πκπιεξσκαηηθά, ε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ ζηεξίρηεθε ζε εξγαιεία πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ην ρψξν ηεο πνιηηηζκηθήο εηθνλνινγίαο. H πνιηηηζκηθή εηθνλνινγία, «Imagologie», 

«αληηκεησπίδεη ην ινγνηερληθφ θείκελν σο έλα ληνθνπκέλην, κηα καξηπξία γηα ηνλ 

“Άιιν”»
437

. Δμεηάδεη ηηο εηθφλεο –ζπλήζσο θαηαζθεπαζκέλεο- ηνπ «Άιινπ» θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηνπ πξνρσξψληαο κε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα θαη θάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

εμεηάδεη ηελ νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ ζε δηάθνξα επίπεδα: ζην επίπεδν ησλ ιέμεσλ, ηεο 

ηεξάξρεζεο ησλ ζρέζεσλ, ηνπ ζελαξίνπ θαη ησλ ζεκαηηθψλ κνηίβσλ
438

. Ζ εηθνλνινγηθή 

αλάιπζε βαζίδεηαη ζηελ «εθ ηνπ ζχλεγγπο αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ ζε ιεθηηθφ θαη ζεκαηηθφ 
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επίπεδν». Ο ζηφρνο είλαη λα εμεηαζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ε 

εηεξφηεηα κέζα απφ ηελ ρξήζε ιέμεσλ θαη κνηίβσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηπιή αλάγλσζε 

ηνπ θεηκέλνπ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν νξηδφληηα –δειαδή ζηνλ άμνλα ηεο 

αθεγεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ρξνληθψλ αθνινπζηψλ ηεο δξάζεο- φζν θαη θάζεηα –

δειαδή ζηνλ άμνλα ησλ κεηαθνξψλ, ησλ ζπκβνιηζκψλ θαη ησλ κχζσλ πνπ δηαπεξλνχλ 

ην θείκελν.  

Έλα πξψην ζηάδην είλαη ε εμέηαζε ζην επίπεδν ησλ ιέμεσλ. Δηδηθφηεξα, εληνπίδνληαη 

νη ιέμεηο θαη ηα ιεθηηθά ζρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθάζηνηε ζπγγξαθέαο, γηα λα 

ζρεκαηίζεη ηελ εηθφλα ηνπ «Άιινπ». Οη ιέμεηο ζπληζηνχλ ην «ελλνηνινγηθφ θαη 

ζπγθηλεζηαθφ νπινζηάζην, πνπ θαηά θαλφλα είλαη θνηλφ γηα ηνλ ζπγγξαθέα θαη ην 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ»
439

. Οη ιέμεηο εμεηάδνληαη ζηε δηπνιηθή ηνπο ζρέζε: «Δγψ» θαη ν 

«Άιινο», «Δκείο» θαη νη «Άιινη» θαη ιεηηνπξγνχλ ηφζν γισζζηθά φζν θαη ζπκβνιηθά 

θαηαζθεπάδνληαο ην ρψξν ηνπ «Άιινπ». 

ε έλα δεχηεξν ζηάδην ηεο αλάιπζεο, κειεηάηαη ε νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ, ηα κνηίβα 

ηνπ θαη νη δνκέο ηνπ. Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη ε ηεξάξρεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ «Δγψ» 

θαη ηνπ «Άιινπ», ε παξαγσγή ηνπ θεηκέλνπ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηεξαξρνχληαη νη 

δηαπνιηηηζκηθέο ζρέζεηο. Δπίζεο, εμεηάδεηαη θαη ε πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ 

ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζην «Δγψ» θαη ζηνλ «Άιιν», ε θαηαγξαθή ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο θαηαλνκήο ηεο παξνπζίαο ηνπ «Άιινπ» ζηελ 

αθεγεκαηηθή πινθή. Με ζθνπφ λα δηαπηζησζνχλ νη αληηζέζεηο πνπ ππάξρνπλ απφ ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ «νηθείνπ» ρψξνπ θαη ηνπ ρψξνπ ηνπ «Άιινπ» θαη λα εληνπηζηνχλ ηα 

ζηεξεφηππα θαη ζε πνην βαζκφ ν «Άιινο» είλαη απνδεθηφο ή πεξηζσξηνπνηεκέλνο, 

εμεηάζακε ην ρψξν ηνπ «Άιινπ» ζε ζρέζε κε ην ρψξν ηνπ «Δγψ». ην επίπεδν απηφ 

εμεηάδνληαη φια ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζπγθξνηνχλ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη νξηνζεηνχλ 

κε ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην «Δγψ» θαη ζηνλ «Άιιν», φπσο είλαη: ε εμσηεξηθή εκθάληζε, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «Άιινπ» θαη φ,ηη άιιν ηνλ δηαθνξνπνηεί απφ ηελ θπξίαξρε 

νκάδα. Δπηπξφζζεηα, εληάμακε αθεγεκαηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη θνξείο ηδενινγηθψλ 

ζέζεσλ, φπσο ην ηέινο θαη ε πινθή. 

Σέινο, έλα πεδίν δηεξεχλεζεο είλαη θαη απηφ ηνπ ρψξνπ ηνπ «Άιινπ». χκθσλα κε 

ηελ Ακπαηδνπνχινπ ε εμέηαζε ηνπ «βαζκνχ κπζνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ ηνπ μέλνπ»
440

 είλαη 

ζεκαληηθή, θαζψο ν ρψξνο ηνπ «Άιινπ» κπνξεί λα κελ παξνπζηάδεηαη ζπλερήο αιιά λα 

αλάγεηαη ζηελ χπαξμε αληηζέζεσλ ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ρψξνπ. ηφρνο ηεο εηθνλνινγηθήο 
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αλάιπζεο είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε κειέηε απηψλ αθξηβψο ησλ αληηζέζεσλ ζηελ 

πεξηγξαθή ηνπ «νηθείνπ» ρψξνπ θαη ηνπ ρψξνπ ηνπ «Άιινπ», ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ζηελ απνθξππηνγξάθεζε ησλ ζηεξενηππηθψλ εηθφλσλ. Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη θαη ν 

«βαζκφο κπζνπνίεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ θαη αθεγεκαηηθνχ ρξφλνπ»
441

, ν νπνίνο κπνξεί λα 

είλαη είηε γξακκηθφο, ακεηάθιεηνο, είηε θπθιηθφο, επηηξέπνληαο έηζη ηελ αφξηζηε 

επαλάιεςε θαη απνθιείνληαο ηελ εμέιημε ηεο εηθφλαο. 

 

 

Β. Μελεηώνηαρ ηην εικονογπάθηζη  

  

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο εηθνλνγξάθεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε «γξακκαηηθή ηνπ νπηηθνχ 

θεηκέλνπ» ησλ Kress θαη Van Leeuwen (1996/2010), ζε ζπλδπαζκφ κε ζηξαηεγηθέο 

θαη ζεσξίεο απφ ην ρψξν ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο.  

Οη Kress θαη van Leeuwen (1996/2010) εηζεγήζεθαλ ηε «γξακκαηηθή ηνπ νπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ». χκθσλα κε απηήλ, «πσο νη γξακκαηηθέο ηεο γιψζζαο πεξηγξάθνπλ πσο 

ζπλδπάδνληαη νη ιέμεηο ζε πεξηφδνπο, πξνηάζεηο θαη θείκελα, έηζη θαη ε νπηηθή ηεο 

γξακκαηηθήο ζα πεξηγξάςεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα απεηθνληδφκελα ζηνηρεία – νη 

άλζξσπνη, ηα κέξε θαη ηα πξάγκαηα- ζπλδπάδνληαη ζε νπηηθέο δειψζεηο κεγαιχηεξεο ή 

κηθξφηεξεο πνιππινθφηεηαο θαη έθηαζεο»
442

. χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο ηα λνήκαηα ζε κηα 

εηθφλα κπνξεί λα είλαη νη εμήο: α) ε αλαπαξαζηαηηθή κεηαιεηηνπξγία, πνπ έρεη λα θάλεη κε 

ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ εκπεηξηθνχ θφζκνπ θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε 

απηφλ, β) ε δηαπξνζσπηθή κεηαιεηηνπξγία, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ηεο ζρέζεο 

«παξαγσγνχ» θαη απνδέθηε - ζεκείνπ θαη ηέινο, γ) ε θεηκεληθή κεηαιεηηνπξγία, πνπ 

αθνξά ηε ζέζε ησλ εηθφλσλ ζηε ζειίδα θαη ηελ πξνβνιή επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο 

ζχλζεζεο
443

. Οπνηαδήπνηε κνξθή δηεπίδξαζεο δηακνξθψλεηαη κεηαμχ ησλ 

αλαπαξηζηψκελσλ ζπκκεηερφλησλ (άλζξσπνη, ηφπνη, αληηθείκελα πνπ απεηθνλίδνληαη 

ζηελ εηθφλα) θαη ησλ δηεπηδξαζηηθψλ ζπκκεηερφλησλ (άλζξσπνη πνπ επηθνηλσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο κέζσ ησλ εηθφλσλ, παξαγσγνί θαη ζεαηέο ησλ εηθφλσλ)
444

, νλνκάδεηαη απφ 

ηνπο  Kress θαη van Leeuwen (1996/2010) «άλπζκα». Σα «αλχζκαηα» είλαη θαληαζηηθέο 

λνεηέο γξακκέο κεηαμχ ησλ «δηεπηδξαζηηθψλ» θαη «αλαπαξηζηψκελσλ ζπκκεηερφλησλ». 
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Δμππεξεηνχλ ηελ παξαηήξεζε θαη απφδνζε (λα εθθξαζηνχλ γισζζηθά) ησλ ιεηηνπξγηψλ 

δξάζεο ησλ αλαπαξηζηψκελσλ ζπκκεηερφλησλ
445

. Οη ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη 

κεηαμχ ησλ αλαπαξηζηψκελσλ ζπκκεηερφλησλ είλαη νη εμήο: έλαο ραξαθηήξαο κπνξεί λα 

αιιειεπηδξά (θίλεζε) κε έλα άιιν δξψλ πξφζσπν ή απιψο λα θνηηάδεη έλα άιιν δξψλ 

πξφζσπν (ή αληηθείκελν) ή κπνξεί λα θνηηάδεη απεπζείαο ζηα κάηηα ηνλ αλαγλψζηε-

ζεαηή
446

.  

Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ αλάιπζε ηεο εηθνλνγξάθεζεο επηιέρηεθαλ νη εμήο ζεκειηαθέο 

θαηεγνξίεο:  

1. Δμσηεξηθή (θπζηθή) εκθάληζε, θαηάζηαζε θαη θχιν (ηδηαίηεξα εμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα θφκκσζε θαη ακθίεζε ηνπ «Άιινπ»). ‟ απηφ ην 

επίπεδν εμεηάδνληαη, επίζεο φια εθείλα ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ εηεξφηεηα 

θαη ζέηνπλ ζαθή φξηα δηαρσξηζκνχ αλάκεζα ζην «Δγψ» θαη ζηνλ «Άιιν». Σέηνηα 

ζηνηρεία είλαη ε ελδπκαζία, ην παξνπζηαζηηθφ, ην βιέκκα, νη ρεηξνλνκίεο. 

2. Δπίζεο, ζηεξηδφκελνη ζηε «γξακκαηηθή ηνπ νπηηθνχ ζρεδηαζκνχ» ζα εμεηάζνπκε 

ηηο παξακέηξνπο: ηνπ πιάλνπ, ηεο νπηηθήο γσλίαο, ησλ ρξσκάησλ θαη ηεο ζπλνιηθήο 

ζχλζεζεο ηεο εηθφλαο.  

 

 

4.7 Οι  Καηηγοπίερ Μελέηηρ 

 

Ζ ίδηα ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, φπσο αλαθέξακε θαη ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα, θαζηζηά ηα παηδηθά θείκελα έλα πεδίν, γηα λα δηεξεπλήζεη θαλείο 

ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηεξενηππηθψλ εηθφλσλ πνπ πξνβάιιεη ε θνηλσλία ζε θάζε επνρή. 

Καηαιήμακε, ινηπφλ, ζε έλα ζψκα πελήληα έμη ζχγρξνλσλ εηθνλνγξαθεκέλσλ 

κηθξναθεγεκάησλ, ηα νπνία αξρηθά ηα ρσξίζακε ζε ηξεηο εξεπλεηηθέο – ζεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο, πνπ ζεσξνχκε πσο ζρεηίδνληαη άκεζα κε θνκβηθνχο ηνκείο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. πγθεθξηκέλα, νη ηξεηο απηέο θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο: 

α) ε «Φηιία 

β) ην «ρνιείν» 

γ) ε «Οηθνινγία» 

Ζ πξψηε δνκεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ απηνεηθφλα καο «ζπλαηζζεκαηηθά», ελψ νη 

άιιεο δχν επεξεάδνπλ ηελ απηναληίιεςή. Κνηλφο, πάλησο, παξνλνκαζηήο θαη ζηηο ηξεηο 
                                                           
445

  Lewis, D., φ.π., 2001, ζ. 119. 
446

  Serafini, F., φ.π., 2009, ζζ. 10-25. 
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θαηεγνξίεο είλαη ν «Άιινο». ηελ ζπλέρεηα, ζα κειεηήζνπκε ηελ θάζε θαηεγνξία 

μερσξηζηά, γηα λα θαηαιήμνπκε ζε εηδηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

ηελ πξψηε θαηεγνξία εμεηάδνπκε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 

παηδηθή θηιία.  χκθσλα κε ηελ Απγεηίδνπ (1997), νη θνηλσληθέο ζρέζεηο έρνπλ 

κειεηεζεί θπξίσο κέζα απφ δπν πξννπηηθέο: α) ηηο δπαδηθέο ζρέζεηο, φπσο είλαη ε θηιία, 

θαη β) ηελ απνδνρή απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηε δεκνηηθφηεηα, δειαδή ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν θάπνην παηδί είλαη αξεζηφ ή φρη ζηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ 

νπνία αλήθεη. Δπνκέλσο, ε αληίζεζε ζηελ εηεξφηεηα δελ έρεη απνθιεηζηηθά αηνκηθφ 

ραξαθηήξα, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε επξχηεξεο νκάδεο πνπ εθδειψλνπλ ζηάζεηο 

μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνχ.  

ηε δεχηεξε θαηεγνξία, γλσξίδνληαο φηη νη δηαθξίζεηο απέλαληη ζηνπο «Άιινπο» δελ 

πξνέξρνληαη κφλν απφ κεκνλσκέλα άηνκα, αιιά θαη απφ επίζεκνπο ζεζκνχο ηνπ 

θξάηνπο, εζηηάδνπκε ζην ζρνιείν.  

Σέινο, ζηελ ηξίηε θαηεγνξία εμεηάδνπκε ηελ εηεξφηεηα ζηε ζχδεπμή ηεο κε 

δηαπνιηηηζκηθά θαη νηθνινγηθά ζηνηρεία. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

 

4.7.1 Θεμαηική Καηηγοπία «Φιλία» 

 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο είλαη λα δηαζαθελίζεη ηηο 

παξακέηξνπο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζχγρξνλεο εηθνλνγξαθεκέλεο παηδηθέο 

κηθξναθεγήζεηο Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ θαη ζπλεηζθέξνπλ ηφζν ζηελ αλάπηπμε ηεο 

έλλνηαο ηεο «θηιίαο» φζν θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο απηήο ηεο αμίαο γηα ην 

ζχγρξνλν άλζξσπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζέηνπκε πξνο δηεξεχλεζε ηε ζεκαζία ηεο θηιίαο 

ζηελ απνδπλάκσζε νπνηαζδήπνηε ξαηζηζηηθήο ηδενινγίαο, κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε κίαο 

λέαο γεληάο αηφκσλ πνπ ζα είλαη εμνηθεησκέλα κε ηελ εηεξφηεηα θαη ζα δηαζέηνπλ 

πνιππνιηηηζκηθή ζπλείδεζε. 

Ζ χπαξμε ζηαζεξψλ θηιηθψλ ζρέζεσλ ζην λεπηαγσγείν βνεζάεη ηα κηθξά παηδηά λα 

ληψζνπλ φηη πεξηβάιινληαη απφ έλα ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην, ην νπνίν ηα ζηεξίδεη ζηελ  

θαζεκεξηλή δηαδηθαζία ηνπ ζρνιείνπ. Σα παηδηά πεξλνχλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο δσήο 

ηνπο ζην ζρνιείν. ην λεπηαγσγείν ην παηδί γίλεηαη κέινο κηαο νκάδαο. Σα κέιε ηεο 

νκάδαο βξίζθνληαη ζε κηα ακνηβαία ζρέζε, σζηφζν,  δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηα 

ελδηαθέξνληα, ηηο αλάγθεο, ηηο ηθαλφηεηέο, αιιά θαη ηα ζσκαηηθά γλσξίζκαηα, ηελ ειηθία 



125 
 

θαη ην θχιν ηνπο. Σν θαζέλα έρεη κηα πξνζσπηθή βηνγξαθία, κηα δηαθνξεηηθφηεηα, πνπ 

παξέρεη ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα γηα πνιχπιεπξεο εκπεηξίεο
447

. Σν λεπηαγσγείν 

ζεσξείηαη σο ν ρψξνο, ζηνλ νπνίν, ίζσο -γηα πξψηε θνξά- παηδηά απφ δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα, ζπλαληηνχληαη θαη επηθνηλσλνχλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 

ζπλνκειίθσλ, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζε νξηζκέλν πεξηβάιινλ
448

.  

ηφρνο ηεο κειέηεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή θαηεγνξία,  είλαη λα δηεξεπλήζνπκε 

θαηά πφζν ε δεκηνπξγία θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ «Άιινπ» θαη ηνπ «Δκείο» 

ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή απνδνρή απηνχ θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ.   

Δπηδηψθνπκε λα αληηιεθζνχκε ηα δεηήκαηα ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ θαη εηδηθά ηεο θηιίαο.  

 

 

4.7.2 Θεμαηική Καηηγοπία «σολείο» 

 

Ζ θαηεγνξία «ρνιείν» αθνξά -πεξηζζφηεξν απφ φιεο ηηο ππφινηπεο- ηελ νκάδα ηνπ 

θαηεμνρήλ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο. ην ζρνιείν ζπλαληάκε 

«αθξαίεο» ζθελέο απνδνρήο θαη απφξξηςεο. Ζ απφξξηςε, φκσο, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ, βηψλεηαη σο θάηη πξφζθαηξν πνπ κεηαβάιιεηαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε 

νκάδα πνπ πξψηε ζα απνδερηεί ην «Άιιν» παηδί, είλαη νη ζπλνκήιηθνί ηνπ. Δπηπιένλ, 

ζεκαληηθή είλαη θαη ε θηγνχξα ηνπ δαζθάινπ – γνληνχ, πνπ δηαδξακαηίδεη μερσξηζηφ 

ξφιν ζηηο ζθελέο απηέο. 

Σν ζρνιείν ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία αλαθέξεηαη ζε πνιιέο θνηλσληθνξεαιηζηηθέο 

αθεγήζεηο θαη ελίνηε ζπκβάιιεη ζην λα γίλεηαη πην πξνζβάζηκε θαη πην θαηαλνεηή κηα 

αθήγεζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Ζ ειιεληθή 

θνηλσλία, φπσο ηνλίζακε, πέξαζε απφ ηε θάζε ηεο κνλνπνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο 

νκνηνγέλεηαο ζηε θάζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο εηεξνγέλεηαο
449

.  ην επίπεδν 

ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο, έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη απηήο ηεο παηδαγσγηθήο πξάμεο 

ζπλίζηαηαη ζηελ αλίρλεπζε, ζπλεηδεηνπνίεζε θαη απνδπλάκσζε αξλεηηθψλ ζηεξεφηππσλ 

θαη πξνθαηαιήςεσλ πνπ απαμηψλνπλ ηα «δηαθνξεηηθά» παηδηά, δεκηνπξγψληαο έηζη 

ζεκαληηθά εκπφδηα ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμήο ηνπο θαη θαη' 

                                                           
447

 Παληαδήο, ., αθειιαξίνπ, Μ., Πξνζρνιηθή Παηδαγσγηθή, Πξνβιεκαηηζκνί – Πξνηάζεηο, 

Αζήλα: Αηξαπφο, 2005, ζ.281. 
448

Απγεηίδνπ, ., φ.π. ζ.36. 
449

 θνχξηνπ, Δ., Ζ Γηγισζζία ην ρνιείν, Αζήλα: Gutenberg, 2011. 
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επέθηαζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ βαζηθφηεξνπ ζηφρνπ ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ είλαη ε 

δηαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο.  

Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, φπσο αλαθέξακε ήδε, επηηάζζεη απφ  

ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα κελ ιεηηνπξγεί κε φξνπο νκνηνγέλεηαο θαη 

νκνηνκνξθίαο, δεδνκέλνπ φηη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηηο ζπλζήθεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, πξνυπνζέηεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιίαο θαη ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο.  

ην θεθάιαην «ρνιείν» εμεηάδνπκε ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχκε ηα δεηήκαηα ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ,  ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ 

ραξαθηήξσλ ησλ κηθξναθεγήζεσλ.  

 

 

4.7.3 Θεμαηική Καηηγοπία «Οικολογία» 

 

Ζ ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ην πεξηβάιινλ δνκείηαη θαη θαιιηεξγείηαη απφ ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, ζην νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ζρέζε απηή 

ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Σν παηδηθφ βηβιίν 

κε νηθνινγηθφ πεξηερφκελν απνηειεί κέζν δηδαζθαιίαο πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ. 

Γεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά, πξνβιεκαηίδεη θαη ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα αλαθαιχςνπλ ην 

πεξηβάιινλ. Σα βνεζά λα πηνζεηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε πξνο ηε δσή. ηα παηδηθά 

ινγνηερληθά βηβιία ηεο πεξηφδνπ πνπ κειεηάκε εκπιέθεηαη θαη ην ζέκα ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή θαηεγνξία έρεη αξρίζεη λα αλαλεψλεη ηα ζέκαηά ηεο, λα ηα 

εληάζζεη ζηηο ζχγρξνλεο ηδενινγηθέο ζπληζηψζεο ηεο νηθνινγηθήο ζθέςεο θαη λα αλαδεηά 

δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδνπκε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ παξνπζηάδεηαη ε πεξηβαιινληηθή Παηδηθή Λνγνηερλία σο κέζν αλάδεημεο 

ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, εζηηάδνληαο ζηα εμήο 

ζέκαηα: ζηελ πεξηβαιινληηθή πιεξνθνξία, ζηα ηδενινγηθά δηαπνιηηηζκηθά κελχκαηα θαη 

ηέινο, ζην βαζκφ δηαπινθήο πεξηβαιινληηθνχ θαη δηαπνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ην δεχηεξν κέξνο ηεο δηαηξηβήο ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ  

ηξία θεθάιαηα, ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη νη αλαιχζεηο ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ 
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κηθξναθεγεκάησλ, έλα γηα ηελ θάζε θαηεγνξία κειέηεο πνπ πξνέθπςε απφ ην ίδην ην 

πιηθφ ηεο εμέηαζεο. 
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ 

Αναλύζειρ ηων Δικονογπαθημένων Μικποαθηγήζεων 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ:  

Θεμαηική Καηηγοπία «ΦΗΛΗΑ» 

 

Διζαγωγή 

 

ην πέκπην θεθάιαην  εμεηάδνληαη νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο ηεο θηιίαο ζε 

ηξηάληα εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα. Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ κηθξναθεγήζεσλ, ζα αλαθεξζνχκε γεληθφηεξα ζην ζέκα ηεο θηιίαο. Θα 

εμεηάζνπκε αληηιήςεηο θαη απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ γηα ηε θηιία απφ ηελ αξραηφηεηα 

(ήδε απφ ηνλ Αξηζηνηέιε) σο ζήκεξα. Δπηπξφζζεηα, επηζεκαίλεηαη ε ζπνπδαηφηεηα πνπ 

έρεη ε έλλνηα ηεο θηιίαο γηα ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο –θαη εμεηάδεηαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν απηή ζπκβάιιεη ζηελ απνδφκεζε ηεο «δηαθνξεηηθφηεηαο» θαη ζηελ 

απνδνρή ηνπ «Άιινπ». 

Οη θηιίεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαίλνληα ξφιν ηφζν ζηε δσή ησλ παηδηψλ φζν θαη ησλ 

ελειίθσλ. Ζ παξνπζία θίισλ ζηε δσή ηνπ παηδηνχ θαη ε πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ 

δηακνξθψλνληαη επηδξνχλ αθελφο ζηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο αλαπηπμηαθέο 

αιιαγέο ηεο δσήο ηνπ, φπσο ηελ έληαμε ζην ζρνιείν θαη αθεηέξνπ ζηελ θαηάθηεζε 

δεμηνηήησλ θαη ζεκαληηθψλ αμηψλ γηα ηε δσή
450

. Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη νη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παηδηψλ είλαη ζεκαίλνπζεο γηα ηελ γλσζηηθή θαη 

θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε
451

. 

Ζ Παηδηθή Λνγνηερλία απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο εζηθνζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ησλ παηδηψλ. Με ηνλ φξν 

                                                           
450

Laursen, B., «Close Friendships In Adolescence», ζην Bukowski, W., Hoza, B., Boivin, M. 

(επηκ.), Popularity, Friendship & Emotional Adjustment During Early Adolescence, San 

Francisco: Jossey – Bass, 1993,  ζζ.23-37. 
451

Βι. ελδεηθηηθά, Masters, J.C., & Furman, W., «Popularity, Individual Friendship Selection And 

Specific Peer Interactions Among Children», Developmental Psychology, 17, 1981 θαη Hartup, 

W. W., «Peer Relations», ζην Mussen, P. H.,  (επηκ.), Handbook Of Child Psychology, η.4, 

Socialization, Personality, And Social Development, New York: Wiley, 1983. 
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«θνηλσληθνπνίεζε» ππνδειψλεηαη εθείλε ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην άηνκν 

καζαίλεη λα νηθεηνπνηείηαη θαλφλεο θαη αμίεο πνπ έρεη δηακνξθψζεη ε θνηλσλία
452

. 

Μειεηψληαο ηε ζεκαηνινγία ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ παηδηθψλ ηζηνξηψλ, δηαπηζηψλεη 

θαλείο πσο ε αμία ηεο θηιίαο πξνζειθχεη ηνπο ζπγγξαθείο ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο. Ο 

ιφγνο είλαη δηηηφο: αθελφο ε ζεκαζία ηνπ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά ζ‟ απηή ηελ 

ηφζν θαίξηα θνηλσληθή αμία θαη αθεηέξνπ ην ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηελ 

πιεπξά ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ αλαθνξηθά κε ην ζέκα απηφ. Σν παηδί ζην ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ έξρεηαη γηα πξψηε θνξά ζ‟ επαθή κε έλα νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ πνπ 

απαηηεί ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο. Χο απνηέιεζκα, ην παηδί 

αλαθαιχπηεη ηελ ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο, ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηα δηθαηψκαηα θαη ηα 

αληηθείκελα ηνπ άιινπ θαη θαιιηεξγεί ηελ εκπεηξία ηνπ λα κνηξάδεηαη παηρλίδηα αιιά θαη 

ζπλαηζζήκαηα. Σν λεπηαγσγείν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ επαθψλ θαη αθνξκψλ 

γηα θνηλσληθή κάζεζε, κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα κπνξέζεη λα απνθηήζεη ηηο θνηλσληθέο ηνπ 

εκπεηξίεο
453

. 

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ειηθία απηή είλαη ε ηαχηηζε ησλ κηθξψλ 

αλαγλσζηψλ θαη ζπλαλαγλσζηψλ κε ηνπο ήξσεο ησλ βηβιίσλ, ε νπνία κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξίθεπζεο θαη πηνζέηεζεο 

ζπκπεξηθνξψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο θηιίαο
454

.  

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηηο αλαιχζεηο ησλ κηθξναθεγεκάησλ, ζα αλαθεξζνχκε 

γεληθφηεξα ζηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο θηιίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαλεί ε 

θεληξηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ην ζέκα ζηε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ 

αλαπαξαζηάζεψλ ηεο ζηε ινγνηερλία. 
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5.1 Δννοιολογικόρ πποζδιοπιζμόρ ηηρ θιλίαρ 

 

Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο ζχκθσλα κε ηελ Απγεηίδνπ, έρνπλ κειεηεζεί θπξίσο κέζα απφ 

δχν πξννπηηθέο
455

: α) ηηο δπαδηθέο ζρέζεηο, φπσο είλαη ε θηιία, θαη β) ηελ απνδνρή απφ 

ηνπο ζπλνκηιήθνπο. Ζ θηιία ζεσξείηαη κία απφ ηηο πην βαζηθέο θαη αληαπνδνηηθέο ζρέζεηο 

ζηε δσή θάζε αηφκνπ. Με ηνλ φξν «θηιία» ελλννχκε ηνλ εμειηθηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ 

δεζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ πξνζψπσλ θαη φρη ηελ απιή 

αιιειεπίδξαζε απηψλ ησλ πξνζψπσλ
456

. Οη εξεπλεηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξα 

θξηηήξηα γηα λα νξίζνπλ ηε «θηιία»
457

. 

Ζ έλλνηα ηεο «θηιίαο» αλαθέξεηαη ζηελ παξνπζία ελφο ζηελνχ ζπλαηζζεκαηηθνχ 

δεζκνχ, ν νπνίνο είλαη ακνηβαίνο θαη νηθεηνζειήο, αλάκεζα ζε δχν αλζξψπνπο. χκθσλα 

κε ηνλ Hartup
458

, σο ζηελή θηιία νξίδεηαη ε ζρέζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ νηθεηφηεηα 

θαη ακνηβαηφηεηα αλάκεζα ζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο πνπ αληηιακβάλνληαη 

ν έλαο ηνλ άιιν σο ηζφηηκνπο
459

. Ζ Απγεηίδνπ νξίδεη ηελ θηιία σο κηα έληνλε, εζεινληηθή 

θαη ακνηβαία ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα, κε ηα 

νπνία ζπλδέεηαη κε δηάθνξα θξηηήξηα
460

. 

Γεληθφηεξα, δχν είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο εξκελείαο ηεο 

παηδηθήο θηιίαο. Ζ πξψηε είλαη ε γλσζηηθν – εμειηθηηθή πξνζέγγηζε
461

, πνπ εζηηάδεη ζηηο 

ζεσξεηηθέο αληηιήςεηο ηεο ζεσξίαο αλάπηπμεο ηνπ Piaget θαη πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη 

ηηο ζρέζεηο ζε κία εμειηθηηθή – αλαπηπμηαθή πξννπηηθή. χκθσλα κε απηήλ ηελ 

πξνζέγγηζε, ε ζπκπεξηθνξά γεληθεχεηαη θαη δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα 

δηαθνξνπνηήζεηο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο επηδξάζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ή ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ, βαζίδεηαη ζηε ζεσξία φηη ηα παηδηά ζε κηα 
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 Hartup, W. W., «Cooperation, Close Relationships And Cognitive Development», ζην 

Bukowski, W.M., Newcomb, A., Hartup, W. (επηκ.),  The Company They Keep: Friendship In 

Childhood And Adolescence, Cambridge: University Press, 1996, ζζ. 23-27. 
459
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Children‟s Experiences Within The Peer Group, San Francisco: Jossey – Bass, 1998, ζζ.36-38.  
460

 Απγεηίδνπ, ., φ.π., ζ.17. 
461

 Γηα ηηο έξεπλεο ζην γλσζηηθφ – εμειηθηηθφ κνληέιν, βι. ελδεηθηηθά Selman, R. L., «Social-

Cognitive Understanding: A Guide To Educational And Clinical Practice», ζην Lickona, T., 

(επηκ.), Moral Development And Behavior, New York: Holt, Rinehart and Winston,  1980. 



132 
 

ζπγθεθξηκέλε ειηθία αλαπηχζζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ
462

. 

Ζ δεχηεξε είλαη ε εζλνγξαθηθή – εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία πξνζπαζεί λα 

θαηαλνήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρέζεσλ ζην πιαίζην αλάπηπμήο ηνπο
463

. χκθσλα 

κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, ε παηδηθή θηιία εξεπλάηαη ζην πνιηηηζκηθφ πιαίζην, ην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ ηεο ζρέζεο ησλ παηδηψλ θαη 

εζηηάδεη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά ζπγθξνηνχλ θηιίεο κεηαμχ ηνπο θαη ηηο 

εξκελεχνπλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ζεσξεί φηη ηα παηδηά, θαζψο αιιειεπηδξνχλ, 

δεκηνπξγνχλ θνηλά λνήκαηα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ηα κνηξάδνληαη, δηαρεηξίδνληαη θαη 

ηα αλαζπγθξνηνχλ
464

. 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ε έξεπλα ηεο Απγεηίδνπ (1994,1997) απνηειεί 

ζεκαληηθή δηεξεχλεζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο παηδηθήο θηιίαο ζην πιαίζην ηνπ 

εζλνγξαθηθνχ παξαδείγκαηνο. χκθσλα κε ηελ Απγεηίδνπ νη θηιίεο πνπ ζπγθξνηνχλ ηα 

παηδηά κεηαβάιινληαη, θαζψο κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο θνηλέο εκπεηξίεο▪ πάλησο, κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ νη θηιίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ απμαλφκελε ζηαζεξφηεηα. Σα παηδηά 

αληηζηξέθνπλ ην κνληέιν «παίδεη καδί κνπ θαη άξα είλαη θίινο κνπ» ζην κνληέιν «είλαη 

θίινο κνπ θαη άξα παίδσ καδί ηνπ»
465

. Σν ζηάδην ηεο θνηλσληθήο έληαμεο πνπ καο αθνξά 

θαη κειεηάκε ζηα κηθξναθεγήκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη απηφ ηεο πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηε ζπγθξφηεζε ηεο θηιίαο ζηα κηθξναθεγήκαηα, 

ιάβακε ππφςε καο ηηο παξαθάησ κειέηεο.  

πσο ππνζηεξίδεη ν Howes, απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία έλα κεγάιν πνζνζηφ παηδηψλ 

έρνπλ ζπρλέο θαη ακνηβαίεο επαθέο θαη αιιειεπηδξάζεηο κε ζπγθεθξηκέλα παηδηά ηεο 

ειηθίαο ηνπο
466

, έρνληαο σο βαζηθφ ζηφρν ην ζπλεξγαηηθφ θαη επηηπρεκέλν παηρλίδη. 

χκθσλα κε ηνπο Cole, M., Cole, S., ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, ε θηιία επηθεληξψλεηαη ζην 

παηρλίδη ππφθξηζεο. Οη πεξηγξαθέο ησλ κηθξψλ παηδηψλ γηα ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο θηιίεο 

θαη γηα ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο πεξί θηιίαο γεληθά απνθαιχπηνπλ φηη ζεσξνχλ ζαθψο 

                                                           
462

 Απγεηίδνπ, ., φ.π., ζ.20. 
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466

 Howes, C., «The Earliest Friendships», ζην  Bukowski, W.M., Newcomb, A., Hartup, W. 
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ζπνπδαηφηεξε ηελ ηθαλφηεηα ησλ άιισλ παηδηψλ λα είλαη ζχληξνθνί ηνπο ζην παηρλίδη
467

. 

Αλαθνξηθά κε ηα κηθξφηεξα παηδηά, ν Edward Mueller θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ 

ππνζηήξημαλ φηη νη επαθέο κε παηρλίδηα ή άιια αληηθείκελα ρξεζηκεχνπλ σο αθεηεξηαθά 

ζεκεία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο ηνπο αιιειεπίδξαζεο
468

. 

Μεξηθνί παξαηεξεηέο ζπκπεξαίλνπλ φηη ηα κηθξά παηδηά αληηιακβάλνληαη ηε θηιία 

πνιχ δηαθνξεηηθά απ‟ φηη ηα κεγαιχηεξα, νη έθεβνη, νη ελήιηθνη. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, 

φηαλ ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο κηινχλ γηα ηνπο θίινπο ηνπο, αλαθέξνληαη 

πξαγκαηηθά ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, πξάγκα πνπ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ
469

. 

Ο Selman
470

, ζε έξεπλά ηνπ ζηηο Ζ.Π.Α. κε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο, 

θαηφξζσζε λα πεξηγξάςεη ηελ αλάπηπμε ηεο θηιίαο θαη λα θάλεη ιφγν γηα επίπεδα 

αλάπηπμεο θηιίαο, ηα νπνία βαζίδνληαη ζην γλσζηηθφ-εμειηθηηθφ κνληέιν ηνπ Piaget
471

. 

χκθσλα κε ηνλ ίδην, ινηπφλ, ηα παηδηά ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία ζεσξνχλ θίινπο φινπο 

εθείλνπο κε ηνπο νπνίνπο παίδνπλ καδί. ε απάληεζε ηεο εξψηεζεο «Σί είλαη θίινο;» 

παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζέηνπλ ηξεηο πξνυπνζέζεηο: «Κάπνηνο πνπ παίδεη καδί ζνπ, 

θάπνηνο πνπ κνηξάδεηαη ηα πξάγκαηά  ηνπ καδί ζνπ θαη θάπνηνο πνπ δε ζε πεηξάδεη».
472

  

Ζ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο είλαη θπζηθφ, έξρεηαη σο 

απνηέιεζκα ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ παηδηνχ κε ηα πξψηα πξφζσπα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, 

φπσο είλαη νη γνλείο θαη πην ζπρλά ε κεηέξα. Αλ νη γνλείο  ελζαξξχλνπλ ην παηδί, ηφηε 

απηφ απνθηά απηνπεπνίζεζε, ελψ, αλ ην απνζαξξχλνπλ, ηφηε ην παηδί θιείλεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη γίλεηαη δχζπηζην πξνο ην λα γλσξίζεη θαηλνχξγηα 

πξφζσπα. 

χκθσλα, ινηπφλ, κε φια ηα παξαπάλσ ε θηιία απνηειεί κηα αλαγθαηφηεηα πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ έκθπηε ηάζε ηνπ αλζξψπνπ γηα θνηλσληθφηεηα. Δηδηθφηεξα, είλαη έλα 

κέζν πνπ παξάγεη θνηλσληθνχο δεζκνχο θαη ζπληξνθηθφηεηα. Ο άλζξσπνο ληψζεη ηελ 
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470
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Children‟s Friendships, Cambridge: University Press, 1981, ζζ.242-272. 
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αλάγθε λα ζπλαλαζηξαθεί κε άιινπο αλζξψπνπο, λα δεκηνπξγήζεη κε απηνχο θηιηθνχο 

δεζκνχο, κε ζθνπφ λα θαιιηεξγήζεη ηνλ ςπρηθφ ηνπ θφζκνπ
473

. ηε ζπλέρεηα, ζα 

αλαθεξζνχκε ζηνπο ζεσξεηηθνχο, απφ ηνπο νπνίνπο μεθίλεζε ην ελδηαθέξνλ γηα ηε 

ζεκαζία ηεο έλλνηαο «θηιία».  

 

 5.2 Ζ ζημαζία ηηρ θιλίαρ για ηοςρ Απιζηοηέλη, Piaget και Sullivan 

 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε θηιία εληνπίδεηαη πξηλ πνιιά ρξφληα, ζηνλ Αξηζηνηέιε. 

Αξγφηεξα, αθνινχζεζαλ νη ζεσξεηηθέο δηαηππψζεηο ηνπ Piaget(1965) θαη ηνπ Sullivan 

(1953). 

Ζ αλαδήηεζε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θηιίαο έιθεη ην ελδηαθέξνλ ήδε απφ ηελ 

αξραηφηεηα. Ζ θηιία απνηειεί θνξπθαία έλλνηα ηεο αξηζηνηειηθήο εζηθήο. χκθσλα κε 

ην ηαγεηξίηε θηιφζνθν, ε θηιία είλαη κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επδαηκνλία ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ε απφδεημε ηεο θνηλσληθήο ηνπ θχζεο. χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, ηα 

είδε ηεο θηιίαο είλαη ηξία.  

Αξρηθά, μερσξίδεη ηε θηιία πνπ έρεη σο θίλεηξν, σο ζθνπφ, δειαδή ην ζπκθέξνλ. ε 

απηφ ην είδνο θηιίαο, ν ζχλδεζκνο κεηαμχ θίισλ ζηεξίδεηαη ζην θνηλφ ζπκθέξνλ. Χο 

δεχηεξν είδνο θηιίαο νξίδεη απηφ πνπ έρεη σο θίλεηξν ηελ απφιαπζε, ελψ σο ηξίην 

δηαθξίλεη  ηε θηιία πνπ έρεη σο ζθνπφ ην αγαζφ, δειαδή ην εζηθά θαιφ. Σα δχν πξψηα 

είδε θηιίαο δχζθνια αληέρνπλ ζηε δνθηκαζία ηνπ ρξφλνπ θαη εχθνια δηαιχνληαη, φηαλ 

παξνπζηαζηνχλ δπζθνιίεο. Σν ρξφλν θαη ηηο δπζθνιίεο κπνξεί λα μεπεξάζεη κφλν ε θηιία 

πνπ δελ επηδηψθεη ην πξνζσπηθφ φθεινο, αιιά ην φθεινο ηνπ θίινπ
474

. 

ηνλ 20
ν
 αηψλα ζεκαληηθνί παηδαγσγνί θαη ςπρνιφγνη, φπσο ν Piaget θαη ν Sullivan, 

αζρνιήζεθαλ κε ην παξφλ ζέκα. 

Ζ ζεσξία ηνπ Piaget
475

 απνηέιεζε ηελ πξψηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο 

ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο θηιίαο κεηαμχ ησλ παηδηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

Piaget αλαθέξζεθε ζηε θηιία έκκεζα ζηελ εμειηθηηθή ηνπ ζεσξία γηα ηελ εζηθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, πεξηγξάθνληαο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ θίισλ σο ηζφηηκεο, σζψληαο ηα 

παηδηά λα ζπλεξγαζηνχλ, κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Ο Piaget 
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αλαγλψξηζε ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ακνηβαηφηεηα σο βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ησλ παηδηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο είλαη ν 

πξψηνο πνπ επηζήκαλε ηε ζεκαζία ηεο απνδνρήο ηνπ «Άιινπ» σο ίζνπ.  

O Sullivan
476

 ήηαλ ν πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζε ηνλ φξν «ζηελή θηιία» κε πην 

ζπγθεθξηκέλε έλλνηα, αλαθεξφκελνο ζηελ νηθεηφηεηα ή απηναπνθάιπςε, δειαδή ζηελ 

αληαιιαγή θαη ζηε γλψζε πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ κεηαμχ θίισλ. 

Πξφηεηλε έλα κνληέιν θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθέο αλάγθεο πξνθχπηνπλ ζηα εμειηθηηθά ηνπ ζηάδηα ηνπ παηδηνχ: 

ηα 2 – 5 έηε, πνπ αθνξά ε παξνχζα έξεπλα, ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ρσξίο ηελ παξέκβαζε ελειίθσλ477. 

ηε ζπλέρεηα, ζα εμεηάζνπκε ην δήηεκα ηεο θηιίαο επηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ καο 

ζηε ζεκαζία απηήο θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, αιιά θαη ζηε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

απνδφκεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

 

 

5.3 Ζ ζημαζία ηηρ θιλίαρ ζηην πποζσολική ηλικία και η ζςμβολή ηηρ 

ζηην αποδόμηζη ηηρ διαθοπεηικόηηηαρ 

 

ηελ παηδηθή ειηθία νη θνηλσληθέο ζρέζεηο κπνξνχλ λα ππνβνεζήζνπλ ηα παηδηά λα 

θαηαλνήζνπλ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, επεξεάδνληάο ηα αλαθνξηθά κε ζρέζεηο κεηαμχ 

αληηθεηκέλσλ, αληηιήςεσλ θαη αλζξψπσλ
478

. Ηδηαίηεξα νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

ζπλνκειίθσλ, ζπκβάιινπλ «ζηελ θνηλσληθφ–γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, γηαηί νη 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο πξνζθέξνπλ έλα πιαίζην γηα ηε κάζεζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ θχινπ, ηελ εζσηεξίθεπζε εζηθψλ αμηψλ θαη ηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ»
479

. 

εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ έλαξμε κηαο θηιηθήο ζρέζεο είλαη ε εγγχηεηα ή ε 

γεηηλίαζε. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηα παηδηά ηνπ ίδηνπ θχινπ θαη ηεο ίδηαο ειηθίαο 
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477

 ηα 5 – 8 έηε έρνπλ ζπληξφθνπο ζην παηρλίδη αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνζηήξημε ησλ ελειίθσλ, 

αιιά νη ζρέζεηο ηνπο είλαη εγσθεληξηθέο θαη δηαηεξνχληαη κφλν φζν ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ 

παξφληνο. ηελ ειηθία ησλ 8 – 12 εηψλ, ηα παηδηά κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ ζηελέο θηιηθέο 

ζρέζεηο, θαζψο αλαπηχζζνπλ κηα πξαγκαηηθή επαηζζεζία ζηηο ζθέςεηο, ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

ζηηο αλάγθεο ησλ θίισλ ηνπο θαη επηδηψθνπλ νη ζρέζεηο ηνπο λα είλαη καθξνρξφληεο θαη πην 

δεζκεπηηθέο. ηελ εθεβεία, αθππλίδεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηηο εηεξφθπιεο ζρέζεηο θαη 

απνδίδνπλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ πίζηε θαη ζηελ απηναπνθάιπςε. 
478

 Απγεηίδνπ, ., φ.π., ζζ.36-37. 
479

 .π., ζζ.34-35. 
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κνηξάδνληαη παξφκνηα ελδηαθέξνληα θαη εκπιέθνληαη ζε ζηελφηεξεο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο. Παξ‟ φια απηά, παξαηεξείηαη φηη θαη ηα παηδηά δηαθνξεηηθνχ θχινπ ή ειηθίαο 

κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ κηα δηαπξνζσπηθή ζρέζε, ηδηαίηεξα, εάλ ππάξρνπλ ζπγγεληθνί ή 

νηθνγελεηαθνί θηιηθνί δεζκνί.  

Σν βαζηθφηεξν ζπζηαηηθφ ζηηο κηθξέο ειηθίεο, φζνλ αθνξά ηε θηιία, είλαη ε επθαηξία, 

ε απζεληηθφηεηα, θαη ηα θνηλά ελδηαθέξνληα. Γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηα παηδηά θηιίεο, 

πξέπεη λα παξέρνληαη επθαηξίεο γηα θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδη. Δπηπιένλ, είλαη 

ζεκαληηθφ λα πεξλάλε πνιιέο ψξεο καδί, λα κνηξάδνληαη θαη λα δηαζθεδάδνπλ κε ηα ίδηα 

παηρλίδηα θαη ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο. Δπνκέλσο, νη θηιίεο ζε απηήλ ηελ ειηθία ζπλήζσο 

δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ παηδηψλ, πνπ είλαη ζηελ ίδηα γεηηνληά ή ζηελ ίδηα ηάμε θαη 

πεξλνχλ πνιιέο ψξεο καδί
480

.  

Οη εκπεηξίεο πνπ απνθηνχλ ηα παηδηά ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ θαη ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε είλαη πνιχ ζεκαληηθέο θαζψο καζαίλνπλ ηα βαζηθά, φζνλ αθνξά ηε 

δεκηνπξγία θηιηθψλ ζρέζεσλ. Σα παηδηά παίδνπλ, αλαθαιχπηνπλ, ζρεδηάδνπλ, εξγάδνληαη 

κε άιια παηδηά ηεο νκάδαο, αλαπηχζζνπλ ζαθή έλλνηα ηνπ «αλήθεηλ» ζηελ νκάδα θαη 

ελζαξξχλεηαη ε ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά ηνπο
481

. Οη ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

επεξεάδνπλ ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, γηαηί ε εκπηζηνζχλε θαη ε 

αιιειεμάξηεζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο ζέηεη έλα αζθαιέο πιαίζην γηα ηε 

κάζεζε. Δπηπιένλ, ε ζχλαςε θηιηθψλ ζρέζεσλ βνεζάεη ην κηθξφ παηδί, λα 

θνηλσληθνπνηεζεί θαιχηεξα, λα αλαπηχμεη θαηάιιειεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη λα 

απνθηήζεη κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε
482

. Οη λεπηαγσγνί νθείινπλ λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

θαη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαδίδνπλ ζηα παηδηά ηε γλψζε ηνπ πψο αλαπηχζζνπκε θηιηθέο 

ζρέζεηο. πσο, επίζεο, είλαη εμίζνπ ζπνπδαία ε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ 

ζην λα νξγαλψλεη νκάδεο πνπ εκπιέθνπλ θίινπο ζηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα, γηαηί 

επεξεάδεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ ηα παηδηά λα κάζνπλ κε ηε βνήζεηα θαη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ θίισλ
483

. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

ηα παηδηά δνκνχλ ηελ «θνηλή γλψζε», δειαδή ηε γλψζε νξηζκέλσλ θαλφλσλ θαη 

ζπλεζεηψλ πνπ νξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην/ηε λεπηαγσγφ
484

. 
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Δπηπιένλ, ε ζπλερήο επαθή κε ζπλνκειίθνπο ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αξρίδνπλ λα 

«αληηιακβάλνληαη» ηελ νπηηθή ελφο άιινπ πξνζψπνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα κπνξνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, αλαπηχζζνληαο πεξαηηέξσ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο λνεκνζχλε. Έλα παηδί δηδάζθεηαη πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, 

ηνπο άιινπο θαη καζαίλεη πψο λα επηθνηλσλεί ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ 

θαηαλνψληαο ηηο επηπηψζεηο θαη ηα φξηα ηηο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
485

.  

Δπηπξφζζεηα, κέζα απφ θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ην παηρλίδη, δίλεηαη ζηα παηδηά ε 

επθαηξία λα κάζνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηηο ζπγθξνχζεηο εμνηθεηψλνληάο ηα 

κε θνηλσληθέο έλλνηεο, φπσο ε εκπηζηνζχλε, ν ζεβαζκφο, ε ππνζηήξημε θαη ε 

αιιεινβνήζεηα
486

. 

Δπίζεο, νη νκάδεο ζπλνκειίθσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξα απφ δχν παηδηά, 

παξέρνπλ έλα πιαίζην πεηξακαηηζκνχ κε ηνλ αληαγσληζκφ, ηελ θπξηαξρηθφηεηα θαη ηελ 

ππνρσξεηηθφηεηα, πξνεηνηκάδνληάο ηα λα εληαρζνχλ ζε νκαδηθά πιαίζηα, φπσο ζε κηα 

αζιεηηθή νκάδα. Μάιηζηα, ζε νκάδεο ζπλνκειίθσλ, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κεγάιε πνηθηιία σο πξνο ηε θπιεηηθή πξνέιεπζε ησλ παηδηψλ ή σο πξνο θάπνηεο 

ζσκαηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, παξαηεξείηαη φηη ηα παηδηά πηνζεηνχλ ιηγφηεξν ζηεξεφηππεο 

ζηάζεηο. Σέινο, κε ηε βνήζεηα ησλ θίισλ βειηηψλεηαη ε απηνγλσζία θαη εληζρχεηαη ε 

απηνεθηίκεζε.  

ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή θαηεγνξία «Φηιία», ζηφρνο ηεο κειέηεο είλαη λα 

δηεξεπλήζνπκε θαηά πφζν ε δεκηνπξγία θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ «Άιινπ» θαη ηνπ 

«Δκείο» ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή απνδνρή απηνχ θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην 

πεξηβάιινλ.     

Πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχκε ηα δεηήκαηα ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ θαη εηδηθά ηεο θηιίαο, ζα παξνπζηάζνπκε νξηζκέλεο επηκέξνπο αλαιχζεηο 

κηθξναθεγεκάησλ εζηηάδνληαο ζηηο δηαθνξεηηθέο φςεηο ηνπ ζέκαηνο.  

Σν ζέκα ηεο θηιίαο θαη ε σθέιεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ απηή γίλεηαη αληηθείκελν 

δηεξεχλεζεο ζηηο ζχγρξνλεο κηθξναθεγήζεηο. Σα βηβιία πνπ εμεηάδνπκε καο δίλνπλ 

πνηθίιεο φςεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ζα εμεηάζνπκε ην θάζε 

κηθξναθήγεκα ρσξηζηά, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε ηδηαίηεξε δηάζηαζε, ε 

επηλνεηηθφηεηα θαη ε πνιιαπιφηεηα ησλ θφζκσλ πνπ αμηνπνηνχληαη ζπκβνιηθά ζηηο 

κηθξναθεγήζεηο ηεο πεξηφδνπ 2000-2013, γηα λα πξνβιεζεί ε θηιία ζε ζπζρεηηζκφ κε ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα. 
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5.4 Αναλύζειρ μικποαθηγήζεων πεπιόδος 2000-2013 

 

ηελ θαηεγνξία «Φηιία» πνπ εμεηάδνπκε δηακνξθψλνληαη δχν νκάδεο 

εηθνλνγξαθεκέλσλ κηθξναθεγεκάησλ. Ζ πξψηε νκάδα πεξηιακβάλεη ηζηνξίεο ζηηο 

νπνίεο πξσηαγσληζηνχλ δψα κε έληνλε ηελ παξνπζία ηνπ αλζξσπνκνξθηζκνχ,  ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ξεαιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απφ ηα ηξηάληα βηβιία ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πιηθνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο, έρνπλ θαηακεηξεζεί είθνζη ηξεηο 

πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο πξσηαγσληζηνχλ αλζξσπφκνξθα δψα-έληνκα. ηελ ίδηα νκάδα 

αλήθνπλ θαη ηέζζεξα βηβιία, Πξσηνγέξνπ, Α., Έλα απιφ κνιχβη, (2011), Λάηηα, Γ., ηαλ 

ην 7 ζπλάληεζε ην 10, (2010), Κσλζηαληηλίδεο, Γ., Κάπνηε ζηε Μεισδηνχπνιε, (2011) θαη 

Αιεμάλδξνπ, Γ., Μηα κάζθα γειάεη θαη θιαίεη, (2009), ζηα νπνία πξσηαγσληζηνχλ θπζηθά 

ζηνηρεία κε πιήξε αλζξσπνκνξθηθή αλαπαξάζηαζε θαη κε αλάινγε πξνζσπνπνίεζε, 

ζηα επίπεδα ηεο ζπκβνινπνίεζεο. 

Ζ δεχηεξε νκάδα εηθνλνγξαθεκέλσλ κηθξναθεγεκάησλ πεξηιακβάλεη ηζηνξίεο, ζηηο 

νπνίεο νη ήξσεο είλαη παηδηά. πγθεθξηκέλα: Γελεδάθε, Λ., Μηα θφθθηλε θισζηή θαη έλα 

παξδαιφ λεζί, (2011), Αλδξηθφπνπινο, Ν., Ζ Υψξα κε ηνπο Παξάμελνπο Αλζξψπνπο, 

(2006) θαη Απηδήο, Μ., Θέισ κφλν λα παίμσ καδί ζνπ, (2004). 

ηεξηδφκελνη ζηα εθπαηδεπηηθά κνληέια, ηα νπνία παξνπζηάζακε ζην πξψην θεθάιαην 

ηεο δηαηξηβήο, ηα εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα, ζηα νπνία ν θεληξηθφο ήξσαο, φηαλ 

πξσηνεκθαλίδεηαη, απνξξίπηεηαη απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα-θνηλφηεηα, αιιά ζηε ζπλέρεηα 

θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ππφινηπσλ ράξε ζε έλα ηνπ θαηφξζσκα ή ζε κηα γελλαία 

πξάμε, είλαη ηα εμήο βηβιία: Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., Σν παπί πνπ δελ είρε ηη λα πεη 

(2011), Αλδξηθφπνπινο, Ν., Ζ Υψξα κε ηνπο Παξάμελνπο Αλζξψπνπο,(2006), 

Κσλζηαληηλίδεο, Γ., Κάπνηε ζηε Μεισδηνχπνιε, (2011), Σζνξψλε – Γεσξγηάδε, Γ., Ο 

κεγάινο ληθεηήο, (2011) θαη Γεκνπιίδνπ, Υ., Πξαζηλνπαζραιηάο, (2005). Ζ ινγηθή ησλ 

ζελαξίσλ απηψλ ησλ βηβιίσλ ζηεξίδεηαη ζηε δηαδηθαζία έληαμεο θαη απνδνρήο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πξνζψπσλ, πνπ γίλνληαη απνδεθηνί απφ ηελ θνηλφηεηα, κφλν φηαλ θαη εάλ 

θαηαθέξνπλ λα επηηχρνπλ θάηη ην εμαηξεηηθφ. 
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5.4.1 Σν κηθξναθήγεκα ηεο Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., Σν παπί πνπ δελ είρε ηη λα πεη, 

(2011)
487

 είλαη έλα ζχγρξνλν εηθνλνγξαθεκέλν κηθξναθήγεκα γηα παηδηά, πνπ δηαζέηεη 

εκθαλή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λενηεξηθφηεηαο, ηφζν απφ άπνςε κνξθήο θαη δνκήο φζν 

θαη πεξηερνκέλνπ. πσο, άιισζηε, απνθαιχπηεη ν πεξηγξαθηθφο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ, ε 

πινθή αθνξά ζε έλα αλζξσπφκνξθν παπάθη πνπ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο νκηιίαο. ηελ 

εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμψθπιινπ αλαπαξίζηαηαη ν πξσηαγσληζηήο, ηνπ νπνίνπ ην βιέκκα 

απαηηεί ηελ άκεζε εκπινθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ αλαγλψζηε, θαζψο 

ιεηηνπξγεί σο «απαίηεζε»
488

.  

Ο γξακκηθφο ρξφλνο ηεο αθήγεζεο μεθηλά κε ηελ παξνπζίαζε ηεο θνηλσλίαο, κέζα 

ζηελ νπνία δεη ν θεληξηθφο ήξσαο, απφ ηνλ παληνγλψζηε αθεγεηή. Πξφθεηηαη γηα έλα 

αγξφθηεκα, θαζψο εθεί βξίζθνληαη νηθφζηηα δψα. Ο θεληξηθφο ήξσαο απνθαιχπηεηαη απφ 

ηα ιφγηα ηνπ αθεγεηή θαη ηνπο δηαθνπηφκελνπο ιφγνπο ησλ δεπηεξεπφλησλ ραξαθηήξσλ. 

χκθσλα κε ηνπο ηειεπηαίνπο, πιεξνθνξνχκαζηε φηη ν  πξσηαγσληζηήο αθνχεη ζην 

φλνκα «Πίπεο». Ζ εζσηεξηθή εζηίαζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε λα 

παξαθνινπζήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ θεληξηθνχ ήξσα, γεγνλφο πνπ 

επηηξέπεη λα εηθάζεη φηη δελ πξφθεηηαη γηα κία εθ γελεηήο δπζιεηηνπξγία αιιά γηα 

ζπλαηζζεκαηηθή αλαζθάιεηα. Ζ άπνςε απηή εληζρχεηαη απφ ηα ζρφιηα ηνπ παληνγλψζηε 

αθεγεηή, ν νπνίνο απνθαιχπηεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θεληξηθνχ ήξσα, ππφ ηελ επγεληθή 

δηαηχπσζε ηνπ επηζεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ «ληξνπαιφο». Σα ιφγηα θαη νη ζθέςεηο ηνπ 

πξσηαγσληζηή αθνξνχλ ζε κεηαθεξφκελν ιφγν, κία ηερληθή πνπ παξαπέκπεη ζε εζσηεξηθφ 

κνλφινγν, «Ση έγηλε; Έραζα ηε θσλή κνπ; αλαξσηηέηαη. Μηα βφιηα ζην δάζνο ίζσο κνπ 

θάλεη θαιφ». Ζ δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ πξνθαιεί ηελ πεξηέξγεηα ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ 

πνπ ηνλ θαζηζηά επίθεληξν ησλ ζπδεηήζεψλ ηνπο, «Έια ηψξα, Πίπε! Πάςε λα είζαη έλα 

ληξνπαιφ θαη θνβηζκέλν παπάθη. Σφζα θαη ηφζα πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ γχξσ. ιν θαη θάηη 

ζα έρεηο λα καο πεηο». Ο άκεζνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπδεηήζεσλ απφ 

ηνλ αθεγεηή κε ηε ιέμε «θνπηζνκπνιηφ» δίλεη ην ηδενινγηθφ ζηίγκα ηεο αληηκεηψπηζεο 

αιιά θαη ηεο ζηάζεο ησλ «ηππηθψλ ραξαθηήξσλ» απέλαληη ζηνλ «Άιιν». Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζρφιην ελέρεη αξλεηηθέο ζπλππνδειψζεηο ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο, 

γεγνλφο πνπ θαζνδεγεί ηελ πξφζιεςε ησλ ιεγφκελσλ ηεο νκάδαο ησλ δεπηεξεπφλησλ 

πξνζψπσλ σο εηξσληθψλ ζρνιίσλ. Σν λφεκα ηνπ ιεθηηθνχ θεηκέλνπ θαζίζηαηαη 

                                                           
487

 Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., Σν παπί πνπ δελ είρε ηη λα πεη, Αζήλα: αββάιαο, 2011. Σελ 

εηθνλνγξάθεζε έθαλε ε Janet Samuel. 
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 Kress, G, van Leeuwen, Th., φ.π., 1996/2010, ζ. 192.   
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επθξηλέζηεξν κε ηελ εηθφλα
489

 πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εηθνλνγξάθνο, πνπ έρεη σο ζθνπφ λα 

αλαδείμεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλαζθάιεηα ηνπ ήξσα. πγθεθξηκέλα, ε γσλία ιήςεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί είλαη θπζηθή, ζην επίπεδν ηνπ καηηνχ, γηα λα απεηθνληζηεί ν ρψξνο ηνπ 

αγξνθηήκαηνο. Σν γεληθφ πιάλν ηεο ζθελήο πεξηιακβάλεη φια ηα δψα, πνπ 

θαηαιακβάλνπλ φιε ηελ έθηαζε ηεο δηζέιηδεο εηθφλαο θαη εηθνλίδνληαη λα θάλνπλ βφιηα 

ζε δπάδεο, κε ην ζεκείν θπγήο φπνπ θαηαιήγνπλ ηα βιέκκαηά ηνπο λα είλαη ν ήξσαο. 

Αληίζεηα, ν ήξσαο ηνπ βηβιίνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ θάησ δεμηά ζειίδα, κφλνο, έρνληαο ηα 

ρέξηα ηνπ ζηαπξσκέλα θαη ην θνβηζκέλν βιέκκα ηνπ απνζθνπεί ζηελ ηαχηηζε ηνπ 

αλαγλψζηε-ζεαηή κε ην εηθνληδφκελν πξφζσπν.  

ηελ επφκελε ζθελή, ην εηθνληδφκελν πξφζσπν θαηαιακβάλεη φιε ηε ζειίδα, κε ην 

πιάλν λα είλαη γθξν πιαλ. Τπάξρεη κηθξφ πεξηζψξην ζην πεδίν βάζνπο, ην νπνίν παξέρεη 

κφλν πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ήξσα. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

επηιέρζεθε απφ ηνλ εηθνλνγξάθν απηφ ην πιάλν είλαη γηα λα δεη ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο ηηο 

εθθξάζεηο ζην πξφζσπν ηνπ ήξσα θαη λα θαηαιάβεη ηε δχζθνιε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε, ηελ νπνία βηψλεη. Πξφθεηηαη γηα κία άκεζε θαη επζεία δηεπίδξαζε, ε νπνία 

εμαζθαιίδεη πάληα ηελ άκεζε εκπινθή. Σν «αληηθείκελν ηνπ βιέκκαηνο» είλαη ν 

αλαγλψζηεο-ζεαηήο θαη ε ηερληθή απηή ιεηηνπξγεί σο «(απ)αίηεζε»
490

 ηνπ ήξσα απφ ην 

ζεαηή λα εκπιαθεί «εθβηαζηηθά»
491

 ζε θάπνηνπ είδνπο θαληαζηηθή ζρέζε καδί ηνπ.  

ηελ εμέιημε ηεο πινθήο θαη ζηελ επφκελε ζθελή,  ν ήξσαο απνθαζίδεη λα πάεη κηα 

βφιηα ζην δάζνο. Ζ πεξηπιάλεζε ζην δάζνο ζπκβνιίδεη ηελ ππνθεηκεληθή ηνπ πνξεία 

πξνο ηελ σξίκαλζε. Οη δξφκνη, ζχκθσλα κε ηνλ Nodelman, είλαη «πκβνιηθέο πνξείεο 

πξνο ηε ζνθία»
492

. Δπηπιένλ, νη ηάζεηο ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ ηζηνξηψλ λα απεηθνλίδνπλ 

δξφκνπο απνηεινχλ «Οπζηαζηηθέο βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ζπκβνιηθή δχλακε 

ηεο ηζηνξίαο»
493

. Μέζα απφ κηα ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο επφκελεο 

ζθελέο, ν πξσηαγσληζηήο, ζπλαληάεη δπν αιεπνχδεο θαη ππφθεηηαη ζε εθβηαζκφ, κε 

απνηέιεζκα λα κπεη ζε κηα δηαδηθαζία πξάμεσλ ρσξίο ηελ «πξαγκαηηθή» ηνπ 

ζπγθαηάβαζε. Γξάθεη: 
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 Γηα ηα βηβιία πνπ δε δηαζέηνπλ ζειηδαξίζκεζε, αξρίδσ λα αξηζκψ απφ ηε ζειίδα πνπ 
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«Ο Πίπεο δε ζέιεη λα καδέςεη μχια, φκσο νη αιεπνχδεο θαίλνληαη ηφζν πεηλαζκέλεο! 

Αλνίγεη ην ξάκθνο ηνπ λα πεη “ρη”, φκσο… ιέμε δε βγαίλεη απ‟ ην ζηφκα ηνπ»
494

. 

«Πνηνο ζα γεκίζεη ηψξα ην θαδάλη κε λεξφ;». 

«Σν παπάθη, θπζηθά, πνπ ζηφκα έρεη θαη κηιηά δελ έρεη»
495

. 

«Γηα άιιε κηα θνξά ν Πίπεο ζέιεη λα θσλάμεη “ρη”, αιιά δελ ηνικάεη. Οη αιεπνχδεο 

είλαη ηφζν άγξηεο! Αλνίγεη ην ξάκθνο ηνπ λα δηακαξηπξεζεί θαη… ηη ιέεη; Απνιχησο 

ηίπνηα»
496

. 

Σν έλζηηθην ηεο επηβίσζεο ζπληζηά ηελ ππέξβαζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπ 

αλαζθαιεηψλ. ε κηα θαηάζηαζε θηλδχλνπ βξίζθεη ηε δχλακε λα θσλάμεη «βνήζεηα». Ο 

ηξφπνο εθθνξάο ησλ ιέμεσλ σρξηά κπξνζηά ζηελ αλάγθε απήρεζεο γηα βνήζεηα. 

Καηαθέξλνληαο, ινηπφλ, λα μεθχγεη απφ ηα πνλεξά ζρέδηα ησλ αιεπνχδσλ, επηζηξέθεη 

ζηελ θνηλσλία ησλ δψσλ ζηελ νπνία αλήθεη, γηα λα δηεγεζεί ηα φζα βίσζε ζην δάζνο. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε εηθφλα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηθνλνγξάθνο, γηα λα ηνλίζεη ηα 

αλήζπρα θαη γεκάηα αγσλία  βιέκκαηα ησλ ππφινηπσλ δψσλ. Ζ γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο 

απηήο έρεη ηξαβερηεί απφ ςειά, επηηξέπνληαο ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή λα έρεη κηα 

παλνξακηθή αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ, κε ηνλ ήξσα λα έρεη ηνπνζεηεζεί ζην θέληξν ηεο 

ζειίδαο θαη λα πεξηηξηγπξίδεηαη απφ ηα  ππφινηπα δψα. Μηα θηγνχξα ζην θέληξν ηεο 

ζειίδαο έρεη πεξηζζφηεξε ζεκαζία, θαζψο «νη κνξθέο ελδπλακψλνληαη δίλνληάο ηνπ 

πεξηζζφηεξε έκθαζε»
497

. 

Ζ πεξηπέηεηα ηνπ δάζνπο ζπλνςίδεηαη ζε κηα δηζέιηδε εηθνλνγξάθεζε
498

, ζπλνδεία 

ιηγνζηνχ ιεθηηθνχ θεηκέλνπ αλαθνξηθά κε ην ρξφλν. Ζ γξακκηθή πνξεία ηεο αθήγεζεο 

δηαθφπηεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, κε ηνλ ήξσα ζε ξφιν αθεγεηή, πιένλ, λα 

δηεγείηαη ηα φζα ζπλέβεζαλ ζην δάζνο. ηε ζπγθεθξηκέλε ζθελή, ν ρξφλνο ηεο 

αθήγεζεο θαη ν ρξφλνο ηεο ηζηνξίαο δε ζπκθσλνχλ, κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη 

αλαρξνλίεο
499

, ζπγθεθξηκέλα εκθαλίδεηαη ην ζηνηρείν ηεο αλάιεςεο, πνπ νξίδεη κηα 

αλαδξνκή ζην παξειζφλ, ζε γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ πξνγελέζηεξα ηνπ ρξφλνπ ησλ 

αθεγνχκελσλ ζπκβάλησλ. Σν ιεθηηθφ πεξηερφκελν αθνξά ζηε δηήγεζε απφ ηνλ θεληξηθφ 

ήξσα  ζε επζχ ιφγν  ηεο πεξηπέηεηαο πνπ βίσζε, «Πήξα ην κνλνπάηη θαη πεξηπιαλήζεθα 

ζην δάζνο, ψζπνπ ζπλάληεζα δπν αιεπνχδεο...». Ζ δηάηαμε ησλ γξακκάησλ ζηελ 
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εηθνλνγξαθεκέλε επηθάλεηα αθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ πξσηαγσληζηή ζην κνλνπάηη πνπ 

νδεγεί ζηελ θνηλφηεηα ζηελ νπνία αλήθεη, ζηελ πνξεία ηνπ νπνίνπ ζπλνκηιεί κε 

πξφζσπα, ελεκεξψλνληάο ηα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά πεξηζηαηηθφ. Σν 

εηθνληδφκελν κνλνπάηη θαζνδεγεί ηελ πνξεία αλάγλσζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 

ελλννχκελνο αλαγλψζηεο-ζεαηήο θαιείηαη λα παξαθνινπζήζεη ηελ πνξεία ηνπ 

πξσηαγσληζηή ζε απηφ, γεγνλφο πνπ ελέρεη κηα παηγληψδε ινγηθή. Σν νπηηθφ ζχκβνιν 

ηνπ κνλνπαηηνχ ελψλεη ην πξηλ ηεο κπζνπιαζίαο ππνβάιινληαο θαη ην κεηά απηήο. Ζ 

δξάζε δηαηξείηαη ζε ππνζχλνια, θαζψο ην ζεκείν θπγήο απνηειεί θαη ην ηειεπηαίν ρσξίν 

πεξηγξαθήο ησλ ζπκβάλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ιφγηα ησλ δεπηεξεπφλησλ πξνζψπσλ 

έρνπλ εληαρζεί ζηελ εηθνλνγξάθεζε θαη ζπγθεθξηκέλα εληφο κπαινληψλ νκηιίαο. Σν 

ιεθηηθφ πεξηερφκελν απηψλ πεξηνξίδεηαη ζε ερνπνίεηεο ιέμεηο ή ιέμεηο έθπιεμεο (Ο, φρη) 

θαη εθδήισζεο ιχπεο (θαεκέλε Πίπε!) θαη ζπλαηζζήκαηνο αλαθνξηθά κε ηα βηψκαηά ηνπ 

(Σξνκεξφ!). Δπηπιένλ, κε ην θάιεζκα πνπ θάλεη ν ήξσαο ζηα ππφινηπα δψα λα 

καληέςνπλ ηελ έθβαζε ηεο  πεξηπέηεηάο ηνπ, δεκηνπξγεί κηα έληαζε πνπ εληζρχεη ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ηζηνξία, «Σν γέκηζα, αιιά… καληέςηε πνηνο είλαη 

ηψξα κέζα». ην ζεκείν θπγήο ζην νπνίν θαηαιήγεη ην κνλνπάηη εκθαλίδεηαη ην νπηηθφ 

ζχκβνιν ησλ ραξηηψλ. Σν νπηηθφ ζχκβνιν ησλ ραξηηψλ-ηξαπνπιφραξησλ, πνπ 

ιεηηνπξγεί σο ππεξζχλδεζκνο, θαζψο παξαπέκπεη ζηε ζθελή πξνζπάζεηαο δηαθπγήο
500

. 

ην ζεκείν απηφ θιείλεη ν θχθινο δξάζεο ηεο παξνχζαο ζθελήο θαη, ζχκθσλα κε ηελ 

παξαπάλσ ηερληθή, επηζηξέθνπκε εθεί φπνπ δηαθφπεθε ε γξακκηθή πνξεία ηεο αθήγεζεο. 

Αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηελ εηθνλνγξάθεζε ηεο επφκελεο ζθελήο
501

, ζηελ νπνία 

δίλεηαη ε θνξχθσζε θαη ε θαζνδηθή πνξεία ηεο δξάζεο, πνπ νδεγεί ζηελ ηειηθή έθβαζε 

ηεο πινθήο θαη ηε ιχζε. Ο ηξφπνο θιεηζίκαηνο κηαο ηζηνξίαο έρεη μερσξηζηή ηδενινγηθή 

ζεκαζηνδφηεζε
502

, ηδηαίηεξα, φηαλ νη ζθνπηκφηεηεο ηεο αθήγεζεο είλαη δηδαθηηθέο. 

χκθσλα κε ηελ Καλαηζνχιε (2004), «Με ην ηέινο εληζρχεηαη ε βεβαηφηεηα ηνπ κηθξνχ 

παηδηνχ φηη θάπνηα πξάγκαηα ζηε δσή είλαη έηζη θαη φρη αιιηψο. Οη αβεβαηφηεηεο, ηα 

ζπγθερπκέλα φξηα, νη απξνζδηνξηζηίεο απνθεχγνληαη. Με ηε ινγηθή απηή επηθξάηεζε θαη 

θαζηεξψζεθε ην αίζην ηέινο ησλ παηδηθψλ ινγνηερλεκάησλ, θπξίσο γηαηί δη‟ απηνχ 

επηηπγράλεηαη ζην κηθξφ-παηδί ε παγίσζε θάπνησλ επηζπκεηψλ ζπλζεθψλ ή θαηαζηάζεσλ 
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ηεο αλζξψπηλεο δσήο…»
503

. Ο εηθνλνγξάθνο κε ηε ρξήζε παλνξακηθήο γσλίαο ιήςεο, 

θαζψο έρεη ηξαβερηεί απφ ςειά, επηηξέπεη ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή λα βξίζθεηαη ζε ζέζε 

αλσηεξφηεηαο, πξνζδίδνληαο κηα εηξσληθή δηάζηαζε απέλαληη ζηηο αιεπνχδεο, νη νπνίεο 

εηθνλίδνληαη κέζα ζην θαδάλη, κε ην θφβν δσγξαθηζκέλν ζηα κάηηα ηνπο. 

Ζ αθήγεζε ηειεηψλεη κε ηηο αιεπνχδεο λα εηθνλίδνληαη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο 

ζειίδαο, λα απνκαθξχλνληαη απφ ην αγξφθηεκα. Ζ πξνο ηα αξηζηεξά θαηεχζπλζε είλαη 

κηα θίλεζε «Πνπ απνθαιχπηεη θάηη ην απφκαθξν»
504

, ζχκθσλα κε ηνλ Kandinsky. Πξνο 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε «Σείλεη λα δξαπεηεχζεη ν άλζξσπνο, φηαλ αθήλεη ην ζπλεζηζκέλν 

ηνπ πεξηβάιινλ», φπσο ηζρχεη θαη κε ηηο αιεπνχδεο πνπ ηξέρνπλ λα μεθχγνπλ. Ζ 

ηειεπηαία εηθφλα πνπ επηιέγεηαη γηα ην θιείζηκν απνηειεί θαη παξάιιεια ηελ εηθφλα ηνπ 

εμσθχιινπ ηνπ βηβιίνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία δελ 

«αθνχγνληαη» αληηιήςεηο απνθιεηζκνχ θαη πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπ ήξσα, απφ ηελ 

ππφινηπε θνηλσλία. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηηο δπν ηξνπηθφηεηεο, ε εηθφλα 

ιεηηνπξγεί επεθηαηηθά ζε ζρέζε κε ην θείκελν. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη θαη νη νπηηθέο 

ζπκβάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζην θείκελν, φπσο γηα παξάδεηγκα ιέμεηο πνπ μεθεχγνπλ 

απφ ην πιαίζην ησλ ιφγσλ θαη εηζρσξνχλ ζην ρψξν ηεο εηθφλαο
505

, αιιά θαη θξάζεηο πνπ 

ππνγξακκίδνληαη κε έληνλε γξαθή, κε ζθνπφ λα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

αλαγλψζηε
506

. Δπηπιένλ, παξαηεξνχκε ηελ πηνζέηεζε ζπκβάζεσλ απφ ην ρψξν ησλ 

θφκηθο, θαη ζπγθεθξηκέλα απηψλ ησλ κπαινληψλ νκηιίαο,
507

 θαζψο θαη ηελ εκθάληζε ζην 

ιεθηηθφ θείκελν ερνπνίεησλ ιέμεσλ
508

 (πιαηο θαη θνπάθ, θνπάθ!). Δπίζεο, ην ιεθηηθφ 

θείκελν ζπρλά εγθαηαιείπεη ην ζπλήζε ρψξν ηνπ θαη εληάζζεηαη ζηελ εηθφλα, κέζα ζε 

πιαίζηα, δεκηνπξγψληαο έλα εηπκνινγηθφ παηρλίδη αλάκεζα ζην ζεκαίλνλ θαη ζην 

ζεκαηλφκελν. 

Δπηπξφζζεηα, νη ελαιιαγέο ζηηο γσλίεο ιήςεο ζε θνληηλά θαη καθξηλά πιάλα γηα ηνλ 

εθάζηνηε ήξσα ή θαη παλνξακηθά γηα ηηο ζθελέο παηρληδηνχ, πξνζθέξνπλ κηα 

πνιππξηζκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ελαιιαγέο, νη νπνίεο θαζνδεγνχλ θάζε 

θνξά ηνλ αλαγλψζηε ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία εκπινθήο θαη ζέζεο ηαχηηζεο. Ο Nodelman 

(1988/2009) δηαπηζηψλεη φηη ζηα πεξηζζφηεξα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία θάζε εηθφλα 

                                                           
503

 Καλαηζνχιε, Μ., φ.π., 2004, ζζ. 36-37.  
504

 ηβξνπνχινπ, Ρ., φ.π., ζ.129. 
505

 Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., φ.π., ζζ.8-10. 
506

 .π., ζζ.2, 3, 6, 10. 
507

 .π., ζζ. 5, 17, 18. 
508

 .π., ζζ.14-22. 
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αληηπξνζσπεχεη κία άιιε ζθελή. πρλά ε εμέιημε ηεο δξάζεο, φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ 

ζπλαηζζεκαηηθή αιιαγή θάπνηνπ ραξαθηήξα, πξνζδίδεη ηελ αίζζεζε ελαιιαγήο ηεο 

νπηηθήο γσλίαο. Δλψ, «Σα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, πνπ πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξεο 

αθνινπζίεο πιάλσλ ηεο ίδηαο δξάζεο, ζπρλά παξέρνπλ κεγαιχηεξε πνηθηιία νπηηθψλ 

γσληψλ»
509

.  χκθσλα κε ηνπο Kress θαη van Leeuwen (1996/2010) ην «Μέγεζνο ηνπ 

πιαηζίνπ, κε ηελ επηινγή αλάκεζα ζην θνληηλφ πιάλν, ζην κεζαίν ή καθξηλφ πιάλν, θιπ.», 

δηακνξθψλεη ηελ «απφζηαζε» ηνπ ζεαηή απφ ηα απεηθνληδφκελα αληηθείκελα ή πξφζσπα. 

πσο ζηελ «Καζεκεξηλή δηεπίδξαζε, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαζνξίδνπλ ηελ απφζηαζε 

(θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά)», έηζη θαη ζηε ινγνηερλία, ε ηερληθή απηή ππνζηαζηνπνηεί 

κία αληίζηνηρε ιεηηνπξγία
510

.  

Ο Πίπεο αληηπξνζσπεχεη ηνλ φκνην «Άιιν», πνπ κέζα ζηα εξκελεπηηθά πιαίζηα ηεο 

θνηλσλίαο φπνπ δεη, εθιακβάλεηαη σο «δηαθνξεηηθφο». Ζ αθήγεζε δηαθξίλεηαη απφ 

ζπκβνιηζκνχο πνπ δηαπνηίδνπλ ην θείκελν κε ζεκαζίεο. Πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνξία πνπ 

αθνξά φια εθείλα ηα παηδηά πνπ είλαη ληξνπαιά θαη δε κηιάλε εχθνια, θαζψο ληψζνπλ 

φηη νη άιινη ζα ηα θνξντδέςνπλ. Μεηαμχ ησλ πνιιψλ κελπκάησλ πνπ πεξλάεη ην βηβιίν, 

ε ζπγγξαθέαο εζηηάδεη θπξίσο ζην φηη ζα πξέπεη λα βνεζήζνπκε εθείλα ηα παηδηά, πνπ 

ιφγσ ηεο ληξνπήο ηνπο δπζθνιεχνληαη λα εθθξαζηνχλ, λα «μεθιεηδψζνπλ» ην 

ραξαθηήξα, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο. Ο Πίπεο, ιφγσ ηεο ρακειήο απηνεθηίκεζεο 

πνπ έρεη, γίλεηαη ζχκα εθθνβηζκνχ απφ ηηο αιεπνχδεο. Αξρηθά, θνβάηαη λα αληηδξάζεη 

θαη λα πεη «ρη» ζε πξάγκαηα πνπ δελ ήζειε λα θάλεη, αιιά ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, θαζψο 

θηλδχλεπε ε δσή ηνπ, ηφικεζε λα πςψζεη ηε θσλή ηνπ θαη λα πεη «ρη». Απηφ ηφλσζε 

ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη ηνλ έθαλε πιένλ πην ζίγνπξν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη πην 

αγαπεηφ απφ ηνπο άιινπο. 

 

 

5.4.2 Σν κηθξναθήγεκα ηνπ Κσλζηαληηλίδε, Γ., Κάπνηε ζηε Μεισδηνχπνιε, (2011)
511

 

είλαη έλα ζχγρξνλν εηθνλνγξαθεκέλν κηθξναθήγεκα κε εκθαλή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

λενηεξηθφηεηαο. Μειεηψληαο ηηο παξαθείκελεο ζπκβάζεηο ηνπ βηβιίνπ αμίδεη λα 
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  .π., ζζ. 275-276.  
510

 Kress, G, van Leeuwen, Th., φ.π., 1996/2010, ζ. 201.  
511

 Κσλζηαληηλίδεο, Γ., Κάπνηε ζηε Μεισδηνχπνιε, Αζήλα: Άγθπξα, 2011. Σελ εηθνλνγξάθεζε 

έθαλε ν Άθεο Μειάρξεο. Ζ ηζηνξία ζπλνδεχεηαη απφ έλα cd πνπ πεξηέρεη ηελ αθήγεζε ηεο 

ηζηνξίαο θαη πέληε ηξαγνχδηα ζε ζηίρνπο ηνπ ζπγγξαθέα θαη κνπζηθήο ηεο Αλαζηαζίαο 

Παπαδεκεηξίνπ. Δπίζεο, ζην cd πεξηέρνληαη κεισδίεο ησλ ηξαγνπδηψλ ζε κνξθή θαξαφθε, νη 

παξηηηνχξεο ησλ ηξαγνπδηψλ ζε ςεθηαθή κνξθή, θαζψο θαη νη ήξσεο ηνπ βηβιίνπ γηα ηα κηθξά 

παηδηά. 
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ζεκεησζεί φηη ην εμψθπιιν «κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ ρψξν “δηδαρήο”»
512

 κε απνδέθηε ηνλ 

ελήιηθν. Ζ παξνπζία εηηθέηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξφθεηηαη γηα «Μηα ηζηνξία γηα ηε 

κνπζηθή, ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ απνδνρή», ελεκεξψλεη ηνπο επηθείκελνπο αγνξαζηέο-

ζπλαλαγλψζηεο γηα ηελ ηδενινγηθή ζέζε πνπ πξνβάιιεη.  

ζνλ αθνξά ηε ιεθηηθή δηαηχπσζε ηνπ ηίηινπ, αλήθεη ζηελ θαηεγφξηα ηίηισλ πνπ 

ζέηνπλ ην κπζνπιαζηηθφ ρξφλν
513

. Σα γξάκκαηα ηνπ ηηηιηθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ είλαη 

επελδπκέλα κε θφθθηλν ρξψκα θαη ελ κέζσ ιεπθνχ θφληνπ, παξάγνπλ κηα έληνλε 

ρξσκαηηθή αληίζεζε, πνπ εθηζηά ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε λα ζηαζεί θαη λα 

ελεκεξσζεί γηα ην πεξηερφκελφ ηνπ. Χο εηθφλα εμσθχιινπ επηιέγεηαη έλαο καέζηξνο πνπ 

δίλεη ην ξπζκφ ζε θάπνηα πξνζσπνπνηεκέλα κνπζηθά φξγαλα. Ζ «νπηηθή αθξφαζε ησλ 

ήρσλ»
514

 επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ ζπζρεηηδφκελσλ ζπκβφισλ, θαη ζπγθεθξηκέλα 

κε ηηο λφηεο, πνπ εκθαλίδνληαη δίπια ζηελ ερνγφλν πεγή, δειαδή ζηα κνπζηθά φξγαλα. 

ην ζεκείν απηφ ν αλαγλψζηεο αληηιακβάλεηαη φηη ε ζχκβαζε κε ηηο λφηεο απνζθνπεί 

ζην λα αληηιεθζεί ηελ παξαγσγή ερεηηθήο κνπζηθήο. 

Ζ ηζηνξία μεθηλά κε ηνλ αθεγεηή λα απεπζχλεηαη ζε πξψην πξφζσπν ζηνλ 

αλαγλψζηε, γηα λα επηηεπρζεί ε άκεζε εκπινθή ηνπ. Ζ θσλή θαζνδεγεί ηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ ελλννχκελσλ αλαγλσζηψλ πξνζθαιψληαο ηνπο λα εηζέιζνπλ ζην 

κπζνπιαζηηθφ ζχκπαλ θαη εληνπίδνληαο ζε επίπεδν εηθνλνγξάθεζεο ηνπο πξσηαγσληζηέο 

ηεο ηζηνξίαο. Γξάθεη: 

«Έρεηο αθνπζηά γηα ηε Μεισδηνχπνιε; Δίλαη κηα πφιε φπνπ δνπλ κνληαζκέλα φια ηα 

κνπζηθά φξγαλα. Πάληα ζέβνληαη ην έλα ην άιιν θαη ζπλεξγάδνληαη. Άιισζηε, κφλν έηζη 

κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ ζε κηα νξρήζηξα! Δθεί γλσξίδνπλ ηηο κεισδηθφηεξεο ζπλζέζεηο 

θαη δνπλ γεκάηα πεξεθάληα γηα ηε κνλαδηθφηεηά ηνπο. Πνηα κνλαδηθφηεηα; Μα, λα είλαη 

κνπζηθά φξγαλα θαη λα ερνχλ ηφζν φκνξθα! Λίγν είλαη απηφ; Έια λα γλσξίζνπκε 

κεξηθά…»
515

. Σν εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ κηθξναθήγεκα κε κηα θαηαπιεθηηθή 

καεζηξία κπνξεί λα ζπλδπάζεη ζην ίδην βηβιίν έλα πνηεηηθφ ινγνηερληθφ θείκελν θαη έλα 

βηβιίν γλψζεσλ
516

. ην ζπγθεθξηκέλν κηθξναθήγεκα, ζπλππάξρνπλ ζηνλ ίδην ρψξν δχν 

θεηκεληθέο γξακκέο: ε κηα θηινμελεί κηα παξνπζίαζε ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ε άιιε 

απνηειεί κηα αληηθεηκεληθφηεξε θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Δπίζεο, εμίζνπ 

ελδηαθέξνπζα απνδεηθλχεηαη ε παξάζεζε αθεγεκαηηθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ, 
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 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., 2008, ζ. 270. 
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 Βι. ελδεηθηηθά Καξπφδεινπ, Μ., φ.π., ζ.194. 
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 .π., ζ. 90. 
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 Κσλζηαληηλίδεο, Γ., φ.π., ζ.4. 
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 Καξπφδεινπ, Μ., φ.π., ζζ.56-57. 
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θαζψο ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο θηινμελνχληαη θαζαξψο πιεξνθνξηαθά θείκελα ζε ζρέζε 

κε έλλνηεο θαη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ζην ιεθηηθφ θείκελν. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δηζέιηδε ηαπεηζαξία ιεηηνπξγεί σο πξνζάιακνο κχεζεο ζην κπζνπιαζηηθφ θφζκν ηεο 

ηζηνξίαο, ε νπνία πξννηθνλνκεί ην πεξηερφκελν ηεο αθήγεζεο θαη δίλεη ζηνπο 

αλαγλψζηεο κηα πξψηε ηδέα αλαθνξηθά κε ηνπο κπζνπιαζηηθνχο ήξσεο.  

Ζ αθήγεζε μεθηλάεη κε αλαδξνκή ζε παξειζφληα γεγνλφηα, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε γλσξηκία ηνπ κηθξνχ παηδηνχ-ζπλαλαγλψζηε κε ην ζέκα ηεο ηζηνξίαο. Μέζα 

απφ ηα ιφγηα ηνπ αθεγεηή παξνπζηάδεηαη έλα πξνζσπνπνηεκέλν πξηφλη, ην νπνίν «δεη 

απνκαθξπζκέλν απφ ηα άιια φξγαλα»
517

, θαζψο «είρε ζηελαρσξεζεί, γηαηί θάπνηε ηνπ 

είπαλ θνξντδεπηηθά λα πάεη λα θφςεη μχια»
518

. χκθσλα κε ηηο ζέζεηο πξφζιεςεο πνπ 

θαηαζθεπάδεη ε αθήγεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηθνλνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

πξηνληνχ ζηελ παξνχζα ζθελή, ν θεληξηθφο ήξσαο ππνζηαζηνπνηεί ηνλ κεηνλεθηηθφ 

«Άιιν», ην δηαθνξεηηθφ. Ο ραξαθηήξαο δεη ζην πεξηζψξην θαη βηψλεη ηελ θνηλσληθή 

απνκφλσζε εμαηηίαο ησλ ππνηηκεηηθψλ ζρνιίσλ πνπ δέρηεθε, «Δίρε ζηελαρσξεζεί γηαηί 

θάπνηε, ηνπ είπαλ θνξντδεπηηθά λα πάεη λα θφςεη μχια» . Άμην ζρνιηαζκνχ απνηειεί ην 

γεγνλφο πσο νη θήκεο πνπ αθνχγνληαη γηα απηφλ αθνξνχλ ηηο καγηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, 

«Λέλε πσο ηα παξαθνινπζεί κε έλα ηειεζθφπην θαη πσο ηηο λχρηεο, πάεη έμσ απφ ηελ πφξηα 

ηνπο θαη ηα ηξνκάδεη. Έηζη άξρηζαλ λα ην θσλάδνπλ κάγν…»
519

. Σα κάγηα ηεινχληαη απφ 

έλαλ άλζξσπν κε μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο, ην κάγν
520

.  ε επίπεδν εηθνλνγξάθεζεο, 

αλαπαξίζηαηαη ζε κηα θαζφια αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, λα θαηαζθνπεχεη απφ ην 

ηειεζθφπηφ ηνπ ηα ππφινηπα κνπζηθά φξγαλα. Απφ ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ θαη ηηο 

εθθξαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ, είλαη θαλεξφ πσο είλαη πνιχ ζπκσκέλνο 

θαη ελνριεκέλνο.   

Αθνινχζσο, κεηαθεξφκαζηε ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηεο αίζνπζαο ζπλαπιηψλ κε ηε 

ρσξηθή κεηαηφπηζε ηεο εζηίαζεο λα ηζνδπλακεί κε ηελ είζνδν ζην γξακκηθφ ρξφλν ηεο 

αθήγεζεο. Μέζα απφ ην δηάινγν πνπ αθνινπζεί, παξαθνινπζνχκε ηε δηακάρε αλάκεζα 

ζε φια ηα κνπζηθά φξγαλα, ηα νπνία εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία απεκπφιεζεο ηεο 
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 Κσλζηαληηλίδεο, Γ., φ.π., ζ.6. 
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 .π., ζ.6. 
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 .π., ζ.6. 
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 Ζ Μαγεία είλαη παλάξραην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ θαηλφκελν. πλδέεηαη κε ην θφβν ηνπ 

αλζξψπνπ γηα ην άγλσζην, ηελ αλάγθε ηνπ λα εμεγήζεη ή λα εμεπκελίζεη ηα θπζηθά θαηλφκελα, 

ηελ επηζπκία ηνπ λα εμνπζηάζεη ηε βνχιεζε άιισλ αλζξψπσλ. Βι. ελδεηθηηθά Graf, F., 

Μπισλφπνπινο, Γ., Υαληψηεο, Α., Ζ Μαγεία ηελ Διιελνξσκαηθή Αξραηφηεηα: Πιεζηάδνληαο 

Σνπο Θενχο Καη Βιάπηνληαο Σνπο Αλζξψπνπο, Ζξάθιεην: Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 

2004. 
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ηαπηφηεηάο ηνπο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε άιισλ ηδηνηήησλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ.  Ζ 

δηαθσλία ηνπο νδεγεί ζηελ εμαγξίσζε ηνπ καέζηξνπ, ν νπνίνο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

θαηαιάβνπλ ηελ καηαηφηεηα ησλ ιφγσλ ηνπο, ηνπο πξνηξέπεη λα νλεηξεπηνχλ κε πνιχ 

πξνζνρή απηφ πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα είλαη. Γξάθεη: 

«Με κηιάεη θαλείο, είπε αγξηεκέλα ν καέζηξνο, εζπρία! Ννκίδεηε πσο αλ αιιάδαηε, ζα ήηαλ 

θαιχηεξα γηα εζάο; Χξαία, ηφηε λα πάηε φινη ζηα ζπίηηα ζαο! Κνηκεζείηε θαη νλεηξεπηείηε 

απηφ πνπ ζα ζέιαηε λα είζηε. Πξνζέμηε, φκσο, ηη φλεηξα ζα θάλεηε, ίζσο λα βγνπλ αιεζηλά! 

Καιελχρηα, είπε ν καέζηξνο θαη έθπγε ζπκσκέλνο. Σα φξγαλα, αθνχ αγξηνθνίηαμαλ ην έλα 

ην άιιν, πήγαλ ζηα ζπίηηα ηνπο λα θνηκεζνχλ. Βηάδνληαλ λα νλεηξεπηνχλ. Μφιηο άδεηαζε ε 

αίζνπζα αθνχζηεθε έλα πξηνλσηφ γέιην θαη κηα καχξε ζθηά γιίζηξεζε πξνζεθηηθά έμσ απφ 

ηελ πφξηα»
521

. Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο εξεπλεηέο ησλ νλείξσλ ήηαλ ν Sigmund Freud, ν 

νπνίνο ζηα παξακχζηα έβιεπε ηελ επηβεβαίσζε ηεο ςπρνδπλακηθήο ηνπ ζεσξίαο
522

.  

ηελ ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο κία έθπιεμε δηαδέρεηαη ηελ εμέιημε ηεο πινθήο, κε ηα 

φξγαλα λα δηαπηζηψλνπλ πσο ηα φλεηξά ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην ήκηζπ. ηε 

δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο εκθάληζή ηνπο ζπλεηζθέξεη θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο, κε ηελ αλαπαξάζηαζή ηνπο απφ ηελ έλσζε δηαθνξεηηθψλ νξγάλσλ. Σα 

ιφγηα ηνπ καέζηξνπ εζηηάδνπλ ζηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ θέξεη ην ζπλαίζζεκα ηεο 

δήιηαο ζηηο ςπρέο ησλ αλζξψπσλ. Λεηηνπξγνχλ ζπκβνιηθά ηνλίδνληαο ζηα φξγαλα ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο «ζπιινγηθφηεηαο»: ν θαζέλαο είλαη δηαθνξεηηθφο, κα 

ρξήζηκνο ζην ζχλνιν. Με ηελ ζηάζε ηνπ ν καέζηξνο έδσζε έκθαζε ζην γεγνλφο πσο δελ 

πξέπεη λα ππνηηκνχκε ηε δηαθνξεηηθφηεηα, αιιά λα ηε ζεσξνχκε πιενλέθηεκα πνπ 

ζπληειεί ζηελ επεκεξία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.  

Ζ ιχζε επέξρεηαη απφ δπν ληεηέθηηβ, ηνπο νπνίνπο θαινχλ, κε ζθνπφ λα ιχζνπλ ηα 

κάγηα. Μέζα απφ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα ιχζνπλ ηα κάγηα θαη λα επαλαθέξνπλ ηα 

κνπζηθά φξγαλα ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή, ηνλίδεηαη ε ζεκαζία πνπ έρεη ε κνπζηθή γηα 

ηνλ άλζξσπν. Οη αξραίνη Έιιελεο ζεσξνχζαλ ηε κνπζηθή σο έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ζηελ παηδεία ηνπο, θαζψο κέζσ απηήο καζαίλεη ην παηδί πεηζαξρία
523

. 

                                                           
521

 Κσλζηαληηλίδεο, Γ., φ.π., ζ.7. 
522

 Βι. ελδεηθηηθά, Lawrence, P., & Cervone, D., Θεσξίεο Πξνζσπηθφηεηαο, Έξεπλα Καη 

Δθαξκνγέο, Μπξνχδνο, Α., & Γνπλαξνπνχινπ, Α., (επηκ.), Αζήλα: Gutenberg, 2013. 
523

 Με ηνλ φξν «κνπζηθή» ζηελ αξραία Διιάδα ελλννχζαλ εθείλε ηελ ζχλζεηε ηέρλε ε νπνία 

ζπκπεξηιάκβαλε ην Μέινο (κεισδία), ηελ ξρεζε (θίλεζε, ρνξφο) θαη ηνλ Λφγν (πνίεζε). Σεο 

απέδηδαλ, δειαδή, κηα ηξηζππφζηαηε δηάζηαζε. Ζ εκθάληζε ηεο κνπζηθήο αληρλεχεηαη ζηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο θαηά ηηο νπνίεο ζπλδένληαλ ν ξπζκφο κε ηε κεισδία θαη ην ηξαγνχδη. Ζ 

κνπζηθή ήηαλ παξνχζα ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσή. Χο ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνχ 

δελ ήηαλ απιά κηα κνξθή ηέρλεο θαη απηνέθθξαζεο, αιιά θαη έλα δνκηθφ ζηνηρείν ηεο 
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Χζηφζν, ε κεγαιχηεξε αλαηξνπή ζπληειείηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ, 

φπνπ κηα έθπιεμε επηθπιάζζεηαη γηα ηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή. Ο αθεγεηήο κε άκεζε 

πξνζθψλεζε -ζε πξψην πξφζσπν- απαηηεί επηηαθηηθά ηελ εκπινθή ηνπ παηδηνχ, «Μήπσο 

κπνξείο λα ηνπο βνεζήζεηο εζχ, πνπ δηαβάδεηο απηφ ην βηβιίν; Πάξε, ινηπφλ, έλα κνιχβη 

θαη έλσζε κε κηα γξακκή ην θάζε κηζφ φξγαλν κε ην άιιν κηζφ ηνπ! Έια, κε δηζηάδεηο. 

Πάξε ην κνιχβη ζηα ρέξηα ζνπ θαη άξρηζε! ψζε ηε κνπζηθή!!!»
524

. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν 

αλαγλψζηεο δελ έρεη πηα ηνλ παζεηηθφ ξφιν πνπ είρε θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ θιαζζηθψλ 

παξακπζηψλ θαη ησλ άιισλ ινγνηερληθψλ εηδψλ, αιιά γίλεηαη ελεξγά ζπκκέηνρνο, έλαο 

«ελεξγεηηθφο ζπκπαίθηεο» ζε κία εληειψο λέα αληίιεςε ηεο ινγνηερλίαο
525

. Με ηε 

βνήζεηα ηνπ βηβιίνπ ε αλάγλσζε κεηαηξέπεηαη ζε θαζαξψο πλεπκαηηθφ παηρλίδη, 

θαιψληαο ηνλ αλαγλψζηε-παίρηε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ επίιπζε γξίθσλ θαη νπηηθψλ 

αηληγκάησλ
526

. Μέζσ ηεο ελεξγεηηθήο εκπινθήο ηνπ ζην θείκελν ν αλαγλψζηεο γίλεηαη 

λνεκαηνδφηεο θαη ζπλδεκηνπξγφο ηνπ θείκελνπ. Αθνινπζψληαο  ηελ πξνηξνπή ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο « έλσζε κε κηα γξακκή ην θάζε κηζφ φξγαλν κε ην άιιν κηζφ ηνπ!» 

ζπλπθαίλεηαη σο κέινο ηνπ κπζνπιαζηηθνχ ζχκπαληνο. Δπνκέλσο, ν αλαγλψζηεο κεηέρεη 

ζε δχν επίπεδα, απηφ ηνπ ρξήζηε ηνπ βηβιίνπ θαη απηφ ηνπ ζπκπξσηαγσληζηή. ην 

ζεκείν απηφ βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη κε κηα ηερληθή κεηακπζνπιαζηηθήο ηάμεσο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν αλαγλψζηεο δηαζέηεη ην δηθαίσκα παξέκβαζεο ζην 

κπζνπιαζηηθφ ζχκπαλ. Ζ θαηάξγεζε ησλ νξίσλ αλάκεζα ζηνλ αλαγλψζηε θαη ην 

δεκηνπξγφ πξνθαιεί αθελφο ηελ εκπινθή ηνπ, αθεηέξνπ ηελ απνζηαζηνπνίεζή ηνπ, δηφηη 

αληηιακβάλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ κηα 

κπζνπιαζηηθή θαηαζθεπή.  

Ζ ιχζε ηεο πινθήο επέξρεηαη απφ ην πξηφλη, ην νπνίν αληηιακβαλφκελν ην ιάζνο ηνπ 

βνεζάεη ηνπο δχν ληεηέθηηβ. Χο απνηέιεζκα, ηα φξγαλα επαλέξρνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο 

κνξθή, ελψ ζπγρξφλσο ην πξηφλη, κέζσ ηεο βνήζεηαο πνπ πξνζέθεξε, απνθαιχπηεη ηελ 

εξσηθή ηνπ ηδηφηεηα θαη απνθαζηζηά κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ιαζεκέλε εηθφλα πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ελαληίνλ ηνπ. Ζ αθήγεζε θιείλεη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο κεγάιεο 

                                                                                                                                                                             
εθπαίδεπζεο, άξξεθηα ζπλπθαζκέλν κε ηελ αξεηή θαη ηελ θηινζνθία. Ζ ζεκαζία ηεο κνπζηθήο 

ζηε δηακφξθσζε ζσζηψλ πνιηηψλ ζπκππθλψλεηαη ζηηο αζελατθέο θηινζνθηθέο αληηιήςεηο ηνπ 

5
νπ

 θαη 4
νπ

 αη. π.Υ. χκθσλα κε ηνλ Πιάησλα, ε κνπζηθή είλαη γηα ην πλεχκα φηη ε γπκλαζηηθή 

γηα ην ζψκα θαη ε ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ δπν απνηειεί ζεκειηψδεο κέζν δηάπιαζεο ησλ λέσλ 

πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ πνιίηεο. Βι. Παπανηθνλφκνπ-Κεπνπξγνχ, Κ., Ζ Μνπζηθή ηελ Αξραία 

Διιάδα, Αζήλα: Γεσξγηάδεο, 1997. 
524

 Κσλζηαληηλίδεο, Γ., φ.π., ζ.15. 
525

 Οηθνλνκίδνπ, ., φ.π., ζζ.85-87. 
526

 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., ζζ.81-83. 



149 
 

ζπλαπιίαο, ζηελ νπνία ζπλππάξρνπλ αξκνληθά φια ηα φξγαλα, καδί κε ην πξηφλη. ηελ 

ηειεπηαία εηθφλα, κε ηελ νπνία θιείλεη ην βηβιίν, απεηθνλίδνληαη επηπρηζκέλα φια ηα 

κνπζηθά φξγαλα καδί κε ην πξηφλη. Ζ εηθφλα απηή ζηέιλεη έλα αηζηφδνμν κήλπκα, φηη 

φινη κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ κειινληηθά θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ αξκνληθά κέζα ζε κηα 

νκάδα, φζν θη αλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, δηφηη απηφ πνπ έρεη ηειηθψο ζεκαζία είλαη ε 

θαηαλφεζε, ε ζπλεξγαζία, ε απνδνρή, αιιά ζπγρξφλσο θαη ε δηαηήξεζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ θαζελφο. Γξάθεη:  

«Δγψ! αθνχζηεθε κηα θσλή ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ. Δγψ, ην πξηφλη! Πάληα έςαρλα ηνλ 

ηξφπν λα ζαο ηηκσξήζσ πνπ κε θνξντδεχαηε θαη ζαο κάγεςα. ηελ αξρή είρε κεγάιε πιάθα 

λ‟ αθνχσ ηηο κπεξδεκέλεο θσλέο ζαο, αιιά κεηά… κεηά θαηάιαβα πσο κνπ έιεηπε ε 

κνπζηθή ζαο. Απηή πνπ άθνπγα θάζε βξάδπ έμσ απφ ηελ πφξηα ηνπ ζπηηηνχ ζαο. Ναη, εθεί 

πνπ άξρηδα θη εγψ λα ηξαγνπδάσ θη εζείο ηξνκάδαηε! Μεηάλησζα γηα ην θαθφ πνπ 

πξνθάιεζα θαη απνθάζηζα λα ζαο βνεζήζσ, θαη αο κε θνξντδεχεηε. Υσξίο εζάο ήκνπλ πην 

δπζηπρηζκέλν απφ πξηλ.  Έηζη, φηαλ θνηκήζεθεο έβαια ην ραξηί ζηελ ηζέπε ζνπ. Διπίδσ 

ηψξα φια λα είλαη φπσο πξηλ… θαη εγψ ζα γπξίζσ ζην ζπίηη κνπ, γηα λα κε ζαο 

ελνριψ…»
527

. 

«Γελ ζα παο πνπζελά! θψλαμαλ φια ηα φξγαλα καδί. Απφ απηή ηελ πεξηπέηεηα κάζακε πσο 

ν θαζέλαο καο είλαη δηαθνξεηηθφο, κα ρξήζηκνο γηα ην ζχλνιν. Αηζζαλφκαζηε πνιχ άζρεκα 

πνπ ζε θνξντδέςακε θάπνηε γηα ηε κνξθή ζνπ θαη επρφκαζηε λα καο ζπγρσξέζεηο»
528

.  

 «Ννκίδσ πσο φια απηά πξέπεη λα ηα γηνξηάζνπκε κε κηα κεγάιε ζπλαπιία, είπε ν 

καέζηξνο. Μηα ζπλαπιία πνπ φινη ζα παίμεηε απφ κηα θνξά ηελ ίδηα κεισδία. Σε κεισδία 

ηεο αγάπεο! ζν γηα ζέλα, πξηφλη, απνθάζηζα λα γίλεηο ν έκπηζηνο βνεζφο κνπ… Έηζη φια 

ηα φξγαλα καδεχηεθαλ ζηελ πιαηεία θαη άξρηζαλ λα παίδνπλ αγαπεκέλα θαη κνλνηαζκέλα 

μαλά. Υσξίο δηαθνξέο θαη δηαθξίζεηο, δίλνληαο ην θαζέλα ηνλ θαιχηεξφ ηνπ εαπηφ…»
529

. 

Ζ ζρέζε θεηκέλνπ θαη εηθφλαο είλαη ζπκκεηξηθή, θαζψο ν θεηκεληθφο θαη  εηθνληθφο 

ιφγνο ζπγθιίλνπλ, κε απνηέιεζκα λα αλαδεηθλχνληαη ηα ηδενινγηθά κελχκαηα. Σν 

ζπγθεθξηκέλν αλάγλσζκα ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ πνιπεπίπεδε επραξίζηεζε πνπ 

πξνζθέξεη, γηαηί θάζε επφκελε αλάγλσζε απνηειεί θαη κηα λέα, πξσηφηππε εκπεηξία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξνζθέξεηαη γηα κνπζηθή αθξφαζε, ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ ελήιηθα 

ζπλ-αλαγλψζηε, αθνχ ε αγνξά ηνπ βηβιίνπ ζπλνδεχεηαη απφ CD, ην νπνίν πεξηέρεη 

ηξαγνχδηα. Δπηπιένλ, ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ, παξαηίζεληαη έλα γισζζάξη, ην νπνίν 

                                                           
527

 Κσλζηαληηλίδεο, Γ., φ.π., ζ.17. 
528

 .π., ζ.18. 
529

 .π., ζ.18. 
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ζηνρεχεη ζην δηηηφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ (γνλείο θαη  εθπαηδεπηηθνί), θαζψο παξέρεη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζεκαζίεο ησλ κνπζηθψλ φξσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζην 

ιεθηηθφ θείκελν. 

 

 

 5.4.3 ην κηθξναθήγεκα ηεο Σζνξψλε – Γεσξγηάδε, Γ., Ο κεγάινο ληθεηήο, (2011)
530

 ν 

ηίηινο ππνδειψλεη ην ζέκα ηεο ηζηνξίαο. ε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηνλ ηίηιν, ε νπηηθή 

ηξνπηθφηεηα βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία καδί ηνπ. πγθεθξηκέλα, ζηελ εηθφλα ηνπ 

εμσθχιινπ εηθνλίδεηαη έλαο θάβνπξαο λα θξαηά ςειά κε ηηο δαγθάλεο ηνπ έλα 

ρξπζφςαξν, ζηάζε πνπ ππνδειψλεη ην ζξίακβν κηαο θαηάζηαζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί, κε ηνλ 

νπηηθφ ππαηληγκφ ηνπ ληθεηή.  

Ζ αθήγεζε μεθηλά κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ θεληξηθνχ ήξσα, ν νπνίνο 

αθνχεη ζην φλνκα Πιάησλαο. Δλ ζπλερεία αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηεο εμσηεξηθήο 

εκθάληζεο ηνπ κπζνπιαζηηθνχ ραξαθηήξα σο έλα «κεγαινχηζηθν, πιαηχ, θαθεηί ςάξη»
531

. 

Με ηελ  ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε  λα δηαθφπηεηαη απφ δηαιφγνπο κεηαμχ ηνπ ήξσα θαη ησλ 

δεπηεξεπφλησλ ραξαθηήξσλ, πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηζηνξία, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 

αλαγλψζηε-ζεαηή  ε νπηηθή γσλία ηνπ πξσηαγσληζηή, «Μαθάξη λα θνιπκπνχζα ηφζν 

γξήγνξα φζν ν Λνχεο, ζθέθηεηαη ν Πιάησλαο». Πξφθεηηαη γηα κία ζηξαηεγηθή, ε νπνία 

δηεπθνιχλεη ηελ πξφζιεςε ηεο εηεξφηεηαο ηνπ «Άιινπ» θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ σο απφξξνηα ηεο ςπρνινγηθήο πίεζεο πνπ βηψλεη απφ ηε ζχγθξνπζε 

κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηα ιφγηα ηνπ ζθηαγξαθνχλ 

ην πξνθίι ελφο ραξαθηήξα, ν νπνίνο δελ είλαη ζπκβηβαζκέλνο κε ην «Δγψ» ηνπ, κε 

απνηέιεζκα λα επηζπκεί λα αιιάμεη ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη λα απνθηήζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ ππφινηπσλ ςαξηψλ, δηφηη πηζηεχεη πσο δελ έρεη θάηη ην 

εληππσζηαθφ - ηδηαίηεξν ζηελ εκθάληζή ηνπ πνπ ηνλ θάλεη λα μερσξίδεη, «Πψο ζα ‟ζεια 

λα ηνπ έκνηαδα ιηγάθη! Δίλαη ηφζν εληππσζηαθφο!». Ο ήξσαο ζπληζηά έλα ραξαθηήξα κε 

ρακειή απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζε. Αληηκεησπίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο κεηνλεθηηθφ, 

δεκηνπξγψληαο πξνθαηαιήςεηο απφ κφλνο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα πηζηεχεη φηη πζηεξεί 

ησλ ππνινίπσλ ςαξηψλ. Ζ απηνεθηίκεζε απνηειεί κηα ζπληζηψζα ηεο απηνπεπνίζεζεο 

                                                           
530

 Σζνξψλε – Γεσξγηάδε, Γ., Ο κεγάινο ληθεηήο, Αζήλα: αββάιαο, 2011. Σελ εηθνλνγξάθεζε 

έθαλε ν Daniel Howarth.  
531

 Γηα ηα βηβιία πνπ δε δηαζέηνπλ ζειηδαξίζκεζε, αξρίδσ λα αξηζκψ απφ ηε ζειίδα πνπ 

εκθαλίδεηαη ε πξψηε εηθφλα ή ζειίδα θεηκέλνπ. ην εμήο, Σζνξψλε – Γεσξγηάδε, Γ., Ο κεγάινο 

ληθεηήο, φ.π., ζ.1. 
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θαη ηνπ απηνζεβαζκνχ
532

. Ζ ρακειή απηνεθηίκεζε ηνπ θεληξηθνχ ήξσα απνδπλακψλεη 

ηελ απην-εηθφλα ηνπ, κε απνηέιεζκα λα ληψζεη νινέλα θαη ρακειφηεξε απηνπεπνίζεζε. 

ε εηθνλνγξαθηθφ επίπεδν, ζηελ εηζαγσγηθή εηθφλα πξνβάιιεηαη ην ζθεληθφ, κέζα ζην 

νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε πινθή, κε ηνλ ήξσα λα απεηθνλίδεηαη ζηελ αξηζηεξή ζειίδα θαη 

έλα ζπγθεθξηκέλν ςάξη πνπ αθνχεη ζην φλνκα «Λνχε» ζηε δεμηά. Οη γξακκέο θίλεζεο 

πνπ εκθαλίδνληαη πίζσ απφ ηνλ Λνχε ηνλίδνπλ ην ιεθηηθφ θείκελν ζην νπνίν ν ίδηνο 

ραξαθηεξίδεηαη σο ζίθνπλαο. Ζ γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο είλαη θπζηθή θαη ην πιάλν 

γεληθφ. Σν ιεπθφ θφλην, πνπ θαηαιακβάλεη έλα κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζειίδαο, ηνλίδεη 

ηηο θηγνχξεο πνπ εηθνλνγξαθνχληαη παξάγνληαο ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο. Οη θηγνχξεο 

απνδίδνληαη κε απαιφ πεξίγξακκα θαη ηα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εηθνλνγξάθνο 

ζηελ απφδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζθελήο πξνζδίδνπλ εξεκία
533

.  

ηε ζπλέρεηα ηεο εηθνληθήο αθήγεζεο, ζην δηάινγν πνπ έρεη ν Πιάησλαο κε ην 

Αγγειφςαξν,  ηα ρξψκαηα ηεο νπηηθήο ηξνπηθφηεηαο γίλνληαη πην δσεξά, ελψ ην ιεπθφ 

θφλην απνπζηάδεη. Χο απνηέιεζκα, δίλεηαη βάξνο ζηνπο νπηηθνχο ραξαθηήξεο. Άμην 

ζρνιηαζκνχ είλαη ην γεγνλφο φηη ν εζσηεξηθφο κνλφινγνο ηνπ ήξσα εγγξάθεηαη ππφ ηε 

κνξθή  ησλ «κπαινληψλ νκηιίαο»
534

, ζε νξζνγψλην πιαίζην
535

, κε απνηέιεζκα νη ιέμεηο 

λα ιεηηνπξγνχλ σο νπηηθά αληηθείκελα κέζα ζηελ εηθφλα
536

.  Ζ ρξήζε απηήο ηεο ηερληθήο 

εγγξάθεη επηπιένλ αθεγεκαηηθά επίπεδα ζηελ ήδε ππάξρνπζα αθήγεζε-πιαίζην. ηελ 

επφκελε ζθελή, ν Πιάησλαο έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηνλ Πνπθ, ν νπνίνο απνηειεί έλαλ 

αθφκε δεπηεξεχσλ ραξαθηήξα θαη ν νπνίνο ελ αγλνία ηνπ, εληζρχεη ην ζχλδξνκν 

θαησηεξφηεηαο πνπ αηζζάλεηαη ν ήξσαο. Ζ γσλία ιήςεο ζε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ 

πξσηαγσληζηή κε ηνπο δεπηεξεχνληεο ραξαθηήξεο είλαη θπζηθή, κε ην ιεπθφ θφλην λα 

επαλέξρεηαη ζην πέκπην δηζέιηδν. Γξάθεη: 

«Θα ζε δσ ζην δηαγσληζκφ, αξγνθίλεηε. Σνπ ιέεη παηρληδηάξηθα ν θίινο ηνπ ν Λνχεο θαη 

πεξλάεη ζαλ ζίθνπλαο απφ δίπια ηνπ»
537

. 

«Μαθάξη λα θνιπκπνχζα ηφζν γξήγνξα φζν ν Λνχεο, ζθέθηεηαη ν Πιάησλαο»
538

. 
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 Μπξνχδνο, Α., Ο Δθπαηδεπηηθφο Χο Λεηηνπξγφο πκβνπιεπηηθήο, Μηα Αλζξσπηζηηθή Θεψξεζε 

Σεο Δθπαίδεπζεο, Αζήλα: Gutenberg, 2009, ζ.287. 
533

 Nodelman, P., φ.π., 1988/2009, ζ.112. 
534

 Yannicopoulou, A., «Visual Aspects Of Written Texts: Preschoolers View Comics», 

Educational Studies In Language And Literature, vol. 4, 2004, ζζ. 169-181. 
535

 χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ (2004), «Σν νβάι πιαίζην πηζηνπνηεί φηη πξφθεηηαη γηα 

απεπζείαο δηάινγν, ελψ ηα νξζνγψληα παξαπέκπνπλ ζε αθεγεηή πνπ εθθξάδεηαη ζε πιάγην ιφγν». 

Γηαλληθνπνχινπ, Α., Παπαδνπνχινπ, Μ., «Ζ Eηθφλα Σνπ Γξαπηνχ Μελχκαηνο ε Κείκελα Πνπ 
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536

 Βι. Παξάξηεκα, Δηθ.(5.4.3)1, ζ.523. 
537

 Σζνξψλε – Γεσξγηάδε, Γ., φ.π., ζ.1. 
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«Σν Αγγειφςαξν, πνπ θνιπκπάεη εθεί θνληά, πέθηεη πάλσ ζηνλ Πιάησλα». 

«Με ζπγρσξείο θίιε κνπ, αιιά έηζη γξήγνξα πνπ αιιάδεηο ζρέδηα θαη ρξψκαηα ζην ζψκα 

ζνπ, δελ κπνξψ λα ζε μερσξίζσ απφ ηελ άκκν, ηα βξάρηα θαη ηα θχθηα»
539

.  

«Πψο ζα ‟ζεια λα ηνπ έκνηαδα ιηγάθη! Δίλαη ηφζν εληππσζηαθφο!, ζθέθηεηαη ν 

Πιάησλαο»
540

. 

«Ο Πνπθ θνπζθψλεη θαη κνηάδεη κε αγθαζσηφ κπαιφλη. ινη αξρίδνπλ λα ραραλίδνπλ κε 

ηα θακψκαηά ηνπ»
541

. 

«Μαθάξη λα ήκνπλ θη εγψ αζηείνο ζαλ ηνλ Πνπθ, ζθέθηεηαη ν Πιάησλαο»
542

. 

ηε ζπλέρεηα, ε ζπκβαηηθή πνξεία αλάγλσζεο αλαηξέπεηαη, θαζψο ε νπηηθή 

ηξνπηθφηεηα θαίλεηαη λα κηκείηαη ηελ πνξεία αλάγλσζεο ησλ θφκηθο, κε ηελ εηθφλα λα 

δηαηξείηαη ζε ηκεκαηηθά ππφ-ζχλνια, δίλνληαο ηελ αίζζεζε απνζπαζκαηηθψλ ζθελψλ 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ δξάζεο. Οη εηθφλεο δηαρσξίδνληαη ε κηα απφ ηελ άιιε κε 

ιεπθά πιαίζηα πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμχ ηνπο, ηα νπνία εληζρχνπλ ηε ρξσκαηηθή 

αληίζεζε θαη θαζνδεγνχλ ηελ εκπινθή ηνπ αλαγλψζηε ζηηο απεηθνληδφκελεο ζθελέο. Ζ 

απεηθφληζε φισλ ησλ απνζπαζκαηηθψλ ζθελψλ ζπλνδεχεηαη απφ ιηγνζηφ θείκελν πνπ 

επεμεγεί θάζε θνξά ηελ θάζε ζθελή
543

. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζθελέο 

φπνπ φινη νη ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο, καδί κε ηνλ θεληξηθφ πξσηαγσληζηή, εηθνλίδνληαη 

ζε έλα ζαιάζζην ινχλα παξθ λα πεξλνχλ ζηηγκέο εξεκίαο θαη παηρληδηνχ. Πξφθεηηαη γηα 

παηρλίδηα ηα νπνία ζπκβαδίδνπλ κε ηα ξεαιηζηηθά δεδνκέλα ησλ ινχλα παξθ πνπ 

ππάξρνπλ ζε κηα θνηλσλία αλζξψπσλ. 

Ζ θνξχθσζε ηεο δξάζεο μεθηλάεη ηε ζηηγκή πνπ ν «Βεξλάξδνο, ν αζηαθφο», 

αλαθνηλψλεη ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πην ραξηζκαηηθνχ 

κπζνπιαζηηθνχ ραξαθηήξα. Γεληθά, ε ζχλζεζε ηεο φιεο εηθφλαο κε ηα ζηνηρεία ηεο 

ππεξβνιήο εληζρχεη ηε ρηνπκνξηζηηθή απφδνζε ηνπ εηθνλνγξάθνπ, ν νπνίνο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν μεθεχγεη απφ ηε «ζπγθηλεζηαθή» αηκφζθαηξα ηεο ηζηνξίαο. Οη απνζπαζκαηηθέο 

ζθελέο εκθαλίδνληαη θαη ζην δέθαην δηζέιηδν. ια ηα ςάξηα ηνπ βπζνχ
544

 παίξλνπλ 
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κέξνο ζην δηαγσληζκφ, εθηφο απφ ηνλ ήξσα, ν νπνίνο δε δειψλεη ζπκκεηνρή, θαζψο 

πηζηεχεη πσο είλαη έλα ζπλεζηζκέλν ςάξη πνπ δελ κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα ζπνπδαίν. 

Γξάθεη: 

«Γηα καδεπηείηε γξήγνξα! Ο δηαγσληζκφο αξρίδεη! αλαθνηλψλεη ν Βεξλάξδνο ν αζηαθφο». 

«Πάκε λα πάξνπκε κέξνο! θσλάδεη ελζνπζηαζκέλνο ν Λνχεο»
545

.  

«Ο Λνχεο ζπκκεηέρεη ζηνλ αγψλα ηαρχηεηαο. Σν Αγγειφςαξν ζην δηαγσληζκφ γηα ην πην 

εληππσζηαθφ ςάξη…»
546

. 

«…θαη ν Πινπθ γηα ην πην αζηείν ςάξη»
547

. 

«Δζχ, δε ζα πάξεηο κέξνο ζην δηαγσληζκφ; ξσηάεη ην Αγγειφςαξν ηνλ Πιάησλα»
548

. 

«Γελ ππάξρεη ιφγνο, αλαζηελάδεη ν Πιάησλαο, θαζψο απνκαθξχλεηαη. Γελ κπνξψ λα θάλσ 

ηίπνηα ζπνπδαίν νχηε θη έρσ θάηη μερσξηζηφ. Δίκαη κνλάρα έλα πιαηχ, θαθεηί, αξγνθίλεην 

θαη ζπλεζηζκέλν ςάξη»
549

. 

Ζ αγσλία θνξπθψλεηαη γηα ηνλ αλαγλψζηε ηε ζηηγκή πνπ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ 

έλαο θαξραξίαο, πξνθαιψληαο  θφβν θαη ηξφκν ζηε ζαιάζζηα κπζνπιαζηηθή θνηλφηεηα. 

Ζ νπηηθή ηξνπηθφηεηα εληζρχεη ηνλ ηξφκν πνπ ληψζνπλ ηα ζαιάζζηα φληα απεηθνλίδνληάο 

ηα ζε γεληθφ πιάλν λα πξνζπαζνχλ λα θξπθηνχλ πίζσ απφ ηα ζαιάζζηα θχθηα. ην πεδίν 

βάζνπο μερσξίδεη ε κνξθή ηνπ θαξραξία, ν νπνίνο θηλείηαη απεηιεηηθά ελαληίνλ ηνπο. 

Δπηπιένλ, ν εηθνλνγξάθνο επηιέγεη εθ λένπ ην ιεπθφ θφλην, γηα λα πξνζδψζεη 

κεγαιχηεξε έληαζε θαη έκθαζε ζηε ζθελή. ην επφκελν δηζέιηδν, γηα λα απνδψζεη ηνλ 

ηξφκν πνπ πξνθαιεί ε εκθάληζε ηνπ θαξραξία, αιιά θαη γηα λα εκθπζήζεη ηελ πξνζνρή 

ηνπ αλαγλψζηε-ζεαηή ζην κεγαιφζσκν ςάξη πηνζεηεί ηελ ηερληθή ησλ ππφ-ζπλφισλ, ηελ 

νπνία αλαιχζακε πξνεγνπκέλσο. Οη απνζπαζκαηηθέο ζθελέο πνπ επηιέγεη ηνλίδνπλ ην 

πφζν θνληά ζηα ςάξηα βξέζεθε ν θαξραξίαο. Ζ θξάζε πνπ ρξεζηκνπνηεί «ξα γηα 

κεδεδάθη» απνηειεί κία κεηαθνξηθή έθθξαζε ηεο θαζνκηινπκέλεο, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη εδψ ζε επίπεδν ππεξθπξηνιεμίαο Δλ πξνθεηκέλσ, ε ηερληθή ηεο 

ππεξβνιήο ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα απνδνζεί ε επηθηλδπλφηεηα ηεο θαηάζηαζεο. Ζ 

επξεκαηηθφηεηα ηνπ θεληξηθνχ πξσηαγσληζηή, ν νπνίνο ζθέθηεθε λα θξχςεη ηα άιια 

ςάξηα, νδεγεί ζηελ αίζηα έθβαζε ηεο πινθήο: o Πιάησλαο αλαθεξχζζεηαη «ν πξψηνο 

ησλ πξψησλ» θαη δέρεηαη ην κεγαιχηεξν βξαβείν πεξηηξηγπξηζκέλνο απφ ηνπο θίινπο 
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ηνπ. Ζ παξαζηαηηθφηεηα ηεο πεξηγξαθήο επηζχξεη ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε-ζεαηή 

ζηελ εηθνλνγξάθεζε ηεο ζειίδαο, ζηελ νπνία ην βιέκκα ηνπ ζεαηή εζηηάδεη ζηα νπηηθά 

ζχκβνια πνπ παξαπέκπνπλ ζε μχιηλεο επηγξαθέο θαη απνηεινχλ ελδν-εηθνληζηηθά 

ζρφιηα, άκεζα ζρεηηδφκελα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Γξάθεη: 

«Ξαθληθά ηα λεξά ηαξάδνληαη θαη νη ηέζζεξηο θίινη θνιπκπνχλ παληθφβιεηνη». 

«Βνήζεηα! θσλάδεη αλαζηαησκέλνο ν Λνχεο». 

«Καξραξίαο! Έλαο ηξνκεξφο θαξραξίαο! Δίκαη βέβαηα γξήγνξνο, δελ κπνξψ φκσο λα 

μεθχγσ απφ έλαλ θαξραξία»
550

.  

«Μαθάξη λα κελ ήκνπλ ηφζν θαληαρηεξφ!, ιέεη ην Αγγειφςαξν ηξέκνληαο απφ ην θφβν 

ηνπ». 

«Ο θαξραξίαο ζα κε δεη ακέζσο!». 

«Καη κέλα, θιαςνπξίδεη ν Πνπθ. Σν αγθαζσηφ κπαιφλη κνπ δε ζα ηνπ θαλεί θαζφινπ 

αζηείν θαη ζα κε θάλεη κηα ραςηά!». 

«Φπρξαηκία! Μελ παληθνβάιιεζηε!, θαζεζπράδεη ηνπο θίινπο ηνπ ν Πιάησλαο». 

«Έρσ κηα ηδέα!»
551

.  

«σζήθακε, ζσζήθακε! Παλεγπξίδεη ν Λνχεο». 

«ε επραξηζηνχκε πνπ καο έθξπςεο, Πιάησλα. Ο θαξραξίαο ήηαλ πνιχ θνληά. Μηα 

κπνπθηά ζα καο έθαλε!»
552

. 

«Αο γπξίζνπκε ζην δηαγσληζκφ. Ο αζηαθφο αλαθνηλψλεη ηψξα ηνπο ληθεηέο!, ιέεη ν 

Λνχεο». 

«Να πνχκε ζ‟ φινπο ην θαηφξζσκα ηνπ Πιάησλα!, πξνηείλεη ην Αγγειφςαξν»
553

. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε εηθφλα κε ηελ νπνία ηειεηψλεη ε ηζηνξία: εηθνλίδνληαη φια ηα 

ςάξηα καδί λα ζπλππάξρνπλ αξκνληθά θαη λα είλαη ραξνχκελα θαη επηπρηζκέλα. Μέζσ 

ηεο εηθφλαο απηήο, κεηαθέξεηαη ζηα κηθξά παηδηά-ζπλαλαγλψζηεο ην κήλπκα πσο πξέπεη 

λα αλαγλσξίδνπκε ην θαιφ πνπ καο θάλνπλ θαη λα δίλνπκε ρψξν θαη ζε άιινπο, θαζψο ε 

θνηλσληθή πξνζθνξά αλάγεηαη ζε αμία πνπ επηβξαβεχεηαη. Γξάθεη: 

«κσο…, ζπλερίδεη ν Βεξλάξδνο ν αζηαθφο, ν θφζκνο ηνπ βπζνχ απνθάζηζε λα 

αλαθεξχμεη πξψην ησλ πξψησλ ληθεηψλ ηνλ… Πιάησλα!»
554

. 

«Γηα ην θαιχηεξν θακνπθιάδ θαη, θπξίσο, γηα ηε κεγάιε βνήζεηα πνπ πξφζθεξε ζηνπο 

θίινπο ηνπ!». 
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 .π., ζ.14. 
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 .π., ζ.19. 
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 .π., ζ.19. 
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 .π., ζ.21. 



155 
 

«Εήησ θίιε Πιάησλα, παλεγπξίδεη ν Λνχεο». 

«Πνπ ‟ρεηο ζψκα πάπισκα, ζπλερίδεη ην Αγγειφςαξν». 

«Καη θαξδηά απφ κάιακα! θσλάδεη ελζνπζηαζκέλνο ν Πνπθ θη φια καδί ηα ςάξηα»
555

.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε επξεκαηηθή νλνκαηνπνηία
556

 θαη νλνκαηνδνζία ησλ 

δεπηεξεπφλησλ ραξαθηήξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αθήγεζε: κέζα απφ θνηλσληθνχο 

ζπζρεηηζκνχο ησλ νλνκάησλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηνξζψλεη λα πεξάζεη κε γιαθπξφ 

ηξφπν έκκεζα ηδενινγηθά κελχκαηα. Απηφ ην παηρλίδη κε ηα νλφκαηα ιεηηνπξγεί εμίζνπ 

ρηνπκνξηζηηθά. Σν θσκηθφ ζηνηρείν, πνπ αλαδχεηαη απφ ηηο νλνκαηνπνηίεο, ελαπφθεηηαη 

ζην ζπζρεηηζκφ απηψλ κε ηελ νληνινγηθή θχζε ησλ πξνζψπσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ, ελψ 

παξάιιεια ιεηηνπξγνχλ ζπλδεισηηθά ηνπ ξφινπ ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα «Λνχεο ν 

ζίθνπλαο», «Πνπθ ην κπαιφλη». Αλαιπηηθφηεξα, ην φλνκα ηνπ «Πνπθ» απνηειεί 

ερνπνίεηε ιέμε πνπ ζπλάδεη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν 

αληηζηνηρεί, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα ςάξη πνπ δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζσξεχεη αέξα 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη λα θνπζθψλεη πξνζηδηάδνληαο ζχκθσλα κε ην θείκελν ζε 

«αγθαζσηφ κπαιφλη». Ο ραξαθηήξαο-ςάξη κε ην φλνκα «Λνχεο» είλαη έλα ςάξη 

«ζίθνπλαο», θαηά ην θείκελν, θαζψο δηαζέηεη αζπλαγψληζηεο θνιπκβεηηθέο δεμηφηεηεο 

ηαρχηεηαο. Δπίζεο, πξφθεηηαη γηα ππαξθηφ φλνκα θαη, ζχκθσλα κε ηε γλψζε καο απφ ην 

αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, παξαπέκπεη ζην φλνκα ηνπ «πχξνπ Λνχε», ηνπ γλσζηνχ 

Έιιελα καξαζσλνδξφκνπ, ληθεηή ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ 1896. Έλα επηπιένλ 

ζηνηρείν ηνπ βηβιίνπ, ην νπνίν αμίδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, είλαη ην παηρλίδη κε ηηο 

γξακκαηνζεηξέο, ηφζν ζην θείκελν φζν θαη ζηελ εηθνλνγξάθεζε. Πξφθεηηαη γηα νπηηθά 

ζηνηρεία πνπ ηνλίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ηνπ θεηκέλνπ, κε 

ζπλεζέζηεξε ηε ζχκβαζε ηεο έληνλεο γξαθήο
557

. ζνλ αθνξά ηε ζρέζε ιφγνπ θαη 

εηθφλαο, ε εηθφλα επεμεξγάδεηαη θαη επαπμάλεη ην θείκελν ζθηαγξαθψληαο επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη, επίζεο, νη νπηηθέο ζπκβάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε 

φιν ην θείκελν, φπσο γηα παξάδεηγκα ιέμεηο πνπ μεθεχγνπλ απφ ην πιαίζην ησλ ιφγσλ 

θαη εηζρσξνχλ ζηνλ πνιχρξσκν ρψξν ηεο εηθφλαο. ην ζπγθεθξηκέλν κηθξναθήγεκα, 
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 .π., ζ.22. 
556

 χκθσλα κε ηνλ Αθξηηφπνπιν (2012): «Ζ νλνκαηνπνηία ζρεηίδεηαη κε ηε κπζνπνηεηηθή 

θαληαζία θαη θαηά ζπλέπεηα απνθαιχπηεη κπζηηθά ηεο γξαθήο θαη απνθσδηθνπνηεί ηηο 

ζεκαζηνινγηθέο δνκέο ησλ ινγνηερλεκάησλ. Σν φλνκα ελφο ήξσα, φηαλ ππάξρεη, βξίζθεηαη ζην 

ινγνηερληθφ θείκελν (είηε ζηνλ ηίηιν είηε ζην θπξίσο κέξνο ηνπ θεηκέλνπ) θαηά ζπλέπεηα απνηειεί 

κέξνο ησλ ζπζηαηηθψλ ζπκβάζεσλ ηνπ». Αθξηηφπνπινο, Α., «Ολνκαηνπνηία Καη Πνηεηηθή: 

Ολφκαηα Υαξαθηήξσλ ε Έλα χγρξνλν Παηδηθφ-Δθεβηθφ Μπζηζηφξεκα», Γηαδξνκέο, η. 106, 

2012, ζ. 24. 
557

 ε φιν ην βηβιίν. 
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εκθαλίδνληαη επίζεο παξαγισζζηθά ζηνηρεία, φπσο ζεκεία ζηίμεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

ζαπκαζηηθά.  

Ζ αθήγεζε απνθηά κηα ζπκβνιηθή δηάζηαζε, θαηά ηελ νπνία ππνγξακκίδεηαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έρεη δηδαρζεί ε πιεηνλφηεηα ηνπ θφζκνπ λα αληηιακβάλεηαη ηηο 

αηνκηθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο. Κάζε άλζξσπνο έρεη ηδηαίηεξε θιίζε ζε θάπνηνλ ηνκέα, 

άιισζηε, ε νκνξθηά δε βξίζθεηαη ζηελ νκνηνκνξθία. Ζ εχξπζκε ιεηηνπξγία κηαο 

θνηλφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε αηφκσλ πνπ δηαζέηνπλ δεμηφηεηεο ζε δηαθνξεηηθνχο 

ηνκείο. Ο Πιάησλαο κπνξνχζε λα ζψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ αιιάδνληαο ζρέδηα θαη ρξψκαηα 

ζην ζψκα ηνπ, ρξεζηκνπνίεζε, φκσο, ηελ ηθαλφηεηά ηνπ απηή, γηα λα ζψζεη θαη ηνπο 

θίινπο ηνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν Λνχεο, ην Αγγειφςαξν θαη ν Πνπθ, μεθεχγνληαο κε 

ηε βνήζεηα ηνπ Πιάησλα απφ ηνλ θαξραξία, ζπλέβαιαλ ζην λα αλαγλσξηζηεί ε αμία ηνπ 

θίινπ ηνπο απφ ην ζχλνιν, κε απνηέιεζκα λα ηνλσζεί ε απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη λα 

ελζσκαησζεί ζηνλ θφζκν ηνπ βπζνχ. Οη θίινη ηνπ αλαδείρζεθαλ ληθεηέο γηα έλα θπζηθφ 

πξνζφλ ηνπο, ελψ ν Πιάησλαο βξαβεχηεθε γηα ηε κεγάιε βνήζεηα πνπ πξφζθεξε ζε 

απηνχο. Ζ ζεηηθή απηνεθηίκεζε «απνιήγεη ζε ζαθή αίζζεζε απηεπάξθεηαο θαη απηαμίαο 

θαη επηβεβαηψλεη ην θχξνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο»
558

. 

 

 

5.4.4 ην κηθξναθήγεκα ηνπ Αλδξηθφπνπινπ, Ν., Ζ ρψξα κε ηνπο παξάμελνπο 

αλζξψπνπο, (2006)
559

 ε ηζηνξία δηαδξακαηίδεηαη ζε κηα ρψξα πνπ ην φλνκά ηεο είλαη 

«Αζπξηθή». Ζ ηζηνξία μεθηλά ζαλ αθήγεζε παξακπζηνχ, παξέρνληαο πεξηζζφηεξεο 

δπλαηφηεηεο κπζνπιαζίαο ζηε ζθαίξα ηνπ θαληαζηηθνχ
560

. Ο ζπγγξαθέαο – αθεγεηήο 

αλαηξέπεη ηελ αίζζεζε ηνπ θαληαζηηθνχ πξντδεάδνληαο ηνλ αλαγλψζηε γηα ηελ 

θαζνιηθφηεηα ηεο ηζηνξίαο πνπ ζα αθεγεζεί. Γξάθεη: 

«Λέλε πσο ππήξρε θάπνηε, κα λνκίδσ πσο ππάξρεη αθφκα, κηα ρψξα πνπ νη θάηνηθνί ηεο 

ήηαλ άζπξνη. Λέλε επίζεο πσο ήηαλ καθξηά απφ εδψ, φκσο λνκίδσ φηη κπνξεί θαη λα ήηαλ 

θνληά, ίζσο κάιηζηα λα ήηαλ θαη ν ηφπνο πνπ δνχκε εκείο ηψξα»
561

. 

Μέζα απφ ηα ιφγηα, ινηπφλ, ελφο παληνγλψζηε αθεγεηή ελεκεξσλφκαζηε γηα ηνλ 

Πνξθχξην, ηνλ θεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο ηζηνξίαο, θαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
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 Μπξνχδνο, Α., φ.π., 2009, ζ.289. 
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 Αλδξηθφπνπινο, Ν., Ζ ρψξα κε ηνπο παξάμελνπο αλζξψπνπο, Αζήλα: Καιέληεο, 2006. Σελ 

εηθνλνγξάθεζε έθαλε ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο. Σν βηβιίν ηηκήζεθε κε ην Βξαβείν Δηθνλνγξάθεζεο 

2007 απφ ηνλ Κχθιν Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιίνπ. 
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 Σζηιηκέλε, Σ., φ.π., 2009. 
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 Αλδξηθφπνπινο, Ν., φ.π., ζ.13. 
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γλσξίζκαηα, ππνγξακκίδνληαο ηε ιέμε «θφθθηλνο» πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο σο 

ηδηφηεηα ηνπ Πνξθχξηνπ. Γξάθεη: 

 «Σν ζίγνπξν πάλησο είλαη πσο ζ‟ απηή ηε ρψξα δνχζε έλαο θαιφο θαη θηιήζπρνο 

αλζξσπάθνο, πνπ ήηαλ θφθθηλνο θαη ηνλ έιεγαλ Πνξθχξην Ξερσξηζηφ. Ζ δσή ηνπ θπινχζε 

εηξεληθά κέρξη ηελ εκέξα πνπ νη άζπξνη ζπκπαηξηψηεο ηνπ, μαθληθά θαη ρσξίο ιφγν, 

άξρηζαλ λα ηνλ αληηκεησπίδνπλ ερζξηθά»
562

. 

ε εηθνληθφ επίπεδν, ν Πνξθχξηνο απεηθνλίδεηαη αξηζηεξά ηνπ θεηκέλνπ, ζε νινζέιηδε 

εηθφλα, λα βξίζθεηαη ζε δπζάξεζηε ζέζε, θνβηζκέλνο θαη ηξνκνθξαηεκέλνο, θαζψο 

πεξηβάιιεηαη απφ άζπξνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη θηλνχληαη ελαληίνλ ηνπ απεηιεηηθά θαη 

ερζξηθά
563

. Οη εηθφλεο ιεηηνπξγνχλ αληηζηηθηηθά κε ην θείκελν, κε ηηο εθθξάζεηο ησλ 

πξνζψπσλ λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο ραξαθηεξηζκνχο ηνπ ιεθηηθνχ θεηκέλνπ.  

Ο ζπγγξαθέαο επηζπκεί λα δψζεη έκθαζε ζηε ζηεξενηππηθή δηάζεζε πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αζπξηθήο ρψξαο κέζα απφ ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θάηνηθνη 

γηα ηνλ Πνξθχξην. Λέμεηο, νη νπνίεο είλαη δεισηηθέο ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ηεο 

εηεξφηεηαο απφ ηελ πιεηνλφηεηα
.
 ιέμεηο, πνπ ιεηηνπξγνχλ, ελδερνκέλσο, σο κηα 

πξννηθνλνκία ηνπ ηη πξφθεηηαη λα επαθνινπζήζεη «ηαλ ηνλ ζπλαληνχζαλ ζην δξφκν 

ζηγνςηζχξηδαλ “λα ν αιιηψηηθνο”, άιιεο θνξέο “λα ν παξάμελνο” ή “λα ν θφθθηλνο” θη 

άιινηε “λα ν δηαθνξεηηθφο”»
564

. χκθσλα κε ηελ Καινγήξνπ, «Οη ιέμεηο είλαη πάληνηε 

θνξείο ηδενινγίαο. Μεηαθέξνπλ αληηιήςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο, δεκηνπξγνχλ θνηλσληθέο 

γιψζζεο θαη εθθξάδνπλ ηελ θνζκναληίιεςε νιφθιεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ»
565

. Ζ 

θπξίαξρε νκάδα εθδειψλεη ηελ πεξηθξφλεζή ηεο πξνο ηνλ έηεξν. Αδηαθνξεί γηα ην 

φλνκα θαη γηα άιια ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, δειψλνληαο έηζη ηε κε απνδνρή ηνπ σο 

εμαηνκηθεπκέλε νληφηεηα.  

Ο Πνξθχξηνο βηψλεη ηελ πεξηθξφλεζε απφ ηελ επηθξαηνχζα νκάδα ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Αζπξηθήο. Γέρεηαη παζεηηθά ηελ απφξξηςε, αθνχ δελ αληηδξά, δελ ππεξαζπίδεηαη ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη παξνπζηάδεη ηάζεηο θπγήο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε δηηηή ζεκαζία ηεο 

εηθφλαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζθελή
566

, κε ηνλ Πνξθχξην λα θιείλεηαη ζηε βαιίηζα ηνπ, κε 

ζθνπφ λα εγθαηαιείςεη ηε ρψξα ηνπ
567

. Απφ ηε κία εθθξάδεη ηε ιχπε θαη ηελ 

απνγνήηεπζε ηνπ Πνξθχξηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνπ δέρεηαη, ζπκβνιίδνληαο ηελ 

                                                           
562

 .π., ζ.13. 
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έλλνηα ηνπ «απνρσξηζκνχ», ελψ ζπγρξφλσο απνηειεί έλαλ ππαηληγκφ γηα ηνλ ηξφπν 

κεηαθίλεζεο ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ. Γξάθεη: 

«Γηαηί ζηα ιεσθνξεία, ζη‟ αεξνπιάλα, ζηα ηξέλα, φπσο θαη ζηα πινία, δελ ηνλ δέρνληαλ, 

γηαηί ήηαλ δηαθνξεηηθφο»
568

. 

«Ζ δσή ηνπ γηλφηαλ θάζε κέξα φιν θαη πην δχζθνιε. ηαλ πήγαηλε ζηα καγαδηά γηα λα 

ςσλίζεη, ηνλ έδησρλαλ, γηαηί ήηαλ δηαθνξεηηθφο. Απφ ηε δνπιεηά ηνπ ηνλ έδησμαλ, γηαηί 

ήηαλ δηαθνξεηηθφο. Οη θίινη ηνπ ζηακάηεζαλ λα ηνπ θάλνπλ παξέα, γηαηί ληξέπνληαλ πνπ 

ήηαλ δηαθνξεηηθφο. Κη ν Πνξθχξηνο έθιαηγε θαη ξσηνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ: “Σψξα πξφζεμαλ 

φινη φηη είκαη θφθθηλνο θαη δηαθνξεηηθφο;” Καη, αθνχ δελ κπνξνχζε λα δψζεη απάληεζε, 

έιεγε πάιη ζηνλ εαπηφ ηνπ: “Γελ γίλεηαη αιιηψο, δελ πάεη άιιν, παίξλσ ηα κπνγαιάθηα κνπ 

θαη θεχγσ απ‟ απηή ηε ρψξα”. Κη έηζη, ινηπφλ, πήξε ηηο νηθνλνκίεο ηνπ, έβαιε ζηε βαιίηζα 

ηνπ φ, ηη πην απαξαίηεην είρε, θνίηαμε έλα γχξσ ην κηθξφ ζπηηάθη ηνπ ζαλ λα ην 

απνραηξεηνχζε θη έθπγε απφ απηφ»
569

. 

Οη δπζθνιίεο γηα ηνλ Πνξθχξην ζπλερίδνληαη, θαζψο ν θαπεηάληνο, πνπ ζα ηνλ 

κεηέθεξε ζε άιιε ρψξα γηα κηα πνηνηηθφηεξε δσή, ήηαλ έλαο θηινρξήκαηνο θαη θαθφο 

άλζξσπνο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε εηθνλνγξαθηθή απφδνζε ηνπ θαπεηάληνπ, ν νπνίνο 

απεηθνλίδεηαη κε έλα ηαηνπάδ ζην κπξάηζν ηνπ κε ηα ζχκβνια ησλ λνκηζκάησλ θαη κε 

κηα ζθιεξή έθθξαζε ζην πξφζσπφ ηνπ λα πεηάεη ηνλ Πνξθχξην ζηε ζάιαζζα. Άμην 

πξνζνρήο είλαη πσο, φηαλ ν Πνξθχξηνο βξέζεθε ζε κία ρψξα φπνπ φινη νη θάηνηθνί ηεο 

ήηαλ θφθθηλνη, φπσο ν ίδηνο, αδπλαηνχζε λα αληηιεθζεί φηη ν θφζκνο ζα ηνλ απέξξηπηε 

φρη ιφγσ ηνπ ρξψκαηφο ηνπ, αιιά γηαηί ήηαλ μέλνο. Γξάθεη: 

«Πεξπάηεζε αξθεηά, φηαλ θάπνηε ζπλάληεζε φρη έλαλ, αιιά πνιινχο αλζξψπνπο, πνπ ήηαλ 

κάιηζηα φινη ζαλ θη απηφλ. Ήηαλ φινη θφθθηλνη. Ζ ραξά ηνπ Πνξθχξηνπ, ζαλ ηνπο είδε, 

ήηαλ πνιχ κεγάιε. Ζ απνγνήηεπζή ηνπ φκσο ήηαλ κεγαιχηεξε, γηαηί θαη νη θφθθηλνη 

άλζξσπνη, φπσο θαη νη άζπξνη, ηνλ αληηκεηψπηδαλ ερζξηθά. ρη φκσο γηαηί ήηαλ 

δηαθνξεηηθφο, αιιά γηαηί ήηαλ μέλνο. Καη, φια θη φια, εθεί ζην Κνθθηληζηάλ, έηζη έιεγαλ ηε 

ρψξα απηή κε ηνπο θφθθηλνπο αλζξψπνπο, δελ ηνπο δέρνληαλ ηνπο μέλνπο. Πίζηεπαλ φηη 

ηνπο έπαηξλαλ ηηο δνπιεηέο θαη ηνπο βξψκηδαλ ηε ρψξα»
570

. Καη εδψ, ινηπφλ, ν Πνξθχξηνο 

βηψλεη γηα αθφκε κηα θνξά ηελ απφξξηςε θαη ηελ θαρππνςία κε απνηέιεζκα λα δησρζεί 

απφ ηε ρψξα. Καηαιήγεη ζηε θπιαθή, φπνπ ζπλαληάεη πνιινχο «δηαθνξεηηθνχο» 

αλζξψπνπο πνπ αληηκεηψπηδαλ θαη απηνί ην ξαηζηζκφ θαη ηελ μελνθνβία ησλ θαηνίθσλ 
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ηνπ «Κνθθηληζηάλ». ην πινίν πνπ κπήθαλ φινη γηα λα επηζηξέςνπλ ζηηο πνιχρξσκεο 

παηξίδεο ηνπο, ν Πνξθχξηνο αθνχγνληαο ηηο ηζηνξίεο φισλ ησλ αλζξψπσλ θαηάιαβε πφζν 

έκνηαδαλ κε ηε δηθή ηνπ. Γξάθεη: 

«Κάπνηε ήξζε ε κέξα φκσο λα μαπνζηείινπλ φινπο απηνχο ηνπο πνιχρξσκνπο, 

δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο, καδί θαη ηνλ Πνξθχξην, πίζσ ζηηο… παηξίδεο ηνπο. Έηζη ηνπο 

έβαιαλ ζ‟ έλα θαξάβη θαη, “μνπ”, λα πάλε απφ ‟θεη πνπ ήξζαλ. ηαλ φκσο ην θαξάβη 

θνξηψζεθε, έκνηαδε λα θνπβαιάεη έλα παλέκνξθν αλζξψπηλν νπξάλην ηφμν, πνπ βάιζεθε 

λα ην ζθνξπίζεη ζηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ νξίδνληα»
571

. 

«Ήηαλ ιεο θη άθνπγε ηε δηθή ηνπ ηζηνξία μαλά θαη μαλά απφ ρξσκαηηζηά ζηφκαηα. Κη 

έκνηαδαλ φιεο κε ηε δηθή ηνπ. Σφηε θαηάιαβε φηη ζηνλ θφζκν νη δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη 

είλαη πάξα πνιινί, ίζσο κάιηζηα είλαη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πνπ είλαη ίδηνη»
572

.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην ιεθηηθφ θείκελν,  είλαη γξακκέλν κε πνιχρξσκα ρξψκαηα, 

θαζψο ππνζηεξίδεη ηελ ηδέα ησλ πνιχρξσκσλ θαη δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηελ αξηζηεξή ζειίδα λα κπαίλνπλ ζθπθηνί θαη απνγνεηεπκέλνη ζην 

πινίν
573

. 

ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο, ην πινίν θηάλεη ζην ιηκάλη ηεο «Αζπξηθήο» θαη ν 

Πνξθχξηνο επηζηξέθεη ζπίηη ηνπ. Ζ επηζπκία ηνπ, φκσο, λα ηνλ απνδερηνχλ νη 

«Αζπξηθαλνί» είλαη ηφζν έληνλε θαη δπλαηή πνπ απνθαζίδεη λα βαθηεί άζπξνο. Γξάθεη: 

«Ο Πνξθχξηνο θαηέβεθε ηφηε απφ ην πινίν θη έλησζε ζαλ μέλνο ζηελ ίδηα ηνπ ηε ρψξα. 

Πεξπαηνχζε ζε κηθξνχο δξφκνπο θαη ζνθάθηα, πξνζπαζψληαο λα θξπθηεί απ‟ ηα κάηηα ησλ 

ζπκπαηξησηψλ ηνπ. Κάπνηε έθηαζε ζην ζπηηάθη ηνπ θαη θξχθηεθε αλαθνπθηζκέλνο ζ‟ απηφ. 

Ζ αγσλία ηνπ φκσο γηα ηα κειινχκελα ηνλ έθαλε λα νλεηξεχεηαη μχπληνο θαη λα παξακηιά: 

“Ση θαιά πνπ ζα ‟ηαλ άζπξνο λα ‟κνπλ θη εγψ, ίδηνο κέζα ζηνπο ίδηνπο!”. Σφηε ζπκήζεθε 

εθείλνλ ηνλ παξάμελν ηξαγνπδηζηή, ηνλ Πάηα Κιάμνλ, πνπ ‟δσζε πνιιά ιεθηά γηα θάξκαθα 

θαη γηαηξνζφθηα θη απφ καχξνο έγηλε άζπξνο. “Έηζη ζα θάλσ θη εγψ”, ζπλέρηζε λα 

παξακηιά, “απφ θφθθηλνο ζα γίλσ άζπξνο, κφλν πνπ ηα δηθά κνπ γηαηξνζφθηα ζα ‟λαη 

πηλέιν θη άζπξε κπνγηά”. ε ιίγν βάιζεθε λα βάθεηαη θη απφ θφθθηλνο έγηλε γξήγνξα 

θάηαζπξνο»
574

. 

Ζ βξνρή, φκσο, άξρηζε ζηγά ζηγά λα ηνλ μεβάθεη. Έηζη, ην θφθθηλν ρξψκα ηνπ πνπ 

απνθαιχπηεηαη ζηαδηαθά, ηνλ θάλεη λα κνηάδεη κε άξξσζην. Γξάθεη: 
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«Γεκάηνο ραξά απφ ηελ αιιαγή, βγήθε θακαξσηφο ζην δξφκν. Έλησζε επηηέινπο ίδηνο κε 

ηνπο ίδηνπο. Έλαο άζπξνο κεο ζηνπο άζπξνπο. Κη ήηαλ ηφζν κεγάιε ε ραξά ηνπ, πνπ δελ 

πξφζεμε πσο θάησ απφ ην γθξίδν η‟ νπξαλνχ άλνηγαλ ζηγά-ζηγά νη νκπξέιεο πνπ ‟ραλ ζηα 

ρέξηα ηνπο νη Αζπξηθαλνί. Μα ε βξνρή πνπ εξρφηαλ δελ κπνξνχζε λα ραιάζεη ηε ραξά ηνπ 

Πνξθχξηνπ. Γπζηπρία ηνπ φκσο, ηξφκνο θαη παληθφο ζθνξπίζηεθε ζηνπο άζπξνπο. Γηαηί νη 

ζηαγφλεο ηεο βξνρήο μέβαθαλ ην αζπξνβακκέλν ρξψκα ηνπ θαη ηνλ έθαλαλ λα κνηάδεη ζαλ 

λα είρε αξξψζηηα θνιιεηηθή. Σξνγκακέλνο θη απηφο απ‟ ηνλ ηξφκν ησλ άιισλ, πήξε φζε 

δχλακε θαη θνπξάγην είρε θη έηξεμε λα ραζεί ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο. ε ιίγν ε βξνρή ηνλ 

μέβαςε ηειείσο»
575

. 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θξπθηεί πέθηεη πάλσ ζε έλαλ απαγσγέα παηδηψλ θαη γηα ηελ 

πξάμε ηνπ απηή γίλεηαη ήξσαο. Γξάθεη: 

«ηνλ ηξφκν, ην θφβν θαη ηελ αγσλία ηνπ ήξζε λα πξνζηεζεί θαη ε ηαξαρή. Γηαηί 

αθνχζηεθαλ θάηη παηδηθέ θσλέο παληθνχ, πνπ φιν ηνλ πιεζίαδαλ»
576

. 

ηαλ ην θιίκα δπζθνξίαο αληηζηξέθεηαη κε ηελ εξσηθή πξάμε ηνπ Πνξθχξηνπ 

παξαηεξείηαη πιένλ ε αλαθνξά ζε ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη φρη ηεο 

εμσηεξηθήο ηνπ εκθάληζεο. Γξάθεη: 

«Σα παηδηά ζψζεθαλ θαη ν θχξηνο Πνξθχξηνο Ξερσξηζηφο έγηλε ήξσαο γη‟ απηή ηελ πξάμε 

ηνπ. Γιίησζε ηνλ θφζκν απφ ηνλ πην αδίζηαθην θιέθηε παηδηψλ»
577

. 

«Γη‟ απηφ ε πνιηηεία ηνλ παξαζεκνθφξεζε, αλαθεξχζζνληάο ηνλ κεγάιε πξνζσπηθφηεηα 

ηεο Αζπξηθήο. Απφ ηφηε νη δεκνζηνγξάθνη ηνπ δεηνχζαλ ζπλερψο ζπλεληεχμεηο, αιιά απηφο 

έιεγε ζεκλά: “Μα δελ έθαλα ηίπνηα ζπνπδαίν, έθαλα απηφ πνπ ζα έθαλε θάζε άλζξσπνο”. 

Καη ζε επίκνλεο εξσηήζεηο ηνπο, ηη είρε λα πεη γηα ηα ηαμίδηα ηνπ θαη ηνπο πνιχρξσκνπο 

δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο πνπ γλψξηζε, απηφο απαληνχζε: “Μνπ έθαλε εληχπσζε πφζνη 

πνιχρξσκνη θαη δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη ππάξρνπλ. Σφηε θαηάιαβα φηη δελ είκαη ν 

κνλαδηθφο δηαθνξεηηθφο άλζξσπνο ζηνλ θφζκν. Μα πην πνιχ κνπ έθαλε εληχπσζε ην 

θιάκα ησλ παηδηψλ ηνπο. ηαλ έθιαηγαλ, φ,ηη ρξψκα θαη λα είραλ, απφ φπνηα ρψξα θαη λα 

ήηαλ, ην θιάκα ηνπο ήηαλ θιάκα θαη ήηαλ ην ίδην. Καηάιαβα δειαδή φηη ζηε ιχπε θαη ζηνλ 

πφλν είκαζηε φινη ίδηνη. Καιχηεξα ινηπφλ λα ρακνγειάκε θαη λα ραηξφκαζηε, θη αο είκαζηε 

δηαθνξεηηθνί”»
578

. 
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Ζ ηζηνξία νινθιεξψλεηαη κε κηα αληίζεζε αλάκεζα ζηελ πξψηε θαη ηελ ηειεπηαία 

εηθφλα. ηελ πξψηε, ν Πνξθχξηνο βξίζθεηαη αλάκεζα ζε έλα απεηιεηηθφ πιήζνο 

«Αζπξηθαλψλ», ελψ ζηελ ηειεπηαία, νη ίδηνη θάηνηθνη ηνλ αγθαιηάδνπλ κε αγάπε, 

ζεβαζκφ θαη ζαπκαζκφ. Δηθνληθά είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ηνλ βιέπνπκε λα ρακνγειάεη 

θαη λα είλαη επηπρηζκέλνο, ελψ ζπγρξφλσο ιεθηηθά νη ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ είλαη 

γξακκέλεο κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, ψζηε λα απνηππσζεί θαη λα ελδπλακσζεί ε ζεκαζία 

ηνπο
579

.  

Αλαθνξηθά κε ηελ εμέηαζε ηεο εηθνληθήο αθήγεζεο, ην ιεθηηθφ θείκελν ρξεζηκνπνηεί 

ηελ εμήο νπηηθή ζχκβαζε: φια ηα γξάκκαηα ηνπ θεηκέλνπ είλαη θφθθηλα, ζε αληίζεζε κε 

ηελ πξψηε ιέμε απηνχ πνπ είλαη γξακκέλε κε καχξν ρξψκα. Δληειψο αληίζεηε είλαη ε  

εηθνλνγξάθεζε
580

 ζηελ νπνία ν Πνξθχξηνο απεηθνλίδεηαη αλάκεζα ζε θφθθηλνπο 

αλζξψπνπο, φπσο θαη ν ίδηνο, φπνπ κε δπζθνιία ηνλ μερσξίδεηο. Οη εθθξάζεηο ησλ 

αλζξψπσλ παξακέλνπλ ίδηεο, αιιά ην ιεθηηθφ θείκελν απηήλ ηε θνξά είλαη γξακκέλν ζε 

καχξν ρξψκα, ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ πξψηε ιέμε πνπ είλαη γξακκέλε κε θφθθηλν 

ρξψκα. Οη εηθφλεο δηαζέηνπλ πιαίζην θαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο εηθφλαο 

είλαη ζπκκεηξηθή, θαζψο ε θχξηα πιεξνθνξία ηνπ αθεγεκαηηθνχ γεγνλφηνο πξνβάιιεηαη 

ηφζν ζηελ εηθφλα φζν θαη ζην θείκελν. Οη ηδενινγηθέο θσδηθνπνηήζεηο ηνπ ρξψκαηνο 

είλαη εκθαλείο θαη πξνσζνχλ κέζα απφ ηελ «αλάγλσζε» ησλ ρξσκαηηθψλ απνρξψζεσλ 

θαη κηα αλάγλσζε ησλ ηδενινγηθψλ απνρξψζεσλ ηεο εηθφλαο
581

. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν Πνξθχξηνο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο ηζηνξίαο απεηθνλίδεηαη 

ζε παζεηηθή ζηάζε θαη, σο παζεηηθφο δέθηεο ησλ φζσλ δηαδξακαηίδνληαη, παξνπζηάδεηαη 

ζηελαρσξεκέλνο θαη απνγνεηεπκέλνο, κε ζθπκκέλν ην θεθάιη, αθνχ αληηκεησπίδεη 

βιέκκαηα απέρζεηαο θαη πεξηθξφλεζεο, θάηη πνπ δειψλεηαη θαη θεηκεληθά θαη 

εηθνλνγξαθηθά. Ζ νπηηθή απηή ζρέζε ηνπ εηέξνπ κε ηελ νκάδα πνπ ζηεξίδεηαη ζην 

βιέκκα, ππνδειψλεη ηε δηάζεζε επίδεημεο αλσηεξφηεηαο ησλ ιεπθψλ θαη θφθθηλσλ 

θαηνίθσλ έλαληη ηνπ θαηλνκεληθά θαηψηεξνπ θαη αλίζρπξνπ «Άιινπ». Ο Πνξθχξηνο 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ κεηνλεθηηθνχ «Άιινπ», πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα κείδνλα 

δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε (δηαθνξεηηθφ ρξψκα), ε νπνία 

ακθηζβεηείηαη απφ ηελ θπξίαξρε θνηλσληθή νκάδα (Αζπξηθή), ε νπνία ηελ νξίδεη σο 

ζηηγκαηηθή. 
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Σν κηθξναθήγεκα παξνπζηάδεη ηηο ζπλζήθεο πνπ βηψλνπλ νη κεηαλάζηεο, αιιά θαη 

φζνη δελ ηθαλνπνηνχληαη κε ηελ ηζνπεδσηηθή νκνηνκνξθία, πεξηγξάθνληαο φινπο ηνπο 

θφβνπο θαη ηηο αγσλίεο πνπ βηψλνπλ, θαζψο κηιάεη γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ 

μελνθνβία θαη ην ξαηζηζκφ. Σα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη έληνλα, κε ζθνπφ 

λα πξνθαηαβάινπλ ζπγθηλεζηαθά ηνλ αλαγλψζηε. ρεηηθά κε ηελ εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ, 

απηή αλαδεηθλχεη ηνλ πξσηαγσληζηή ηεο ηζηνξίαο, ηνλ Πνξθχξην, αλάκεζα ζε άιινπο 

αλζξψπνπο, φπνπ ν θαζέλαο απεηθνλίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα, γηα λα δειψζεη ηηο 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο πξνέιεπζήο ηνπο. ρεηηθά κε ηε δηαηχπσζε ηνπ ηίηινπ, αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία ηίηισλ πνπ δειψλνπλ ην ζέκα ηεο ηζηνξίαο. 

Ζ αθήγεζε είλαη ηξηηνπξφζσπε κε κεδεληθή εζηίαζε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ν 

θεηκεληθφο αθεγεηήο γλσξίδεη πεξηζζφηεξα απφ ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο θαη κπνξεί λα 

αλαθέξεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο
582

. Σαπηφρξνλα, ν εηθνλνγξαθηθφο 

νκφινγφο ηνπ «θηλεκαηνγξαθεί» ηα γεγνλφηα πξνζδίδνληαο ζηαζεξφηεηα θαη ζαθήλεηα 

ζηε ινγνηερληθή αθήγεζε. Ζ ηερληθή απηή ζεσξείηαη φηη πξνζηδηάδεη ζηελ ςπρνζχλζεζε 

ησλ παηδηψλ θαη απερεί ηηο γλψζεηο θαη ηηο πεξηνξηζκέλεο ινγνηερληθέο εκπεηξίεο ηνπο
583

.  

εκαίλνληα ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ε εηθνλνγξάθεζε ζηηο ζειίδεο πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ εμσθχιινπ, νη νπνίεο δελ απνηεινχλ δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, 

αιιά νινθιεξσκέλεο απηφλνκεο παξαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αθήγεζε
584

. Ζ 

ζρέζε ηνπο κε ην θείκελν είλαη θαηλνηνκηθή, θαζψο απνηεινχλ ζεκαληηθά δνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ αθεγήκαηνο, φπσο ε έλαξμε θαη ην ηέινο ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

λενηεξηζηηθή πξφηαζε ηνπ εηθνλνγξάθνπ, πνπ δηεπξχλεη θαη πξνεθηείλεη ηελ αξρή θαη ηε 

ιήμε ηεο ηζηνξίαο
585

. Κείκελν θαη εηθφλα θαηαιακβάλνπλ ηνλ ίδην ρψξν, κφλν πνπ ζηε 

ζειίδα ηνπ θεηκέλνπ ππάξρεη κηα κηθξή θηγνχξα, έλα εηθνλνγξαθηθφ ηέρλαζκα, ε εηθφλα 

ελφο αλζξψπνπ πνπ εμππεξεηεί δηπιφ ξφιν: θέξεη ηνλ αξηζκφ ηεο ζειίδαο, αιιά απνηειεί 

θαη έλα ζηνηρείν πνπ αλαθέξεηαη ζην λφεκα ηεο ηζηνξίαο. 

 

 

5.4.5 ην κηθξναθήγεκα ηεο Γεκνπιίδνπ, Υ., Πξαζηλνπαζραιηάο, (2005)
586

 

μεθηλψληαο ηελ αλάιπζε απφ ηηο παξαθείκελεο ζπκβάζεηο ηνπ βηβιίνπ, εζηηάδνπκε ζηε 

                                                           
582

 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., 2006, ζ.60. 
583

 .π., 2006, ζ.64. 
584

 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(5.4.4)6, ζ.522. 
585

 Βι. Σζηιηκέλε, Σ., φ.π., 2007. 
586

 Γεκνπιίδνπ, Υ., Πξαζηλνπαζραιηάο, Αζήλα: Ληβάλε, 2005. Σελ εηθνλνγξάθεζε έθαλε ε 

Ληάλα Γελεδάθε. 



163 
 

ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ ηίηινπ ηνπ βηβιίνπ θαη ηεο εηθφλαο ηνπ εμσθχιινπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν ηίηινο αλαθέξεηαη ζηνλ θεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο ηζηνξίαο. χκθσλα κε 

ηελ νπηηθή δηάζηαζε ησλ γξακκάησλ, παξαηεξνχκε ζηνλ ηξφπν γξαθήο ηνπ ηίηινπ 

δηαθνξεηηθέο απνρξψζεηο ηνπ πξάζηλνπ ρξψκαηνο ζην θάζε γξάκκα μερσξηζηά. Ζ 

εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμσθχιινπ ρξεζηκνπνηεί ην γεληθφ πιάλν, θαζψο ν αλαγλψζηεο 

κπνξεί λα δεη κε ιεπηνκέξεηεο ηηο κνξθέο ησλ ραξαθηήξσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

ηζηνξία, ηελ θίλεζή ηνπο θαη ηηο εθθξάζεηο ησλ πξνζψπσλ ηνπο. Σν πεδίν βάζνπο 

απεηθνλίδεη ην ζθεληθφ κέζα ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε ηζηνξία. Γελ ππάξρεη πξννπηηθή 

ζηελ εηθφλα, θαζψο δελ μερσξίδεη εχθνια ν θεληξηθφο ραξαθηήξαο απφ ηνπο ππφινηπνπο, 

παξφιν πνπ έρεη δηαθνξεηηθφ ρξψκα. Δπηπιένλ, ηα νπηηθά ζχκβνια ηεο θαξδνχιαο, πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο εηθφλαο, ζπληζηνχλ κία απζαίξεηε ζχκβαζε, ηελ 

νπνία, σζηφζν, είλαη ζε ζέζε λα απνθσδηθνπνηήζνπλ νη λεαξνί αλαγλψζηεο, σο νπηηθφ 

ππαηληγκφ εθδήισζεο αγάπεο αιιά θαη κηαο ραξνχκελεο θαη κνληαζκέλεο αηκφζθαηξαο.  

Ζ έλαξμε ηεο αθήγεζεο («Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξφ….») παξαπέκπεη ζηε γλσζηή 

εηζαγσγή ησλ θιαζζηθψλ παξακπζηψλ εηζάγνληαο ηνλ ελλννχκελν αλαγλψζηε ζε έλα 

κπζνπιαζηηθφ ζχκπαλ. Ζ αθήγεζε μεθηλά κε ηα ιφγηα ηνπ αθεγεηή θαη κε ηελ άκεζε 

παξνπζίαζε ηνπ ζθεληθνχ θαη ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηζηνξία. Γξάθεη: 

«Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, ζ‟ έλα κεγάιν θαη ππθλφ δάζνο, ππήξρε έλα κηθξφ 

παζραινρσξηφ, γεκάην κε θφθθηλεο παζραιίηζεο. Δθείλε ηε κέξα, ζην ζπίηη ηνπ θχξηνπ 

Παζραιίλνπ θαη ηεο θπξίαο Παζραιίλαο, είραλ γηνξηή. Μαδί κε ηα άιια παηδηά ηνπο, ηνλ 

Παζραξέλν, ηελ Παζραξίλα, ηνλ Παζραιφιε θαη ηελ Παζραξνχια, πεξίκελαλ αλππφκνλα 

ηνλ εξρνκφ ηνπ πειαξγνχ, πνπ ζα ηνπο έθεξλε ην θαηλνχξην κσξφ»
587

. Ζ γσλία ιήςεο ζηελ 

εηζαγσγηθή εηθφλα είλαη θπζηθή, ζην επίπεδν ησλ καηηψλ, πεξηιακβάλνληαο φιν ην 

«Παζραινρσξηφ» ζε ζηηγκέο εξεκίαο, ραιαξφηεηαο θαη επηπρίαο. 

  Μεηά ηελ εηζαγσγηθή εηθφλα, ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο εηζέξρεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζπηηηνχ, γηα λα παξαθνινπζήζεη ηα φζα δηαδξακαηίδνληαη εθεί. Ζ εηθνλνγξάθεζε γίλεηαη 

πνιχ αλαιπηηθή, δίλνληαο κνξθή ζε φινπο ηνπο ραξαθηήξεο πνπ δξνπλ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο ε ζπγγξαθέαο αλακεηγλχεη δηάθνξα επίπεδα πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

θαληαζίαο, κε ζθνπφ λα θαηαζθεπάζεη ην κπζνπιαζηηθφ ρψξν ηνπ κηθξναθεγήκαηνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, απηή ε κείμε κπζνπιαζίαο θαη πξαγκαηηθφηεηαο εγγξάθεηαη ζηνλ 

ηξφπν απφδνζεο ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο ησλ ραξαθηήξσλ. Γλσξίδνπκε, ινηπφλ, ηελ 

νηθνγέλεηα «Παζραιηλνχ», ε νπνία ραξνχκελε πεξηκέλεη ηε γέλλεζε ηνπ λένπ ηνπο 
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παηδηνχ. ε εηθνλνγξαθηθφ επίπεδν, αλζξσπφκνξθα έληνκα κε καθξηά καιιηά 

απεηθνλίδνληαη λα αθνχλε κνπζηθή θαη λα είλαη ελεξγά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Σα 

αλζξσπφκνξθα έληνκα ηεο ηζηνξίαο παξνπζηάδνληαη θαη δνπλ σο άλζξσπνη, κηινχλ, 

θνξνχλ ξνχρα θαη έρνπλ νηθνγελεηαθή δσή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην ηξίην δηζέιηδν, ζην 

νπνίν ηνλίδνληαη νη αμίεο πνπ πξνβάιιεη ην πεξηθείκελν. πσο γηα παξάδεηγκα, απφ ηα 

θάδξα ζηνλ ηνίρν ηνπ ζαινληνχ κέρξη ην ζηνιηζκφ ηνπ γηα ηελ ππνδνρή ηνπ λενγέλλεηνπ, 

φια ζπλζέηνπλ έλα αζθαιέο νηθνγελεηαθφ πιαίζην
588

. 

     Χζηφζν, ζηελ επφκελε ζθελή επέξρεηαη ε αλαηξνπή: ε παζραιίηζα-βξέθνο πνπ 

θέξλεη ν πειαξγφο έρεη πξάζηλα θηεξά, ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

πνπ έρνπλ θφθθηλα. Απφ ηελ αληίδξαζε ησλ ηειεπηαίσλ αληηιακβαλφκαζηε πσο ε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ λένπ κέινπο έγθεηηαη ζην δηαθνξεηηθφ ρξψκα. Γηαθνξά πνπ 

ππξνδνηεί έληνλεο αληηδξάζεηο εληφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, κε ηε 

ζεκεηνινγία ηνπ ρξψκαηνο λα δηεπθνιχλεη ζηε ραξαθηεξνινγηθή πξφζιεςε ηεο 

εηεξφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ κεηνλεθηηθνχ «Άιινπ», ηνπ νπνίνπ ε 

δηαθνξεηηθφηεηα είλαη βηνινγηθή θαη αμεπέξαζηε. Γξάθεη: 

«Πνπνπφ!!! Σν κσξφ έρεη πξάζηλα θηεξά!!! Πξάγκαηη, ην κσξάθη, αληί γηα θφθθηλα θηεξά 

κε καχξεο βνχιεο, πνπ είραλ φιεο νη παζραιίηζεο, είρε πξάζηλα θηεξά κε καχξεο βνχιεο. 

Γελ είραλ δεη πνηέ έσο ηφηε θάηη ηέηνην ζην ρσξηφ». 

«Δίλαη παξακνξθσκέλν, είπαλ ηα αδέξθηα ηνπ. Ση άζρεκν κσξφ… Ζ θπξία Παζραιίλα, 

ζαλ άθνπζε απηά ηα ιφγηα, ζηακάηεζε ακέζσο ηα θιάκαηα θαη είπε ζηα παηδηά ηεο απζηεξά: 

Ο αδεξθνχιεο ζαο δελ είλαη άζρεκνο θαη πνηέ λα κελ ην μαλαθνχζσ απηφ. Δίλαη απιψο… 

δηαθνξεηηθφο». 

«Έρεη δίθην ε κεηέξα ζαο, είλαη ιίγν δηαθνξεηηθφο, ζπκθψλεζε ν θχξηνο Παζραιίλνο». 

«Μηα θαη είλαη πξαζηλνχιεο, ιέσ λα ηνλ θσλάδνπκε Πξαζηλνπαζραιηά, είπε ε θπξία 

Παζραιίλα θαη φινη ζπκθψλεζαλ»
589

.  

Δίλαη ελδεηθηηθέο νη εηθφλεο,
590

 ζηηο νπνίεο απεηθνλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ν 

«Πξαζηλνπαζραιηάο», ακέξηκλνο θαη ρακνγειαζηφο ζην θξεβάηη ηνπ, ζε αληίζεζε κε ηα 

αδέξθηα θαη ηνπο γνλείο ηνπ, νη νπνίνη απεηθνλίδνληαη λα ρηππηνχληαη θαη λα ζπαξάδνπλ 

ζην θιάκα
591

. Δπηπιένλ, ε εηθνλνγξάθνο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο ηζηνξίαο ρξεζηκνπνηεί ην 
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γεληθφ πιάλν, θαζψο έρεη ζαλ ζηφρν λα ζπκπεξηιάβεη φια ηα ππνθείκελα ηεο εηθφλαο ζε 

απηφ, ρσξίο λα ηνλίδεη ηνλ θεληξηθφ ραξαθηήξα κε δηαθνξεηηθφ πιάλν. 

Ζ κφλε πνπ αλαιακβάλεη λα ππεξαζπηζηεί ηνλ «Πξαζηλνπαζραιηά» είλαη ε κεηέξα 

ηνπ, ε θπξία «Παζραιίλα», ε νπνία πξνζπαζεί λα ηνλ εληάμεη ζηελ νκάδα ησλ 

ππφινηπσλ παηδηψλ ηεο. Παξ‟ φια απηά ν «Πξαζηλνπαζραιηάο» παξακέλεη 

απνθιεηζκέλνο απφ ηα παηρλίδηα, πεξλψληαο αηειείσηεο ψξεο κνλαμηάο θξπκκέλνο ζηα 

θχιια ησλ δέληξσλ. Οδεγείηαη, ινηπφλ, ζηαδηαθά ζην θνηλσληθφ πεξηζψξην εμαηηίαο ηεο 

απνθιίλνπζαο εμσηεξηθήο ηνπ εκθάληζεο, ηεο ρξσκαηηθήο ηνπ δειαδή απφθιηζεο. 

Βηψλνληαο αηζζήκαηα θνηλσληθήο απαμίσζεο ππνζηαζηνπνηεί ην κεηνλεθηηθφ «Άιιν». Ζ 

πεξηζσξηνπνίεζή ηνπ εγγξάθεηαη θαη εηθνληθά, θαζψο ε εηθνλνγξάθνο ηνλ ηνπνζεηεί λα 

θάζεηαη κφλνο ηνπ ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο δηζέιηδεο ηαπεηζαξίαο θαη λα 

παξαθνινπζεί ηνπο ππφινηπνπο θαηνίθνπο, πνπ εκθαλίδνληαη ζην πεδίν βάζνπο ηνπ 

ρσξηνχ λα παίδνπλ θαη λα δηαζθεδάδνπλ. Γξάθεη: 

«Ο θαηξφο πεξλνχζε γξήγνξα θαη ν Πξαζηλνπαζραιηάο κεγάισλε… κσο θακία 

παζραιίηζα απφ ην ρσξηφ, νχηε ηα αδέξθηα ηνπ έπαηδαλ καδί ηνπ. ινη ηνλ θνξφηδεπαλ  γηα 

ηα πξάζηλα θηεξά ηνπ θαη ηφηε εθείλνο ληξνπηαζκέλνο έηξερε λα θξπθηεί, ζηα θπιιψκαηα 

ησλ δέληξσλ, πνπ είραλ ην ίδην ρξψκα, γηα λα κε θαίλεηαη»
592

. 

«Έηζη ν Πξαζηλνπαζραιηάο κεγάισλε κφλνο ηνπ, ρσξίο θίινπο, θξπκκέλνο πίζσ απφ ηα 

θχιια ησλ δέληξσλ»
593

. 

Ζ αλαηξνπή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο επέξρεηαη ηε ζηηγκή πνπ ν ήξσαο ζα 

ζπλαληήζεη ν ήξσαο έλα ζαιηγθάξη, ην νπνίν νλνκάδεηαη «άιεο». Απηφο απνηειεί ηνλ 

παξαπιεξσκαηηθφ «Άιιν», ν νπνίνο -αληίζηνηρα κε ηνλ θεληξηθφ ήξσα- απνηειεί ην 

κεηνλεθηηθφ «Άιιν», φπσο αλαθέξακε, εμαηηίαο ηεο ζσκαηηθήο ηνπ κεηνλεμίαο. Οη δπν 

ηνπο, θαζψο δηαθέξνπλ κε ηελ ππφινηπε θνηλφηεηα,  θηηάρλνπλ κηα ππέξνρε νκάδα, 

ηξέθνληαο αηζζήκαηα ακνηβαίαο ζπκπάζεηαο θαη αγάπεο. Γξάθεη: 

«Α, εγψ μέξεηο, δελ κπνξψ λα μερσξίζσ ην πξάζηλν απφ ην θφθθηλν, γηαηί δε βιέπσ ρσξίο 

ηα γπαιηά κνπ θαη ζήκεξα ηα μέραζα ζην ζπίηη. Μπνξεί βέβαηα λα κε βιέπσ θαιά, έρσ 

φκσο δηαίζζεζε θαη μέξσ λα δηαθξίλσ πνηνο είλαη θαιφο θαη πνηνο είλαη θαθφο. Κη εζχ 

είζαη θαιφο… Θέιεηο λα γίλνπκε θίινη; Έηζη απφ εθείλε ηε κέξα ν Πξαζηλνπαζραιηάο θαη ν 

άιεο έγηλαλ πνιχ θαινί θίινη θαη έπαηδαλ καδί. Σψξα ν Πξαζηλνπαζραιηάο δελ έλησζε 

πηα κφλνο»
594

. Ζ ακνηβαία εθηίκεζε πνπ ληψζεη ν έλαο γηα ηνλ άιιν απνηππψλεηαη θαη 
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ζηελ εηθφλα: εηθνλίδνληαη ζην ίδην επίπεδν βάζνπο κε ηηο ππφινηπεο παζραιίηζεο, 

θάλνληαο ζαθέο πσο πιένλ δε ληψζνπλ κνλαμηά. Ζ θηιία ηνπο επηζθξαγίδεηαη κε ην 

νπηηθφ ζχκβνιν ησλ θαξδηψλ πνπ ηνπο πεξηηξηγπξίδνπλ. 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή απνδνρή ηνπ ήξσα επέξρεηαη, φηαλ ζα  θαηαθέξεη 

λα ζψζεη ην «παζραινρσξηφ», θαηαζηξψλνληαο έλα πνιχ επθπέο ζρέδην απνκάθξπλζεο 

ηνπ ερζξνχ, ηνπ «θαθνχ θνξαθηνχ», πνπ ζρεδηάδεη λα ηνπο επηηεζεί. Μέζα απφ ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ην ζαιηγθάξη θαηαθέξλνπλ λα απνηξέςνπλ ηε κνηξαία επίζεζε. Με 

ηελ πξάμε ηνπο απηή γίλνληαη νη ήξσεο ηνπ ρσξηνχ θαη πεηπραίλνπλ ηελ αλαγλψξηζε θαη 

ηελ απνδνρή. Πξφθεηηαη γηα κηα απηνλφεηε θαηάιεμε κηαο ηζηνξίαο, ε νπνία επηδηψθεη λα 

«Παίμεη έλα ξφιν ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ-αλαγλσζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

εηεξφηεηα»
595

. Γξάθεη: 

«ιν ην παζραινρσξηφ καδεχηεθε απφ θάησ απνξεκέλν». 

«Πνηνο ην έθαλε απηφ; ξψηεζε έλαο γέξνληαο». 

«Ο Πξαζηλνπαζραιηάο, θψλαμε δπλαηά ν άιεο θαη δηεγήζεθε ζ‟ φινπο απηφ πνπ είρε 

ζθεθηεί ν θίινο ηνπ»
596

.  

Σν κηθξναθήγεκα ηειεηψλεη κε έλα θιεηζηνχ ηχπνπ ηέινο: ν «Πξαζηλνπαζραιηάο» 

γίλεηαη  αξρεγφο ηνπ ρσξηνχ θαη ε ηζηνξία νινθιεξψλεηαη κε ηνπο γάκνπο ηνπ 

«ζαιηγθαξηνχ» κε ηε «ζαιηγθαξίλα» θαη ηνπ «Πξαζηλνπαζραιηά» κε ηελ «Παζραξάληα», 

«Εήησσσσ, δήησσσσσ! θψλαμε φιν ην ρσξηφ θαη έηξεμαλ λα ηνλ αγθαιηάζνπλ. Σνλ 

ζήθσζαλ ζηα ρέξηα ηνπο θξαπγάδνληαο: Εήησ ν Πξζαηλνπαζραιηάο, δήησ ν αξρεγφο καο! 

ε ζέινπκε αξρεγφ καο. ν Παζραξέλνο, ε Παζραξίλα, ν Παζραιφιεο θαη ε Παζραξνχια, 

ηα αδέξθηα ηνπ, ηνλ αγθάιηαζαλ ζθηρηά, δεηψληαο λα ηνπο ζπγρσξέζεη»
597

. Πξφθεηηαη γηα 

κηα δηζέιηδε εηθφλα, ζηελ νπνία ηα δχν λεφλπκθα  δεχγε εηθνλίδνληαη ζην θέληξν ηεο 

δεμηάο θαη αληίζηνηρα ηεο αξηζηεξήο εηθφλαο μερσξηζηά. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, 

ζχκθσλα κε ην ιεθηηθφ θαη εηθνληθφ επίπεδν, ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιεθζεί ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμσθχιινπ ηνπ βηβιίνπ. Γξάθεη: 

«Ο Πξαζηλνπαζραιηάο έγηλε έλαο ζνθφο θαη δίθαηνο αξρεγφο θαη, φηαλ αγάπεζε ηελ 

φκνξθε Παζραξάληα, ν άιεο ηνπο πάληξεςε. κσο θη εθείλνο, φηαλ γλψξηζε ηε έιηα, ηεο 

δήηεζε λα γίλεη γπλαίθα ηνπ. Ζ φκνξθε ζαιηγθαξίλα δέρηεθε ακέζσο, ρσξίο λα ηελ πεηξάμεη 

θαζφινπ πνπ ν άιεο δελ έβιεπε θαιά. Γηα εθείλε κεηξνχζε ε θαινζχλε ηνπ. Ο 

Πξαζηλνπαζραιηάο θαη ε Παζραξάληα απέθηεζαλ πνιιά παζραιάθηα, πνπ φια γελλήζεθαλ 

                                                           
595

 Πξεβαδάλνπ, Β., φ.π., ζ.58. 
596

 Γεκνπιίδνπ, Υ., φ.π., ζ.21. 
597

 .π., ζ.21. 
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κε φκνξθα θφθθηλα θηεξά θαη νινζηξφγγπιεο βνχιεο… Έδεζαλ φινη ηνπο θαιά θαη 

επηπρηζκέλνη γηα πνιιά πνιιά ρξφληα θαη εκείο θαιχηεξα…»
598

.  

Σν ιεθηηθφ θείκελν βξίζθεηαη ζε ζπκκεηξηθή ζρέζε κε ηελ  εηθφλα. Αλαθνξηθά κε ηελ 

εηθνλνγξάθεζε, ππάξρνπλ νινζέιηδεο δσγξαθηέο ζηηο νπνίεο πηνζεηείηαη ην γεληθφ πιάλν 

θαη ε γσλία ιήςεο ζε θπζηθφ επίπεδν. 

Αμίδεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί πσο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο ηζηνξίαο ν Πξαζηλνπαζραιηάο 

εηθνλίδεηαη απνκαθξπζκέλνο απφ ηηο ππφινηπεο παζραιίηζεο, νη νπνίεο είλαη φιεο καδί 

θαη παίδνπλ. Χζηφζν, ζηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο απεηθνλίδνληαη φινη καδί επηπρηζκέλνη, 

δείρλνληαο πσο πξαγκαηηθά ηνλ έρνπλ απνδερηεί ζηελ θνηλσλία ηνπ ρσξηνχ. Δπίζεο, ην 

ιεθηηθφ θείκελν ζε κηα πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο εηθνληθήο αθήγεζεο, εληάζζεηαη ζηελ 

εηθφλα, κέζα ζε πιαίζηα – ζπγθεθξηκέλα κέζα ζε μχιηλεο επηγξαθέο- δεκηνπξγψληαο έλα 

εηπκνινγηθφ παηρλίδη αλάκεζα ζην ζεκαίλνλ θαη ζην ζεκαηλφκελν. Δπηπξφζζεηα, ε 

εηθφλα επηβεβαηψλεη ηελ ηάζε ηνπ εηθνλνγξάθνπ λα ηνλίζεη ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα πνπ 

βηψλεη ν ήξσαο. 

ηελ θαηεγνξία πνπ αλαθέξακε, θπξηαξρεί ε ινγηθή ηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ε 

νπνία ζπλδπάδεηαη κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ν «δηαθνξεηηθφο» γηα λα γίλεη 

απνδεθηφο. Αμίδεη σζηφζν λα ζεκεησζεί, φηη ππνζάιπεηαη ε άπνςε φηη ν «δηαθνξεηηθφο» 

έρεη πεξηζζφηεξεο ππνρξεψζεηο απφ ηνπο άιινπο (θπξίαξρε νκάδα)  θαη πξέπεη λα είλαη 

μερσξηζηφο, γηα λα γίλεη απνδεθηφο.  

Τπάξρνπλ, φκσο, θαη βηβιία, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ ζπγθιίλεη -ρσξίο λα 

ηαπηίδεηαη απφιπηα- κε ινγηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κνληέιν επαθήο
599

. ηα βηβιία 

απηά εγγξάθεηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα, ρσξίο λα πθίζηαηαη σο πξνυπφζεζε απνδνρήο νη 

εμαηξεηηθέο πξάμεηο θαη ηα θαηνξζψκαηα ηνπ ήξσα, πνπ ζπκβνιίδεη ή ζεκαηνδνηεί ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα. Σα κηθξναθεγήκαηα απηά είλαη ηα εμήο:  

 

 

5.4.6 Σελ θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ βηψλεη ν 

«Πιάησλαο», ν θεληξηθφο ραξαθηήξαο, ηνπ κηθξναθεγήκαηνο ηεο Σζνξψλε – Γεσξγηάδε, 

Γ., Έλαο πηγθνπίλνο… φρη θαη ηφζν ηέιεηνο, (2013)
600

.  
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Ο ηίηινο, ν νπνίνο ππνβάιιεη ηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ βηβιίνπ, ζπλπθαίλεηαη κεησλπκηθά 

ηεο εηθνλνγξάθεζεο ηνπ εμσθχιινπ, θαζψο αλαπαξίζηαηαη ζε επίπεδν (νπηηθήο) 

ππεξθπξηνιεμίαο έλαο πηγθνπίλνο ζε αλάπνδε ζηάζε, έρνληαο ην θεθάιη ζηε γε θαη ηα 

πφδηα ζηνλ αέξα. Ζ γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο είλαη απφ θνληά θαη ζπγθεθξηκέλα ην πιάλν 

είλαη γθξν πιαλ, επηηξέπνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηνλ αλαγλψζηε λα παξαθνινπζήζεη 

κε ιεπηνκέξεηα ηνλ απεηθνληδφκελν ραξαθηήξα. Τπάξρεη πξννπηηθή ζηελ εηθφλα, θαζψο 

ν ήξσαο θαίλεηαη ζε πξψην πιάλν, ελψ ζην πεδίν βάζνπο βξίζθνληαη ζε κηθξφηεξν 

κέγεζνο νη ππφινηπνη πηγθνπίλνη. πγθεθξηκέλα, δχν ζηέθνληαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά 

ηεο εηθφλαο θαη έλαο ζηε δεμηά. Σελ αίζζεζε ηεο πξννπηηθήο δεκηνπξγνχλ επίζεο νη 

γξακκέο πνπ δηαρσξίδνπλ ην ρηνληζκέλν βνπλφ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. ε αληίζεζε κε 

ηνλ εηθνληδφκελν ραξαθηήξα, ηνπ νπνίνπ ην πξφζσπν «ιάκπεη» απφ ραξά, νη ππφινηπνη 

ραξαθηήξεο απεηθνλίδνληαη κε γνπξισκέλα, γεκάηα απνξία κάηηα, γεγνλφο πνπ εληζρχεη 

ην ιεθηηθφ πεξηερφκελν ηνπ ηίηινπ. 

Ο γξακκηθφο ρξφλνο ηεο αθήγεζεο μεθηλάεη κε ηα ιφγηα ηνπ αθεγεηή, ν νπνίνο καο 

γλσζηνπνηεί ην κπζνπιαζηηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε ηζηνξία. ηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδνληαη νη δεπηεξεχνληεο ραξαθηήξεο ηεο πινθήο, πνπ πξνζδηνξίδνληαη άκεζα 

σο «ινγηθνί, ζνβαξνί, έμππλνη»
601

 θαη ιεηηνπξγνχλ αληηζηηθηηθά
602

 κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θεληξηθνχ ραξαθηήξα. Ζ εηθνλνγξάθεζε 

πξνρσξά παξάιιεια κε ηελ θεηκεληθή αθήγεζε, θαζψο ε αληίζηημε ησλ νπηηθψλ
603

 πνπ 

εκθαλίδεηαη, ρηίδεη ην ζπλνιηθφ λφεκα ηνπ θεηκέλνπ, παιηλδξνκψληαο ζπλερψο αλάκεζα 

ζηε «ζσζηή» θαη ζηε «ιάζνο» ζπκπεξηθνξά, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηελ θνηλσλία ησλ 

πηγθνπίλσλ. «ε έλα ρηνληζκέλν, αλεκνδαξκέλν λεζί δνχζε κηα νκάδα πηγθνπίλσλ. ινη 

ηνπο ήηαλ ηέιεηνη. Έμππλνη, ζνβαξνί, ινγηθνί»
604

. 
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ραξαθηήξα (foil character), «εληζρχεη δηα ηεο ζπγθξίζεσο, θαηά βάζε αληηζεηηθήο ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ θεληξηθνχ ήξσα […] ν κφλνο πεξηνξηζκφο πνπ ηίζεηαη είλαη φηη δελ αλήθνπλ ζ‟ 
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πνιιέο θνξέο νη θαθνί ηεο ηζηνξίαο ελζαξθψλνπλ ηελ αξλεηηθή εθδνρή ησλ ζεηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ 

ήξσα»,  Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., 2008, ζ. 96. 
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«ινη, εθηφο απφ ηνλ Οδπζζέα, πνπ… εληάμεη, δελ ήηαλ θαη ηφζν ηέιεηνο!»
605

. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε εηζαγσγηθή εηθφλα κε ηε ρξήζε γεληθνχ πιάλνπ εηθνλίδεη φινπο ηνπο 

πηγθνπίλνπο ζε φξζηα ζηάζε, ζε αληίζεζε κε ηνλ θεληξηθφ ραξαθηήξα, ν νπνίνο 

εηθνλίδεηαη ζε αλάπνδε ζηάζε, κε ην θεθάιη θάησ ζηε γε θαη ηα πφδηα ζηνλ αέξα. 

Δπνκέλσο, ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ήξσα ηζρπξνπνηείηαη κέζσ ηεο εηθφλαο, θαζψο 

ζεκαηνδνηείηαη απφ ηε δηαθνξεηηθή ζηάζε ζψκαηνο πνπ έρεη
606

.  

ηελ επφκελε εηθφλα, ην ίδην ζθεληθφ δίλεηαη ζε πην θνληηλφ πιάλν, ζε κηα δηζέιηδε 

εηθφλα κε κηθξφ θείκελν. Οη θηγνχξεο ησλ δεπηεξεπφλησλ ραξαθηήξσλ απεηθνλίδνληαη κε 

γνπξισκέλα κάηηα θαη αλνηρηά ζηφκαηα, εθθξάδνληαο ηε δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ φιε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ήξσα. Ζ εηθνλνγξάθεζε ζ‟ απηή ηε ζθελή γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

αθεγεκαηηθή, αθνχ απνδίδεη πεξηζζφηεξα ζηηγκηφηππα απφ ηε δξάζε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ήξσα. Ζ εηθφλα ζπλαθεγείηαη παξάιιεια κε ην ιεθηηθφ θείκελν θαη 

ρσξίο λα αλαπηχζζεη απνζηάζεηο απφ απηφ. ε ιεθηηθφ επίπεδν, νη «αθξαίεο» 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ ήξσα ζπλερίδνληαη, θαζψο «ινη νη πηγθνπίλνη έηξσγαλ ην θαγεηφ ηνπο 

ήζπρα, κε ηάμε. Ο Οδπζζέα, φκσο, πάληα έπαηδε ηελ ψξα ηνπ θαγεηνχ. Σξψγε φκνξθα, 

παηδί κνπ! ζπκβνχιεπαλ απζηεξά νη κεγαιχηεξνη ην άηαθην πηγθνπηλάθη»
607

. Δπηπιένλ, 

«Δλψ φινη βάδηδαλ θαλνληθά, ν Οδπζζέαο έθαλε ηζνπιήζξα γιηζηξψληαο κε ηελ θνηιηά. 

Πξφζερε, παηδί κνπ, ζα έρνπκε αηπρήκαηα γθξίληαδαλ νη κεγάινη πηγθνπίλνη»
608

. Σέινο, 

«ινη θνιπκπνχζαλ φπσο έπξεπε θάησ απφ ην λεξφ γηα λα πηάζνπλ ςάξηα. Ο Οδπζζέαο, 

φκσο, έθαλε πξψηα κηα ζηξηθνγπξηζηή ηνχκπα ζηνλ αέξα θη χζηεξα πξνζγεησλφηαλ 

αλάκεζά ηνπο κε έλα κεγάιν πιάηο!»
609

. 

«Ακάλ πηα! Οδχζζεηα πεξλάκε θάζε κέξα κε απηφλ ηνλ Οδπζζέα αγαλαθηνχζαλ νη 

κεγαιχηεξνη»
610

. 

Μέζα απφ ηα ιφγηα θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ ππφινηπσλ πηγθνπίλσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ 

ηε θνηλσλία ηνπ «Δκείο»,  γλσζηνπνηείηαη ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή ε αγαλάθηεζε πνπ 

βίσλαλ, θαζψο ν ήξσαο δε ζπκκνξθσλφηαλ κε ηνπο «ζσζηνχο», θαηά ηελ άπνςή ηνπο  

ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο. ζνλ αθνξά ηνλ ήξσα, απηφο αληηπξνζσπεχεη ηνλ «Άιιν» θαη 

ζπγθεθξηκέλα ππνζηαζηνπνηεί ην κεηνλεθηηθφ «Άιιν». 
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Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη πηγθνπίλνη επηβηψλνπλ ηηο δχζθνιεο θαη παγεξέο κέξεο 

πεξηγξάθεηαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο. ε εηθνληθφ επίπεδν, εκθαλίδνληαη αγθαιηαζκέλνη, ν 

έλαο δίπια ζηνλ άιινλ, ζρεκαηίδνληαο κηα γξνζηά. Οη πηγθνπίλνη δνπλ καδί ζε κεγάιεο 

νκάδεο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη «απνηθίεο». Σνπο πην θξχνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ ζηέθνληαη 

ν έλαο θνληά ζηνλ άιινλ, γηα λα δηαηεξνχληαη δεζηνί. Σνλίδεηαη έηζη ε δχλακε ηεο 

νκάδαο. Με ζθνπφ λα ηνληζηεί ζην ιεθηηθφ επίπεδν ην πψο έλησζε ν Πιάησλαο φληαο 

κέξνο ηεο νκάδαο, εκθαλίδνληαη νπηηθά ζηνηρεία πνπ ηνλίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ηνπ θεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα ζηηο ιέμεηο «δεζηφο» θαη 

«αζθαιήο» αθνινπζείηαη ε ζχκβαζε ηεο έληνλεο γξαθήο. Δπηπιένλ, ε ρξήζε 

απνζησπεηηθψλ ζην ηέινο ηεο πξφηαζεο «δεκηνπξγεί κηα έληαζε πνπ εληζρχεη ην 

ελδηαθέξνλ»
611

 θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ αλαγλψζηε-ζεαηή ζηελ ηζηνξία. «Μηα κέξα πνπ ε 

παγσληά πεξφληαδε ηα θφθθαια θαη νη πηγθνπίλνη είραλ ζηξηκσρηεί πάιη ν έλαο δίπια ζηνλ 

άιινλ γηα λα δεζηαζνχλ…». 

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, ην ιεθηηθφ θείκελν απνθαιχπηεη ηα αίηηα ηεο εθδίσμήο 

ηνπ απφ ηελ νκάδα ηνπ «Δκείο». Αθνξκή ζηάζεθε ε κπξσδηά ηνπ. Αμίδεη λα ζρνιηαζηεί ε 

εηθφλα  πνπ αλαπαξηζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ζθελή. Σν πιάλν είλαη γεληθφ θαη ε γσλία 

ιήςεο ζε θπζηθφ επίπεδν: αλαπαξίζηαληαη φινη νη πηγθνπίλνη, ζε ζρήκα θχθινπ, λα 

θιείλνπλ ηηο κχηεο θαη ηα κάηηα ηνπο δπζθνξψληαο γηα ηελ άζρεκε κπξσδηά πνπ 

αλαδχεηαη. Ζ ηδηαίηεξα αλαιπηηθή εηθνλνγξάθεζε δίλεη κνξθή ζε φινπο ηνπο δξψληεο 

ραξαθηήξεο, γηα λα απνδνζεί φζν πην ξεαιηζηηθά γίλεηαη ε έληνλε δπζνζκία ηνπ 

Πιάησλα. Σα ζψκαηά ηνπο εηθνλίδνληαη ζε πιάγηα ζηάζε, ζε αληίζεζε κε ηνλ ήξσα, ν 

νπνίνο ζηέθεηαη φξζηνο ζηε κέζε ηνπ θχθινπ έρνληαο απνξεκέλν χθνο. Ο εηθνλνγξάθνο  

γηα λα απνδψζεη ηε δπζάξεζηε κπξσδηά ρξεζηκνπνηεί ην θίηξηλν ρξψκα, πνπ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε θαη ηνλίδεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ην άζπξν θφλην ηεο εηθφλαο. 

ζνλ αθνξά ην πεδίν βάζνπο, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ν εηθνλνγξάθνο ην έρεη παξαιείςεη 

ζε απηφ ην ζεκείν, κε ζθνπφ λα αλαδείμεη πεξηζζφηεξν ηε ζπγθεθξηκέλε ζθελή
612

. Ζ 

ιεθηηθή ηξνπηθφηεηα, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ αληηθεηκεληθή κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ, 

αθηεξψλεη ην έλαην δηζέιηδν ζηε ρξήζε ηεο ερνπνίεηεο ιέμεο «πνπθθθθ»
613

, ε νπνία 

κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη γξακκέλε είλαη ζαλ αλαθχεη ηε δπζάξεζηε κπξσδηά ηνπ ήξσα. 

Γξάθεη: 
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171 
 

«Μηα κέξα πνπ ε παγσληά πεξφληαδε ηα θφθαια θαη νη πηγθνπίλνη είραλ ζηξηκσρηεί πάιη ν 

έλαο δίπια ζηνλ άιινλ γηα λα δεζηαζνχλ…»
614

. 

«Ακάλ, βξε Οδπζζέα! Απηφ ην καχξν ζκφθηλ ζνπ πνηέ ζνπ δελ ην πιέλεηο; Ση απαίζηα 

κπξσδηά! Γε ζε ζέινπκε πηα… Μπξνο! Φχγε! ηνπ είπαλ θαη ηνλ έδησμαλ απφ ηελ 

νκάδα»
615

. 

Ζ απεηιή ηεο εθδίσμεο απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν εθθξάδεηαη κε ηε θξάζε «λα θχγεη». 

Ο γισζζηθφο ξαηζηζκφο εθδειψλεηαη κέζα απφ ηελ επηινγή θαη ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ, φπσο ε θξάζε «δε ζε ζέινπκε πηα».  

ηελ επφκελε ζθελή, ην κέγεζνο ηεο εηθφλαο κηθξαίλεη θαη παίξλεη ηε κνξθή θχθινπ, 

κε ηνλ εηθνλνγξάθν λα απνδίδεη εηθνληθά ηε ζθελή ηεο απνρψξεζεο ηνπ ήξσα. Ζ 

απφδνζε παξαπέκπεη ζε θιεηδαξφηξππα, κέζα απφ ηελ νπνία θαιείηαη ν αλαγλψζηεο λα 

παξαηεξήζεη ηα επηζπκβαίλνληα γεγνλφηα. Σν πιάλν ηεο ζθελήο είλαη αξθεηά θνληηλφ, 

γθξν πιαλ, κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ήξσα ζην κπξνζηηλφ πιάλν ηεο εηθφλαο γηα λα δνζεί 

έκθαζε ζηηο εθθξαζηηθέο ηνπ ιεπηνκέξεηεο. ην πεδίν βάζνπο βξίζθνληαη νη ππφινηπνη 

πηγθνπίλνη, ν έλαο δίπια ζηνλ θχθιν ζε θπθιηθφ ζρήκα θαη κε ηα λψηα ηνπο γπξηζκέλα 

ζηνλ Πιάησλα. Ζ γξακκή θπγήο πνπ δεκηνπξγεί ην βιέκκα ηνπ ήξσα θαηαιήγεη ζηνπο 

ππφινηπνπο πηγθνπίλνπο. Σν ιεθηηθφ θείκελν παίξλεη ηε κνξθή πιάγηνπ εζσηεξηθνχ 

κνλφινγνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ν αλαγλψζηεο είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζεη ηηο 

ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θεληξηθνχ ήξσα
616

. «Οη θίινη κνπ δε κε αγαπνχλ. Δίκαη 

αλφεηνο θαη κπξίδσ άζρεκα ιέλε. Πνηέ δε ζα θαηαθέξσ λα γίλσ ζαλ απηνχο… ζθεθηφηαλ 

θαζψο πεξηπιαληφηαλ»
617

. 

Ο Πιάησλαο βηψλεη ηελ θνηλσληθή απαμίσζε εμαηηίαο ηεο κπξσδηάο ηνπ θαη νδεγείηαη 

ζηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ θνηλσλία ησλ πηγθνπίλσλ θαη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε. Χζηφζν, 

απνδέρεηαη παζεηηθά ηελ απφξξηςε, αθνχ δελ αληηδξά θαη δελ ππεξαζπίδεηαη ηνλ εαπηφ 

ηνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε εηθνλνγξάθεζε ζην ζεκείν απηφ, θαζψο απεηθνλίδεηαη ν 

Πιάησλαο αγθαιηά κε έλα ρηνλνπηγθνπίλν, πνπ ν ίδηνο έθηηαμε, ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε 

πνπ είρε λα θαιχςεη ην θελφ ηεο κνλαμηάο κε έλαλ ςεχηηθν πηγθνπίλν. Ο πηγθνπίλνο 

θαζίζηαηαη ζπκπαζήο ζην ζπλαλαγλψζηε-κηθξφ παηδί, εμαηηίαο ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηφο 

ηνπ, ε νπνία δεκηνπξγεί κηα ηδηφηππε ζεκεηνινγία, κε ηε ζπζπείξσζε λα αληηζηνηρεί ζε 
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θφβν θαη ζιίςε. Ζ νπηηθή γσλία κέζα απφ ηελ νπνία εθθέξεηαη ε αθήγεζε πξνζθαιεί 

ηνλ αλαγλψζηε λα ηαπηηζηεί κε ηνλ ήξσα θαη λα επαηζζεηνπνηεζεί. Γξάθεη: 

«Σν ρηφλη έπεθηε φιν θαη πην ππθλφ, ν αέξαο δπλάκσλε. Πφζν πνιχ θξπψλσ ηψξα πνπ 

είκαη κφλνο κνπξκνχξηζε ν Οδπζζέαο ηνπξηνπξίδνληαο. Καη γηα λα δεζηάλεη ην ζψκα θαη 

ηελ θαξδνχια ηνπ, έθηηαμε απφ ρηφλη έλαλ θαηλνχξην θίιν. Ο ρηνλνπηγθνπίλνο ηνπ φκσο δελ 

ήηαλ δεζηφο νχηε θαη κπνξνχζε λα ηνλ αγθαιηάζεη»
618

. 

ηε ζπλέρεηα, αλαηξέπεηαη ε ζπκβαηηθή πνξεία αλάγλσζεο, θαζψο ε νπηηθή 

ηξνπηθφηεηα θαίλεηαη λα κηκείηαη ηελ πνξεία αλάγλσζεο ησλ θφκηθο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ε εηθφλα δηαηξείηαη ζε ηκεκαηηθά ππν-ζχλνια, δίλνληαο ηελ αίζζεζε απνζπαζκαηηθψλ 

ζθελψλ. Ζ γξακκηθή ξνή αθήγεζεο ησλ γεγνλφησλ αλαζηέιιεηαη, θαζψο ε ζπλέρεηα 

ιεηηνπξγεί σο flash back (αλάιεςε ή αλαδξνκηθή αθήγεζε).
619

 Οη πηγθνπίλνη κέζσ ηεο 

αλαδξνκήο πνπ θάλνπλ ζηηο πην αληηπξνζσπεπηηθέο ζθελέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ 

βίσλαλ κε ηνλ ήξσα,  αλαθαιχπηνπλ πφζν πνιχ ηνπο ιείπεη θαη απνθαζίδνπλ λα ηνλ 

ςάμνπλ γηα λα ηνλ βξνπλ. Γξάθεη: 

 «Σελ άιιε κέξα, ρσξίο ηνλ Οδπζζέα… Ση σξαία λα ηξσο κε εζπρία είπε κε αλαθνχθηζε 

έλαο γεξν-πηγθνπίλνο. Οη πηγθνπίλνη θνιχκπεζαλ επίζεο αλελφριεηνη. Δκέλα απηή ε εζπρία 

θαζφινπ δελ κ‟ αξέζεη! Δίλαη βαξεηά! Δίπε έλα πηγθνπηλάθη»
620

. 

«ινη έθαλαλ ηελ απνγεπκαηηλή ηνπο βφιηα ήξεκα, ρσξίο ηνλ Οδπζζέα λα ζέξλεηαη 

αλάκεζά ηνπο. Θα ήζεια λα ήηαλ θαη ν Οδπζζέαο εδψ αλαζηέλαμε έλαο άιινο κηθξφο»
621

. 

«Σψξα πνπ ην ιεο… Πνχ εμαθαλίζηεθε άξαγε απηφο ν ζθαληαιηάξεο, νινκφλαρνο ζηελ 

παγσληά; αλαξσηήζεθε έλαο κεγαιχηεξνο πηγθνπίλνο. Απφ εθείλε ηε ζηηγκή φινη άξρηζαλ 

λα αλεζπρνχλ θαη λα αλαδεηνχλ ηνλ Οδπζζέα. Έςαμαλ απφ δσ, έςαμαλ απφ θεη…»
622

. 

«Οδπζζέα! Οδπζζέα! Πνχ είζαη;»
623

. 

«Κακηά απάληεζε. Μεηά απφ ψξα, κέζα ζε κηα ζπειηά απφ πάγνπο, βξήθαλ δπν 

ρηνλνπηγθνπίλνπο. Ο έλαο, κε ζπαζκέλν ξάκθνο, είρε φςε παξάμελε, ν άιινο φκσο ηνπο 

θάλεθε γλσζηφο! Οδπζζέα!»
624

. 

Ζ θνξχθσζε θαη ε ιχζε ηεο πινθήο επέξρεηαη κε ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ήξσα θαη ηελ 

επηζηξνθή ηνπ ζην «ζπίηη». Ο Πιάησλαο γίλεηαη δεθηφο φπσο είλαη, θαζψο φινη 

ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη κπνξεί λα κελ είλαη εχθνιε ε ζπλχπαξμε καδί ηνπ, αιιά απηή ε 
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δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ είλαη πνπ θάλεη ηε δσή φισλ πην φκνξθε. Ζ ηειηθή απνδνρή ηνπ 

ήξσα κεηαθηλείηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ «Άιινπ» ζηελ πιεπξά ηνπ «Δκείο», νη νπνίνη 

μεπέξαζαλ ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπο. Ο ήξσαο-Άιινο παξακέλεη ν εαπηφο ηνπο θαη νη 

Δκείο-θπξίαξρε θνηλσλία είλαη εθείλνη πνπ έξρνληαη λα ηνλ ζπλαληήζνπλ. Γξάθεη: 

«Οη πηγθνπίλνη καδεχηεθαλ γχξσ ηνπ. Μηα κεγάιε αγθαιηά λα ηνλ πάξνπκε γηα λα ηνλ 

δεζηάλνπκε! θψλαμαλ. ηελ ηφζε αγάπε άξρηζε ην ρηφλη ζηγά ζηγά λα ιηψλεη!»
625

. 

«ηαλ ην ζψκα θαη ηα θηεξά ηνπ Οδπζζέα απειεπζεξψζεθαλ απφ ην παγσκέλν παλσθφξη, 

ν κηθξφο πηγθνπίλνο ηεληψζεθε θαη άξρηζε  πάιη ηα αζηεία θαη ηηο ζθαληαιηέο ηνπ. Κάλε θη 

άιια, Οδπζζέα, πιάθα έρεηο! Οη πηγθνπίλνη θξαηνχζαλ ηελ θνηιηά ηνπο απ‟ ηα γέιηα»
626

. 

«Οδπζζέα κνπ! είπε έλα πηγθνπηλάθη. Ση θαιά πνπ ζε έρνπκε καδί καο πάιη! Ο Οδπζζέαο, 

ζαλ είδε ηε ραξά ησλ πηγθνπίλσλ, θαηάιαβε πσο δε ρξεηαδφηαλ λα είλαη ηέιεηνο. Οη θίινη 

ηνπ ηνλ αγαπνχζαλ φπσο αθξηβψο ήηαλ. κσο δε ζα έβιαπηε, λνκίδσ, λα πιέλνκαη ιηγάθη 

πνχ θαη πνχ! ζθέθηεθε»
627

. 

Ο Πιάησλαο απεηθνλίδεηαη ζηελ αξρή ηεο αθήγεζεο ελεξγεηηθφο θαη δξαζηήξηνο. 

ηελ πνξεία, κεηαιιάζζεηαη ζε παζεηηθφ δέθηε ησλ φζσλ δηαδξακαηίδνληαη. ην ηέινο, 

απεηθνλίδνληαη φινη νη πηγθνπίλνη λα γειάλε θαη λα ζπλππάξρνπλ αξκνληθά, κε ηε 

ραξαθηεξηζηηθή κπξσδηά ηνπ Πιάησλα λα εκθαλίδεηαη ζηνλ αέξα,
628

 ρσξίο φκσο ηψξα λα 

ηνπο ελνριεί. Ζ εηθφλα απηή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην έλαην δηζέιηδν, ζην νπνίν νη 

πηγθνπίλνη απεηθνλίδνληαη λα θιείλνπλ ηηο κχηεο ηνπο, ηνλίδνληαο ην πφζν έληνλε θαη 

απνθξνπζηηθή ήηαλ ε κπξσδηά ηνπ ήξσα.  Με ηε ζπγθεθξηκέλε εηθφλα, ινηπφλ, ηειεηψλεη 

ην βηβιίν, κεηαθέξνληαο ζηα κηθξά παηδηά-ζπλαλαγλψζηεο ην κήλπκα πσο ζην πιαίζην 

ηεο ζπκβίσζεο φινη έρνπλ θάπνηεο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηα κέιε ηεο νκάδαο.  

Ζ εηθνλνγξάθεζε θπξηαξρεί θαηαιακβάλνληαο ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ ζειίδσλ ηνπ 

βηβιίνπ, κε ηηο ιέμεηο λα εηζέξρνληαη εληφο ηεο, δεκηνπξγψληαο ηελ αίζζεζε κηαο εληαίαο 

αθήγεζεο. Ζ εηθφλα βξίζθεηαη ζε ζπκκεηξηθή ζρέζε κε ην θείκελν, θαζψο ζπληειεί ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ λνήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη νπηηθέο ζπκβάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζε φιν ην θείκελν, φπσο γηα παξάδεηγκα ιέμεηο πνπ μεθεχγνπλ απφ ην πιαίζην ησλ ιφγσλ 

θαη εηζρσξνχλ ζηνλ πνιχρξσκν ρψξν ηεο εηθφλαο
629

, θαζψο επίζεο θαη αιιαγέο ζην 

κέγεζνο θαη ηελ έληαζε ησλ ρξσκάησλ ησλ εηθφλσλ ηνπ ηππψκαηνο
630

.  
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Ζ αθήγεζε απνθηά ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα, δηφηη πξνβάιιεηαη έκκεζα ε άπνςε πσο ε 

θνηλσληθή νκάδα νθείιεη λα απνδέρεηαη ηνλ Άιιν «άλεπ νξίσλ θαη άλεπ φξσλ». Μέζα 

απφ ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ νη «θπζηνινγηθνί» αλαδεηθλχνληαη ζε θεληξηθνχο θνξείο 

ηεο δξάζεο, θαζψο κε ηηο ελέξγεηέο ηνπο νδεγνχλ ζε ιχζε ηε ζχγθξνπζε γηα ηε 

ζπλχπαξμε
631

. Ο «Άιινο» παξακέλεη ν εαπηφο ηνπ θαη νη «θπζηνινγηθνί» είλαη εθείλνη 

πνπ έξρνληαη λα ηνλ ζπλαληήζνπλ. 

 

 

    5.4.7 ην κηθξναθήγεκα ηεο Σζνξψλε – Γεσξγηάδε, Γ., Ζ θακεινπάξδαιε πνπ δελ 

έβιεπε θαιά, (2013)
632

 ε θακεινπάξδαιε ηεο ηζηνξίαο έρεη πξφβιεκα φξαζεο, αιιά δε 

ζέιεη λα ην παξαδερηεί. Γξάθεη: 

«Ζ θακεινπάξδαιε ήηαλ κπηξκπηινκάηα, φκσο… φια ηα έβιεπε ζακπά! Μηα κέξα 

ζθφληαςε πάλσ ζ‟ έλα θίδη, έπεζε θη έγηλαλ θνπβάξη νη δπν ηνπο»
633

. 

Σν γεγνλφο φηη ηα βιέπεη φια ζακπά έρεη σο απνηέιεζκα λα ζθνληάθηεη ζπλερψο πάλσ ζε 

πξάγκαηα. Χζηφζν, δε δέρεηαη λα θνξέζεη γπαιηά. Γξάθεη: 

«Σα κάηηα δελ ηα ‟ρνπκε γηα νκνξθηά! Υξεηάδεζαη γπαιηά! Φψλαμαλ ηα δψα ζηελ 

θακεινπάξδαιε θαη… ηεο έθηηαμαλ έλα δεπγάξη»
634

. 

«Οχηε πνπ λα ην ζθεθηείηε πσο ζα ηα θνξέζσ! ήθσζε ην θξχδη ε θακεινπάξδαιε». 

«Με θαληάδεζηε εκέλα κε γπαιηά; Θα θαηλφκνπλ ηφζν αλφεηε! είπε θαη έθπγε κε χθνο πνπ 

δε ζήθσλε θνπβέληα»
635

. 

Απνθαζίδεη, ινηπφλ, λα θνξέζεη θξάλνο, γηα λα πξνζηαηεπηεί απφ ηηο πηψζεηο, 

θνπδνχλη, γηα λα ηελ αθνχλε ηα άιια δψα, κπφηεο, γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα ςειά ηεο 

πφδηα, καμηιάξη, γηα λα θάζεηαη άθνβα φπνπ ζέιεη, ζσζίβην, γηα λα κελ πλίγεηαη θαη 

ζθάια, γηα λα βγαίλεη απφ ηηο ιαθθνχβεο ζηηο νπνίεο πέθηεη. Γξάθεη: 

«Απφ ηε κέξα εθείλε θαη κεηά, ε θακεινπάξδαιε θπθινθνξνχζε κε θξάλνο ζην θεθάιη, 

θνπδνχλη ζηελ νπξά, κπφηεο ζηα ςειά ηεο πφδηα θαη καμηιάξη πάλσ απφ ηελ νπξά». 

«Μα ηη γεινίν ζέακα! ζρνιίαδαλ ηα δψα»
636

. 

Σειηθά, θαηαληά γεινία κε φια απηά ηα εμαξηήκαηα πνπ θνπβαιά πάλσ ηεο. Μηα 

λχρηα ν θίινο ηεο, ην ηζηηάρ, απνθαζίδεη λα ηεο θνξέζεη γπαιηά ηελ ψξα πνπ θνηκάηαη. 
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ηαλ ην πξσί αληηθξίδεη ηνλ εαπηφ ηεο, ηξνκάδεη κε ηελ εμσηεξηθή ηεο εκθάληζή ηεο θαη 

απνθαζίδεη λα θνξέζεη γπαιηά. Γξάθεη: 

«Οη θίινη ηεο θακεινπάξδαιεο, φκσο, αηζζάλνληαλ άζρεκα». 

«Σελ θαεκέλε! είπε κηα κέξα ην ηζηηάρ. Να κπνξνχζε λα δεη πψο είλαη!». 

«Ξαθληθά… Έρσ κηα ηδέα! θψλαμε»
637

. 

«Αξγά ηε λχρηα, φηαλ θνηκήζεθε ε θακεινπάξδαιε, ην ηζηηάρ ζχξζεθε αζφξπβα ζηα θιαδηά 

ηνπ δέληξνπ θαη ηεο θφξεζε ηα γπαιηά»
638

. 

«Μακάααα! νχξιηαμε ε θακεινπάξδαιε ην πξσί ζαλ είδε ηνλ εαπηφ ηεο ζηα λεξά κηαο 

ιίκλεο»
639

. 

«Δγψ είκαη απηή; Πφζν γεινία θαίλνκαη κε φια ηνχηα!». 

«ην πη θαη θη πέηαμε απφ πάλσ ηεο ην θξάλνο, ην θνπδνχλη, ηηο κπφηεο, ην καμηιάξη, ην 

ζσζίβην θαη ηε ζθάια»
640

. 

«Όζηεξα θνηηάρηεθε ζηε ιίκλε μαλά θαη είδε ηα γπαιηά γαληδσκέλα ζηε κχηε ηεο». 

«Οπάνπ! Βξήθα ην θσο κνπ! Καη… ζαλ λα κνηάδσ πην έμππλε κε απηά!» 

«Μνηάδεηο, κνηάδεηο! ζπκθψλεζαλ ηα δψα»
641

. 

«Ζ θακεινπάξδαιε έθαλε ζηξνθή λα θχγεη. Δπηπρψο, ηψξα έβιεπε θαιά θη έηζη γιίησζε ε 

ιακπξίηζα κε ηηο βνχιεο ζηα θηεξά!»
642

. 

   Ζ ηζηνξία ηειεηψλεη κε ηελ θακεινπάξδαιε λα δηαπηζηψλεη ηειηθά πσο θνξψληαο 

γπαιηά θαη ε ίδηα πξνζηαηεχεηαη απφ ηξαπκαηηζκνχο θαη νη γχξσ ηεο απφ αηπρήκαηα πνπ 

ελδερνκέλσο ζα πξνθιεζνχλ εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο φξαζήο ηεο.  

ζνλ αθνξά ηε ιεθηηθή δηαηχπσζε ηνπ ηίηινπ, αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηίηισλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζέκα ηεο ηζηνξίαο. ρεηηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε, νη εηθφλεο είλαη 

έγρξσκεο κε ραξνχκελα θαη έληνλα ρξψκαηα πνπ θεξδίδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

αλαγλψζηε. Δπίζεο, δελ έρνπλ πιαίζην κε απνηέιεζκα ηελ εληαία αθήγεζε. Ζ 

εηθνλνγξάθεζε ζην ζπγθεθξηκέλν κηθξναθήγεκα αθνινπζεί ην θείκελν έρνληαο 

ζπκκεηξηθή ζρέζε καδί ηνπ θαη βνεζψληαο ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο
643

. 

Ζ εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ απεηθνλίδεη ηελ θακεινπάξδαιε λα είλαη έηνηκε λα ρηππήζεη ην 

θεθάιη ηεο ζην θιαδί ελφο δέληξνπ. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη νπηηθέο ζπκβάζεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε φιν ην θείκελν. πσο γηα παξάδεηγκα, ιέμεηο πνπ μεθεχγνπλ απφ ην 
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πιαίζην ησλ ιφγσλ θαη εηζρσξνχλ ζηνλ πνιχρξσκν ρψξν ηεο εηθφλαο
644

, αιιαγέο ζην 

κέγεζνο θαη ηελ έληαζε ησλ ρξσκάησλ ησλ εηθφλσλ ηνπ ηππψκαηνο
645

, ελαιιαθηηθή 

ρξήζε πνηθίισλ γξακκαηνζεηξψλ
646

, πνπ δειψλνληαη θαη γξαθνηερληθά ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ νκηινχλησλ πξνζψπσλ. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη ερνπνίεηεο ιέμεηο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε ιέμε «Μπαπ!»
647

, ε νπνία «δσληαλεχεη» ηελ ελέξγεηα ηνπ ήξσα 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο θακεινπάξδαιεο, φηαλ πέθηεη πάλσ ζηνλ ξηλφθεξν. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο ε εηθνλνγξάθνο ρξεζηκνπνηεί θνληηλφ πιάλν, θαζψο ην πξφζσπν ηεο 

θακεινπάξδαιεο θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εηθφλαο
648

. Σελ πξνζνρή ηνπ 

αλαγλψζηε ηξαβνχλ ηα κεγάια θαη εθθξαζηηθά ηεο κάηηα
649

. Έηζη, ν αλαγλψζηεο εχθνια 

ηαπηίδεηαη καδί ηεο θαη ηε ζπκπνλεί. χκθσλα κε ηελ Doonan (1997), «Σν απεπζείαο 

βιέκκα ηνπ ινγνηερληθνχ ραξαθηήξα πξνο ην ζεαηή εδξαηψλεη κηα ςπρνινγηθή εγγχηεηα 

αλάκεζά ηνπο»
650

. Ζ απεηθφληζε ησλ ππφινηπσλ δψσλ είλαη εμίζνπ ραξαθηεξηζηηθή: 

απεηθνλίδνληαη λα πηάλνπλ ην θεθάιη ηνπο ή λα έρνπλ γνπξισκέλα κάηηα, γηα λα ηνληζηεί 

ε έθπιεμε θαη ε απνξία πνπ ληψζνπλ κε ηελ φιε ζπκπεξηθνξά ηεο θακεινπάξδαιεο
651

. 

Ζ ηνπνζέηεζε ηεο θακεινπάξδαιεο ζην θέληξν ηεο εηθφλαο, ρσξίο λα θαίλεηαη ην θεθάιη 

ηεο ιφγσ χςνπο ηεο
652

, ηζρπξνπνηεί ηελ αίζζεζε ππεξβνιήο. 

Ζ πνιπηξνπηθφηεηα ησλ γξαπηψλ κελπκάησλ εηζάγεη θαη νπηηθά ηνπο ήρνπο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην θείκελν. Σα γξάκκαηα μεθεχγνπλ απφ ην πιαίζην ησλ ιφγσλ θαη 

εηζρσξνχλ ζην ρψξν ηεο εηθφλαο, κηκνχκελα ηε θνξά ηνπ ήρνπ
653

. Σν εηθνλνγξαθεκέλν 

κηθξναθήγεκα, σο είδνο, ελδέρεηαη λα εθθξαζηεί κε φξνπο ζεάηξνπ. Έηζη, γηα 

παξάδεηγκα ε εηθνλνγξάθεζε
654

 ιεηηνπξγεί σο ζθελή ζεάηξνπ: ε εηθφλα εχθνια 

κεηαηξέπεηαη ζε ζεαηξηθή ζθελή κέζσ ηεο πηνζέηεζεο εκθαλψλ δξακαηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Σα δψα πνπ βξίζθνληαη ζηε ζθηά, αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο ζεαηέο θαη ε θακεινπάξδαιε, 

πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο θσηηδφκελεο ζθελήο, αληηπξνζσπεχεη ηνλ εζνπνηφ πνπ 
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εθθξάδεη ηηο ζθέςεηο ηνπ κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ. ε επίπεδν ιεθηηθνχ θεηκέλνπ, ζίγεηαη 

ην ζέκα ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο θαη ηδηαίηεξα ην γεγνλφο πσο θαλείο δε πξέπεη λα 

ληξέπεηαη γηα απηήλ. 

     ην ζχλνιφ ηνπ, ην βηβιίν δηαπλέεηαη απφ κηα ρηνπκνξηζηηθή δηάζεζε, ε νπνία 

επηηπγράλεηαη θαη κέζσ ηεο εηθφλαο. Ζ ππεξβνιή σο ζηνηρείν ηεο εηθνλνγξάθεζεο 

δεκηνπξγεί θσκηθά απνηειέζκαηα.  Ζ εηθφλα ππεξθπξηνιεθηεί εθεί πνπ ην θείκελν 

επηιέγεη κεηαθνξηθή έθθξαζε. Δλδεηθηηθέο είλαη νη εθθξάζεηο «ηα κάηηα δελ ηα ‟ρνπκε 

γηα νκνξθηά», «θνπθνχηζη κπαιφ δελ έρεη», «πέξα απφ ηε κχηε ηεο δε βιέπεη», «είλαη γηα 

δέζηκν» θαη «είλαη γηα ηα παλεγχξηα». 

Ηδηαίηεξεο κνξθέο νπηηθψλ κεηαθνξψλ γηα ηα παηδηά απνηεινχλ ε πξνζσπνπνίεζε θαη 

ν αληκηζκφο. πσο επηζεκαίλεη ε Καλαηζνχιε, «Ζ ακθίεζε ή ε κεηακθίεζε κπνξεί 

θάιιηζηα λα ζεσξεζεί ζην παηδηθφ βηβιίν σο έλα θσκηθφ εχξεκα»
655

. ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηζηνξία, ε ππεξβνιή ζηελ ελδπκαζία ηεο θακεινπάξδαιεο, φπσο θαη νη εληππψζεηο πνπ 

δέρνληαη ηα ππφινηπα δψα απφ ηελ ακθίεζή ηεο, εληζρχνπλ απηφ ην ζθνπφ, κέζσ ηεο 

εηθφλαο. Σν παηδί εθηηκά ηδηαίηεξα θαη έρεη αλάγθε ην ρηνχκνξ, γηαηί αλαθνπθίδεηαη 

ςπρνινγηθά κέζσ απηνχ. Οη θσκηθέο θαηαζηάζεηο, θπξίσο απηέο πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ 

«απεθθφξηηζε θαη ζηελ επίηεπμε ςπρηθήο ηζνξξνπίαο, ελζνπζηάδνπλ θαη επεξγεηνχλ ηνλ 

αλήιηθν αλαγλψζηε ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ παηδηθνχ βηβιίνπ»
656

.  

 

 

5.4.8 ην κηθξναθήγεκα ηεο Γξακκαηηθάθε, Μ., Σν αζηέξη ηνπ γίγαληα, (2012)
657

 ν 

ηίηινο ιεηηνπξγεί σο θηλεηήξηνο κνριφο, πνπ θηλεί ην ελδηαθέξνλ θαη εμάπηεη ηελ 

θαληαζία ησλ κηθξψλ αλαγλσζηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ν γίγαληαο ηεο ινγνηερλίαο ζπλήζσο 

εθπξνζσπνχζε ην ηέξαο, ην θαθφ νλ, ν ηίηινο δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά σο πξνο ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζε έλα αζηέξη θαη έλα γίγαληα. Σν φλνκα ηνπ γίγαληα αλαθέξεηαη ζην πάλσ 

κέξνο ηνπ βηβιίνπ, εληαγκέλν ζε έλα πιαίζην, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο ππν-ηίηινο θαη 

αλαγξάθεη «Οη Πεξηπέηεηεο ηνπ Αζειάκπα Νηειαζχ». ε επίπεδν εηθνλνγξάθεζεο, ε 

γσλία ιήςεο είλαη θπζηθή, ζην επίπεδν ηνπ καηηνχ, θαη ην πιάλν γεληθφ, γεγνλφο πνπ καο 

επηηξέπεη λα παξαηεξήζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπηηηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην θάησ 

κέξνο ηεο εηθφλαο. ην πεδίν βάζνπο μεπξνβάιιεη ε κνξθή ηνπ γίγαληα, πίζσ απφ έλα 
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βξάρν, έρνληαο ζεθσκέλν ην έλα ηνπ ρέξη ζαλ λα αγλαληεχεη. Σν ζεκείν  θπγήο απφ ηηο 

ηξηγσληθέο ζθεπέο ησλ ζπηηηψλ θαηαιήγεη ζηνλ γίγαληα. 

Ζ αθήγεζε μεθηλά κε ηελ θιαζζηθή ξήζε ησλ παξακπζηψλ («Μηα θνξά θαη έλαλ 

θαηξφ….»)
658

, θαζψο θαη κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ θαληαζηηθνχ ηφπνπ ζηνλ νπνίν 

ιακβάλνπλ ρψξα ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ Αζηξνρψξα, κηα ρψξα πνπ 

βξηζθφηαλ θάησ απφ ηε Μεγάιε Άξθην. ηε ζπλέρεηα, κε ηελ άκεζε παξνπζίαζε ηνπ 

πξσηαγσληζηή θαη ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ νλφκαηφο ηνπ, απνθαιχπηνληαη κεξηθέο απφ ηηο 

αμηνπξφζεθηεο ηδηφηεηέο ηνπ. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη κε «αζεκέληα καιιηά ζαλ ην 

θσο ηνπ θεγγαξηνχ θαη βιέκκα πνπ έιακπε ίδην κε ην θσο ηνπ ήιηνπ. Γη‟ απηφ ηνλ έιεγαλ 

Αζειάκπα
659

. Ζ θσλή ηνπ ηξνκεξή. Σν γέιην ηνπ βξνληή. ηαλ θηαξληδφηαλ ηα δέληξα 

ιχγηδαλ θαη νη βάξθεο αλαπνδνγχξηδαλ. Δίρε αζεκέληα καιιηά ζαλ ην θσο ηνπ θεγγαξηνχ 

θαη βιέκκα πνπ έιακπε ίδην κε ην θσο ηνπ ήιηνπ (…) Σα πφδηα ηνπ ήηαλ γξήγνξα ζαλ ηνλ 

άλεκν».
660

 

 Ο ξφινο πνπ είρε ζηελ κπζνπιαζηηθή θνηλφηεηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ αθεγήκαηνο ήηαλ 

πνιχ ζεκαληηθφο, θαζψο ήηαλ ν ληειάιεο
661

. Ζ εηζαγσγηθή εηθφλα θηλνχκελε παξάιιεια 

κε ην θείκελν, εζηηάδεη ζηα πφδηα ηνπ γίγαληα. Ζ γσλία ιήςεο είλαη απφ θάησ πξνο ηα 

πάλσ, θαη ζπγθεθξηκέλα, απεηθνλίδνληαη ηα ηεξάζηηά ηνπ παπνχηζηα, κε ζθνπφ λα 

ηνληζηεί κηα ηάζε δχλακεο θαη επηβνιήο ηνπ εηθνληδφκελνπ ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Ζ 

εηθφλα ηζρπξνπνηεί ηελ αίζζεζε ηεο ππεξβνιήο, ηνπνζεηψληαο ηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή ζηε 

ζέζε ηνπ ζθνπιεθηνχ
662

, θαζψο απφ εθεί πνπ βξίζθεηαη βιέπεη κφλν ηα πφδηα ηνπ. Άμην 

ζρνιηαζκνχ απνηειεί ε πιηθφηεηα απφ ην παληειφλη ηνπ ήξσα, ην νπνίν εηθάδνπκε, 

δεδνκέλνπ φηη δελ είλαη επδηάθξηηα ηα γξάκκαηα, φηη απνηειεί απηή νπηηθνπνίεζε ηεο 

ίδηαο ηεο αθεγεκαηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Οη άκεζνη πξνζδηνξηζκνί ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ήξσα σο «θαιφςπρνπ» θαη «αγαζνχ» 

ιεηηνπξγνχλ απνθαιππηηθά γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαη θαζνδεγνχλ ηελ εμαηξεηηθά 

ζεηηθή πξφζιεςε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Σα ραξαθηεξνινγηθά ζρφιηα ηνπ αθεγεηή γηα ηα 

αηζζήκαηα αγάπεο πνπ έηξεθαλ νη θάηνηθνη ηεο Αζηξνρψξαο ζην πξφζσπν ηνπ γίγαληα 

ιεηηνπξγνχλ αλαηξεπηηθά σο πξνο ηνπο ζρεηηθνχο δηαθεηκεληθνχο ζπζρεηηζκνχο πνπ 
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θάλεη ν ελλννχκελνο αλαγλψζηεο ζρεηηθά κε ηα φζα ζπλεπάγεηαη ζην κπζνπιαζηηθφ 

ζχκπαλ ε παξνπζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ. ην παξφλ κηθξναθήγεκα, ν γίγαληαο 

δηέπεηαη απφ έλα ζχλνιν αλζξψπηλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηνηήησλ. Γελ εκθαλίδεηαη 

παληνδχλακνο, θαζψο ζθηαγξαθείηαη ην πξνθίι ελφο θαινθάγαζνπ κεγαιφζσκνπ άληξα 

παξά ελφο ηέξαηνο κε ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ 

παξαπέκπνπλ ζηα αλζξψπηλα, αιιά δηαθξίλνληαη απφ αιιφθνηεο αλαινγίεο κεηαμχ ηνπο, 

ελψ ε έθθξαζή ηνπ απνπλέεη εξεκία θαη θαινζχλε. Ζ νπηηθή ηξνπηθφηεηα αληαλαθιά 

ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. πγθεθξηκέλα, ηνπνζεηείηαη ζε πξψην πιάλν, πην θνληά ζηνλ 

ζεαηή, λα ρακνγειάεη έρνληαο ηα ρέξηα ηνπ αλνηρηά, ππνδειψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

έλα ραξαθηήξα κε «κεγάιε θαξδηά». Αμίδεη λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηελ πιηθφηεηα 

ηνπ ξνχρνπ ηνπ ήξσα, ε νπνία σο ζπλνιηθή ζχλζεζε παξαπέκπεη ζηελ ηερληθή ηνπ 

ζπκπηιήκαηνο δηακνξθψλνληαο έλα πνιπηξνπηθφ απνηέιεζκα νπηηθν-ιεθηηθνχ θνιάδ
663

,  

ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο απηναλαθνξηθφ ζρφιην ζηελ πιηθφηεηα ηνπ βηβιίνπ
664

.  

Ζ πινθή εμειίζζεηαη κε ηνλ βαζηιηά ηεο κπζνπιαζηηθήο ρψξαο λα δεηάεη απφ ηνλ 

ήξσα λα «εηδνπνηήζεη ηνπο άξρνληεο ζηηο δηπιαλέο πνιηηείεο θαη λα ηνπο πεη φηη ζηελ 

Αζηξνρψξα ζα θάλνπλ θέηνο ηε κεγάιε γηνξηή ηεο άλνημεο»
665

. Ζ ζπλνιηθή ζχλζεζε ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο
666

 είλαη ζχκθπηε κε ηελ ηερληθή ηνπ ζπκπηιήκαηνο (θνιάδ). 

πγθεθξηκέλα, νη ζθεπέο ησλ ζπηηηψλ, πνπ αλαπαξίζηαληαη ζην πεδίν βάζνπο, 

αληηθαζίζηαληαη απφ γξακκαηφζεκα, φπσο θαη ε πιηθφηεηα απφ ην ξνχρν ηνπ βαζηιηά 

πνπ παξαπέκπεη ζε ράξηε. Ζ θνξχθσζε ηεο αθήγεζεο επέξρεηαη ηε ζηηγκή πνπ έλαο 

βνζθφο, βιέπνληαο ηνλ Αζειάκπα λα πηάλεη ηα αζηέξηα, ελεκεξψλεη ηνπο θαηνίθνπο γηα 

ην ζπκβάλ θαη απηνί απνθαζίδνπλ λα ηνλ δηψμνπλ. Ο ήξσαο, αθνχ ζπγθξνχεηαη κε ηελ 

θνηλσλία
667

, απνκαθξχλεηαη απφ απηήλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη θξάζεηο θαη νη ιέμεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θνηλσλία ηνπ «Δκείο» γηα λα ραξαθηεξίζεη ην γίγαληα-ηνλ «Άιιν»,  

θαηαδεηθλχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε ζθιεξή θαη εηξσληθή ηνπο ζηάζε. Γξάθεη: 

«Δεεε! Ση θάλεηο εθεί;» θψλαμε ν βνζθφο. 

«Πηάλσ η‟ αζηέξηα κελ πέζνπλ», απάληεζε  εθείλνο. 

«Γηαηί πηάλεηο ηα αζηέξηα;» 
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«Πνηνο ζνπ είπε λα ην θάλεηο απηφ;» 668 

«Οη άλζξσπνη ζηελ Αζηξνρψξα ζχκσζαλ πάξα πνιχ κε ηνλ Αζειάκπα Νηειαζχ γηαηί δελ 

θαηαιάβαηλε. ην ηέινο, αθνχ είδαλ θαη απφεηδαλ, ηνπ είπαλ λα κελ μαλαπαηήζεη ην πφδη 

ηνπ ζηελ Αζηξνρψξα. Δίπαλ θαη άιια. Πνιιά».
669

 

«Οη άλζξσπνη έκεηλαλ άθσλνη. Μεηά φκσο άξρηζαλ λα γειάλε θαη λα ηνλ θνξντδεχνπλ». 

«Υα, ρα, ρα! Άθνπ πηάλεη η‟ αζηέξηα γηα λα κελ ρηππήζνπλ! Μα ηε Μεγάιε Άξθην έρεηο 

πνιιή πιάθα, Αζειάκπα Νηειαζχ».
670

 

Άμην ζρνιηαζκνχ είλαη ε ζθελή ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ ήξσα
671

 απφ ηελ Αζηξνρψξα, 

θπξίσο γηα ηα λνήκαηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δξνκνινγνχληαη. Ζ εηθνλνγξάθνο 

ρξεζηκνπνηεί γεληθφ πιάλν, θαζψο έρεη ζαλ ζηφρν λα ζπκπεξηιάβεη φια ηα ππνθείκελα 

ηεο εηθφλαο ζε απηφ, εζηηάδνληαο θαηεμνρήλ ζηα πξφζσπα ηεο θπξίαξρεο νκάδαο, ζηα 

νπνία απνηππψλεηαη ν ζπκφο, ε αγξηφηεηα θαη ε θαρππνςία. Σν βιέκκα θαη ε ρεηξνλνκία 

ηνπο θαλεξψλνπλ κηα κνξθή απαίηεζεο απφ ην κηθξφ παηδί: λα ζπλάςεη θάπνηνπ είδνπο 

θαληαζηηθή ζρέζε καδί ηνπο. Γείρλνληαο κε ην δείθηε ηνπ ρεξηνχ ηνπο ην γίγαληα, 

θξαηνχλ ην ζεαηή ζε απφζηαζε -κε κηα ακπληηθή ρεηξνλνκία- ζαλ λα ηνπ ιέλε «Μείλε 

καθξηά κνπ».  Ζ γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο είλαη θπζηθή, ζην επίπεδν ηνπ καηηνχ. Δίλαη 

επδηάθξηηε, επίζεο, ε πξννπηηθή πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ εηθφλα, θαζψο ην ζεκείν θπγήο, 

πνπ μεθηλάεη απφ ην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηα βιέκκαηα ησλ 

θαηνίθσλ, θαηαιήγεη ζην επάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο. ε απηήλ ηελ πξννπηηθή, ν ήξσαο 

βξίζθεηαη ζην βάζνο ηεο εηθφλαο. Αλαπαξίζηαηαη πιένλ ζαλ θάηη κηθξφ θαη αδχλακν ζε 

ζρέζε κε ηνπο θαηνίθνπο
672

, έρνληαο ηα λψηα ηνπ ζηξακκέλα ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή.  

Καηά ηελ εμέιημε ηεο αθήγεζεο ζεκεηψλεηαη κηα ηδενινγηθή κεηαθίλεζε, θαζψο ν 

ιφγνο ηνπ θεηκέλνπ πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν ζην ζπλαίζζεκα, αθνχ ν αθεγεηήο 

πεξηγξάθεη κε ππεξβνιή ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν 

πξσηαγσληζηήο, «Ζ θαξδηά ηνπ γίγαληα πιεγψζεθε βαζηά. Σα κάηηα ηνπ γέκηζαλ δάθξπα 

θαη έπεθηαλ ρείκαξξνο. Πιεκκχξηζαλ ηνλ ηφπν θαη νη άλζξσπνη άξρηζαλ λα ηξέρνπλ 

γξήγνξα γηαηί θνβήζεθαλ κελ πληγνχλ»
673

. ην ζεκείν απηφ επηηπγράλεηαη ε νηθείσζε ηνπ 

«Άιινπ», θαζψο πιένλ ν γίγαληαο αληηκεησπίδεηαη σο ν «μέλνο» πνπ πηάλεη ηα αζηέξηα-

επρέο ησλ αλζξψπσλ. Ζ εηθνλνγξάθνο επηιέγεη λα απνδψζεη ηελ  άζρεκε ςπρνινγηθή 
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θαηάζηαζε ηνπ Αζειάκπα απεηθνλίδνληάο ηνλ ζε πξνθίι, λα πηάλεη κε ην ρέξη ηνπ ην 

ζηφκα ηνπ θαη λα έρεη ρακεισκέλν ην βιέκκα ηνπ. ηφρνο είλαη ε άκεζε εκπινθή ηνπ 

ζεαηή-αλαγλψζηε παηδηνχ.  

Ζ εμέιημε ηεο πινθήο απνηειεί κηα επράξηζηε έθπιεμε γηα ηνλ αλαγλψζηε, θαζψο 

ζηελ θξίζηκε απηή ζηηγκή γηα ηε δσή ηνπ γίγαληα εκθαλίδεηαη έλαο ραξαθηήξαο 

βνεζφο
674

, ζπγθεθξηκέλα έλα θνξίηζη, ην νπνίν βνεζά ηνλ Αζειάκπα λα θαηαιάβεη πσο ν 

ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν νη θάηνηθνη ηεο Αζηξνρψξαο ζχκσζαλ καδί ηνπ, ήηαλ γηαηί, 

πηάλνληαο ηα αζηέξηα λα κελ πέζνπλ, έπηαλε θαη ηηο επρέο ηνπο.  Γξάθεη: 

 «Σα αζηέξηα είλαη επρέο;». Ο Αζειάκπα Νηειαζχ δελ ήμεξε φηη ηα αζηέξηα πνπ πέθηνπλ 

είλαη νη επρέο θαη ηα φλεηξα ησλ αλζξψπσλ. Σφηε θαηάιαβε γηαηί νη άλζξσπνη είραλ 

ζπκψζεη καδί ηνπ. Σηο επρέο θαη ηα φλεηξα θαλείο δελ πξέπεη λα ηα ζηακαηάεη».
675

 

Ο Αζειάκπα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ραξηζκαηηθνχ «Άιινπ», θαζψο ζθέθηεηαη 

θαη ζπκπεξηθέξεηαη «δηαθνξεηηθά». Σν ηδηαίηεξν ράξηζκα πνπ έρεη, πξνθαιεί αληηδξάζεηο 

ζηελ θπξίαξρε θνηλσλία, ε νπνία αληηδξά θαη ηνλ απνκνλψλεη. Ζ ηζνξξνπία 

απνθαζίζηαηαη κε ην επηπρηζκέλν ηέινο ηεο ηζηνξίαο, θαζψο ε εηεξφηεηά ηνπ 

αμηνινγείηαη ζεηηθά πιένλ θαη πξνβάιιεηαη σο κνλαδηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν γίγαληαο 

επηζηξέθεη ζηελ Αζηξνρψξα κνηξάδνληαο ηηο επρέο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο. Ζ απνδνρή ηνπ 

πξσηαγσληζηή επέξρεηαη ακέζσο θαη ρσξίο ν ίδηνο λα πξνβεί ζε εξσηθέο πξάμεηο ή λα 

ρξεηαζηεί λα αιιάμεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Δηδηθφηεξα, ν «Άιινο», παξ‟ φιν πνπ αξρηθά 

απνξξίπηεηαη απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ θαηνίθσλ εμαηηίαο ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξίζκαηφο ηνπ, 

ζηε ζπλέρεηα, θαη κεηά ηελ βνήζεηα ηνπ θνξηηζηνχ-βνεζνχ, πεηπραίλεη λα αλαηξέζεη ηελ 

αξλεηηθή εηθφλα πνπ είραλ ζρεκαηίζεη γηα απηφλ θαη λα αμηνινγεζεί σο ηδηαίηεξε 

πξνζσπηθφηεηα.  

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηνπ ραξαθηήξα, ε εηθνλνγξάθεζε 

αλαπαξηζηά θαζ‟ ππεξβνιή ηνλ ήξσα λα ρσξά κεηά βίαο ζην εηθνλνγξαθηθφ πιαίζην ηεο 

ζειίδαο
676

.  

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε θηιία ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ ηνλίδεηαη ζηα 

ιφγηα ηνπ γίγαληα,
677

 ν νπνίνο αλαθέξεη πσο «ζα ζε θξαηήζσ θνληά γηα λα θσηίδεηο ην 

δξφκν, φηαλ ζα έρεη ζθνηάδη. Σν θνβάκαη ην ζθνηάδη (…) Ήηαλ έλαο γίγαληαο πνπ είρε ηνλ 

πξψην ηνπ θίιν». Ζ θηιία είλαη κηα αλαγθαηφηεηα πνπ πεγάδεη απφ ηελ έκθπηε ηάζε γηα 
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θνηλσληθφηεηα. Ο άλζξσπνο ληψζεη ηελ ςπρηθή αλάγθε λα ζπλαλαζηξαθεί κε άιια 

άηνκα, κε ζθνπφ λα δψζεη θαη λα πάξεη αγάπε. Σν πιάλν ηεο ηειεπηαίαο ζθελήο είλαη 

γθξν πιαλ, θαζψο εζηηάδεη ζην εθθξαζηηθφ πξφζσπν ηνπ ήξσα. Φαίλνληαη θαζαξά νη 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ, φπσο ην ρακφγειφ ηνπ θαη ην αζηέξη πνπ θξαηά ζαλ θπιαθηφ κέζα ζηα 

κεγάια ηνπ ρέξηα.  

Ο ρξφλνο ηεο αθήγεζεο είλαη γξακκηθφο
678

 θαη ππάξρεη εμέιημε ζηελ πνξεία ηεο 

πινθήο. Δπηπιένλ, ν ρξφλνο ηεο αθήγεζεο θαίλεηαη λα αθνινπζεί ζε κεγάιν βαζκφ ην 

ρξφλν ηεο ηζηνξίαο
679

, θαζψο ν πξψηνο απνηειεί κηα αληαλάθιαζε ηνπ δεχηεξνπ. ρεηηθά 

κε ηελ πξψηε θαηεγνξία, ζηελ νπνία νξίδεηαη ν ρξφλνο, πνπ είλαη ε εηξά ή Σάμε, ν 

ρξφλνο ηεο αθήγεζεο θαη ν ρξφλνο ηεο ηζηνξίαο ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ε 

παξνπζίαζε ηεο ζεηξάο ησλ γεγνλφησλ ζην θείκελν αθνινπζεί ηε ζεηξά κε ηελ νπνία 

ζπλέβεζαλ ηα γεγνλφηα. Αλαθνξηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε  ηνπ κηθξναθεγήκαηνο, νη 

εηθφλεο δε δηαζέηνπλ πιαίζην, κε απνηέιεζκα ιέμεηο θαη δσγξαθηέο λα δηαπιέθνληαη. Ζ 

ζρέζε θεηκέλνπ θαη εηθφλαο είλαη ζπκκεηξηθή, θαζψο ν θεηκεληθφο θαη ν εηθνληθφο ιφγνο 

ζπγθιίλνπλ, κε απνηέιεζκα λα αλαδεηθλχνληαη ηα ηδενινγηθά κελχκαηα. Σα ρξψκαηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη έληνλα, γηα λα πξνθαηαβάινπλ ζπγθηλεζηαθά ηνλ αλαγλψζηε 

θαη γηα λα απνδνζεί θαιχηεξα ε «νλεηξηθή» αηκφζθαηξα.  

Σα εηθνλνγξαθεκέλα παηδηθά βηβιία πξνζθέξνπλ κηα ζπλαξπαζηηθή δηάζηαζε 

πνιπζπιιεθηηθφηεηαο, αληηζηνηρνχλ ζε είδνο κεηθηφ, πνπ ζηεξίδεηαη εμίζνπ ζηε ιεθηηθή 

θαη ηελ νπηηθή ηξνπηθφηεηα, επλννχλ ηηο πβξηδηθέο δεκηνπξγίεο, θαζψο θηινμελνχλ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα θεηκεληθά είδε
680

. ην 

ζπγθεθξηκέλν κηθξναθήγεκα, ππάξρεη παξεκβνιή κνπζηθήο ελδηάκεζα ηνπ γξαπηνχ 

θεηκέλνπ κε απνηέιεζκα ε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ λα νπηηθνπνηεί ηελ αιιαγή ηφλνπ θαη ην 

άθνπζκα ηνπ ηξαγνπδηνχ, κε ζηίρνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ νκνηνθαηαιεμία,
681

  

«αλ αζηξαπή ην γέιην ζνπ 

αλ ηε βξνληή ε θσλή ζνπ 

αλ ην βνπλφ νη πιάηεο ηνπ 

Μάιακα ε ςπρή ηνπ». Χο απνηέιεζκα, δεκηνπξγείηαη κηα αθήγεζε γεκάηε 

κνπζηθφηεηα θαη πνηεηηθή ππνβνιή. Ζ αθήγεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ελαιιαγέο πεδνχ 
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θαη έκκεηξνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ. Με κηα θαη κφλε καηηά, ην ηξαγνχδη δηαθξίλεηαη απφ ην 

αθεγεκαηηθφ πεδφ θείκελν εμαηηίαο ηεο ηδηαίηεξεο δηάηαμήο ηνπ ζηε ζειίδα, φπνπ νη 

αξάδεο νκαδνπνηνχληαη ζε ζηξνθέο. Δπίζεο, ηα γξάκκαηα ηνπ ηξαγνπδηνχ είλαη καχξα ζε 

αληίζεζε κε ηα γξάκκαηα ηνπ θεηκέλνπ πνπ είλαη άζπξα.  

 

 

5.4.9 ην κηθξναθήγεκα ηεο Μπνπκπνχξε, Ρ., Ο θάιηζνο λάλνο, (2012)
682

 μεθηλψληαο 

ηελ αλάιπζε απφ ηηο παξαθείκελεο ζπκβάζεηο ηνπ βηβιίνπ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε ιεθηηθή 

δηαηχπσζε ηνπ ηίηινπ πξννηθνλνκεί ην πεξηερφκελν ηεο αθήγεζεο πνπ έπεηαη θαη νξίδεη 

ηηο ζέζεηο πξφζιεςεο ηεο αλάγλσζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ν επηζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο 

«θάιηζνο» ιεηηνπξγεί ραξαθηεξνινγηθά, δηφηη γλσζηνπνηεί κηα αμηνπξφζεθηε ηδηφηεηα 

ηνπ ήξσα πνπ ηξαγνπδάεη παξάθσλα. Ζ εηθνλνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ήξσα 

εζηηάδεη ζηελ απεηθφληζή ηνπ, ζε πξψην πιάλν, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε γθξν πιαλ, λα 

ηξαγνπδάεη, κε ηηο λφηεο ηνπ νι λα δηαγξάθνληαη «ζαλ μεθνχξδηζηεο». Δηδηθφηεξα, ν 

λάλνο αλαπαξίζηαηαη κε ηα ρέξηα ςειά θαη ην ζηφκα αλνηρηφ, ππνδειψλνληαο ηελ 

έληαζε ηεο θσλήο πνπ βγάδεη.  Οη ηξεκάκελεο, φπσο εκθαλίδνληαη ζηελ νπηηθή 

ηξνπηθφηεηα, λφηεο νδεγνχλ ηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο 

ζχκβαζεο: νη λφηεο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ  ερνγφλν πεγή, άξα κε ηνλ ήξσα. χκθσλα κε 

ηε Γηαλληθνπνχινπ, ε πνηφηεηα ηνπ ήρνπ δειψλεηαη απφ ην ζρεδηαζκφ ηεο λφηαο
683

. 

Σξεκάκελε λφηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ «θάιηζνπ λάλνπ»,  παξαπέκπεη ζε 

παξαθσλίεο θαη θάιηζα. Σν πεδίν βάζνπο ηεο εηθφλαο, ζην νπνίν αλαπαξίζηαηαη ν 

θφζκνο λα ηξέρεη θνβηζκέλνο θαη νη πηλαθίδεο θαη ηα θαλάξηα λα έρνπλ κηα θιίζε φπσο νη 

λφηεο, εληζρχεη ηελ παξαθσλία ηνπ ήξσα.  

Σν ζηεξενηππηθφ ιεθηηθφ κνηίβν «Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξφ» ζεκαηνδνηεί ηελ  έλαξμε 

ηνπ κηθξναθεγήκαηνο θαη ηνπνζεηεί ρξνληθά ηε δηήγεζε ζε έλα ρξφλν καθξηλφ, ζε κηαλ 

άιιε καγηθή δηάζηαζε. Ο κπζνπιαζηηθφο ραξαθηήξαο απνθαιχπηεηαη θαη ζε πξψην 

επίπεδν, κέζα απφ ηα ζρφιηα ηνπ αθεγεηή, «ήηαλ θάιηζνο» θαη ζε δεχηεξν επίπεδν, 

κέζα απφ ηα ζρφιηα άιισλ ραξαθηήξσλ. ε επίπεδν εηθνλνγξάθεζεο, ε ελαξθηήξηα 

εηθφλα απεηθνλίδεη ηνλ πξσηαγσληζηή, αθξηβψο φπσο αλαπαξίζηαηαη θαη ζην εμψθπιιν, 

κε ηε κφλε δηαθνξά φηη ζην πεδίν βάζνπο βξίζθεηαη ε θαηάιεμε ηνπ δξφκνπ πνπ νδεγεί 

ζε κηα πφιε. Άμην ζρνιηαζκνχ είλαη ην γεγνλφο πσο κέρξη θαη νη ιεπθέο γξακκέο ηνπ 
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δξφκνπ εηθνλίδνληαη αθαλφληζηεο, κε ζθνπφ λα απνδνζεί θαη εηθνληθά ε παξαθσλία ηνπ 

πξσηαγσληζηή. ζνλ αθνξά ηα ζρφιηα θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ δεπηεξεπφλησλ 

ραξαθηήξσλ, απηά επηιέγεη ε ζπγγξαθέαο λα ηα ηνπνζεηήζεη ζηελ επφκελε ζθελή, 

ππνγξακκίδνληαο ζε ιεθηηθφ επίπεδν ηνλ αληίθηππν ηεο παξαθσλίαο ηνπ λάλνπ ζηνπο 

ππφινηπνπο θαηνίθνπο. Γξάθεη: 

«ηαλ ηξαγνπδνχζε ζηε ζάια, ηα θάδξα ζηνπο ηνίρνπο ξάγηδαλ (…). Άιινη έθιεηλαλ κεκηάο 

η΄ απηηά ηνπο κε ηα ρέξηα θη έηξεραλ καθξηά. Άιινη γνχξισλαλ ηα κάηηα θη έκελαλ κε ην 

ζηφκα αλνηρηφ, ζαλ λα ηνπο είρε ρηππήζεη θεξαπλφο».
684

 «ηαλ ηξαγνπδνχζε ζηε ζάια, ηα 

θάδξα ζηνπο ηνίρνπο ξάγηδαλ. ηαλ ηξαγνπδνχζε ζην κπάλην, ηα ινχθηα ζθνχξηαδαλ. ηαλ 

ηξαγνπδνχζε ζην ιεσθνξείν, ηα θξέλα ζηξίγθιηδαλ. ηαλ ηξαγνπδνχζε ζην δξφκν, νη 

πηλαθίδεο ζηξάβσλαλ».
685

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε εηθφλα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

εηθνλνγξάθνο γηα λα δψζεη έκθαζε ζηηο αληηδξάζεηο ηνπο: θιείλνπλ ηα απηηά ηνπο κε ηα 

ρέξηα ηνπο θαη νη εθθξάζεηο ησλ πξνζψπσλ ηνπο δειψλνπλ απνζηξνθή
686

. 

Γπξίδνληαο ζειίδα, ε εηθνλνγξάθεζε δηαηξείηαη ζε ηκεκαηηθά ππνζχλνια δίλνληαο 

ηελ αίζζεζε απνζπαζκαηηθψλ ζθελψλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ δξάζεο, κε ηελ 

νπηηθή ηξνπηθφηεηα λα θαίλεηαη λα κηκείηαη ηελ πνξεία αλάγλσζεο ησλ θφκηθο. Σν 

ιεθηηθφ θείκελν θαζνδεγεί ηελ εκπινθή ηνπ αλαγλψζηε ζηηο αληίζηνηρεο 

απεηθνληδφκελεο ζθελέο. Ζ ελαιιαγή εηθνλνγξαθηθψλ θνκκαηηψλ θαη θεηκεληθψλ 

απνζπαζκάησλ θαηαδεηθλχεηαη σο ην βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζθελήο. 

εκαληηθή είλαη ζην ζεκείν απηφ ε ζπκβνιή ησλ παξνκνηψζεσλ πνπ δηαηξέρνπλ ην 

θείκελν θαη ην δηαπνηίδνπλ κε ζεκαζίεο. Οη παξνκνηψζεηο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην 

ζπγγξαθέα γηα λα απνδνζεί ε παξαθσλία ηνπ πξσηαγσληζηή, δηαθαηέρνληαη απφ ην 

ζηνηρείν ηεο ππεξβνιήο: «Γξήγνξα θη απαλσηά, ζαλ άγξην ραιάδη πνπ ραιάεη ηα ζπαξηά», 

«Ή αξγά θαη ηξεκνπιηαζηά, ζαλ ςηιφβξνρν πνπ ζέξλεηαη αλάκεζα ζε γε θαη νπξαλφ», «Καη 

άιιεο θνξέο ηζηξηρηά, ζαλ ζθνπξηαζκέλε ζθπξίρηξα», «Κη άιινηε βξνληεξά, ζαλ ηξνκεξφ 

κπνπκπνπλεηφ»
687

. ε φιεο ηηο παξνκνηψζεηο ε θσλή ηνπ λάλνπ λα κηκείηαη ηνπο ήρνπο 

ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη έμσ ζηε θχζε. Δπηπιένλ, νη εξσηήζεηο 

πνπ ζέηεη ν αθεγεηήο «Μα θαιά, ηφζν θάιηζνο ηνπο θαηλφηαλ; ζα ιέηε κε ηνλ λνπ ζαο. 
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Ναη! Σφζν θη άιιν ηφζν»
688

, κνηάδνπλ λα ηαπηίδνληαη κε ηνλ ίδην ηνλ αλαγλψζηε, θαζψο 

πξφθεηηαη γηα εξσηήζεηο απηνθξηηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο δηαρείξηζεο, δηεπθνιχλνληαο 

ηνλ αλαγλψζηε, αξρηθά ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θπξίαξρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ θαη ελ 

ζπλερεία ζηνλ εηεξνπξνζδηνξηζκφ ηνπ κέζα ζηελ θνηλσλία βάζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο 

ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πψο νη ππφινηπνη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηνλ «Άιιν» θαη 

πψο ληψζνπλ αλαθνξηθά κε ην ζηεξεφηππν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εηεξφηεηάο ηνπ. χκθσλα 

κε ηα παξαπάλσ, ε ζπγγξαθέαο πξνζαλαηνιίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ αλαγλσζηψλ απφ ην 

ζηεξεφηππν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αθσλίαο ζηνλ ςπρηθφ θφζκν, ηφζν ησλ πξσηαγσληζηψλ 

φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ αλζξψπσλ.  

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ λάλνπ, ηε ζηηγκή πνπ ε ςπρή ηνπ 

ζέιεη λα ηξαγνπδήζεη: γλσξίδνληαο ην ειάηησκά ηνπ, θιείλεη κε ηα ρέξηα ηνπ ην ζηφκα 

ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξαηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ
689

. Ζ ζηάζε απηή δεκηνπξγεί κηα 

ηδηφηππε ζεκεηνινγία, κε ηε ζπζπείξσζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ λα αληηζηνηρεί ζε θφβν690. 

Πξφθεηηαη γηα ηε ζηηγκή πνπ αληηιακβάλεηαη ην βαζκφ ηεο απνζηξνθήο πνπ ληψζνπλ φινη 

γηα ηε θσλή ηνπ, κε απνηέιεζκα λα πξνζπαζεί λα θαηαπλίμεη ηελ εζσηεξηθή ηνπ αλάγθε 

γηα έθθξαζε. Οη ιέμεηο είλαη απηέο πνπ παίδνπλ ηνλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ παξνπζίαζε ηνπ 

ζέκαηνο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, αθνχ θαηνξζψλνπλ λα κεηαδψζνπλ ζηνλ αλαγλψζηε ηα 

βαζχηεξα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη ην «δηαθνξεηηθφ» άηνκν. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ 

ήξσα είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ν «Άιινο» ηαπηίδεηαη κε 

ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ.  Γξάθεη: 

«Ο λάλνο ήμεξε φηη θαλείο δελ εθηηκνχζε ην παξάμελν ηξαγνχδη ηνπ θαη πνιχ ιππφηαλ. Γη‟ 

απηφ θαη πξνζπαζνχζε λα ζπγθξαηεί ηνλ εαπηφ ηνπ. πνηε ηνπ εξρφηαλ ινηπφλ λα 

ηξαγνπδήζεη, έθιεηλε κε ην ρέξη ηνπ ην ζηφκα».
691

 

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, νη αξλεηηθέο, αθξαίεο θαη ξαηζηζηηθέο αληηδξάζεηο ηεο 

θνηλσλίαο ηνπ «Δκείο» νδεγνχλ ηνλ πξσηαγσληζηή ζην λα πάξεη ηελ απφθαζε λα θχγεη. 

Δίλαη κεγάιε ε αλάγθε γηα απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα γηα ην 

άηνκν πνπ ηε βηψλεη θαη γη‟ απηφ ν ήξσαο απνθαζίδεη λα θχγεη απφ ηε «γθξίδα» πφιε θαη 

λα δνθηκάζεη ηελ ηχρε ηνπ ζηελ εμνρή. Ο δξφκνο γηα ηελ εμνρή ιεηηνπξγεί σο ρψξνο 

πξνζσπηθήο αλαδήηεζεο, ζπληζηψληαο ηελ αηνκηθή ηνπ πνξεία πξνο ηελ απηνγλσζία θαη 

ηελ ελίζρπζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. Ο αληίθηππνο, πνπ είραλ ζηνλ ςπρηθφ ηνπ θφζκν νη 
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ζπκπεξηθνξέο ησλ ππφινηπσλ θαηνίθσλ, απνηππψλεηαη ζηηο εζσηεξηθέο ζθέςεηο πνπ 

θάλεη ν λάλνο, θαζψο  θαη ζηα ιφγηα ηνπ αθεγεηή, πσο «Να λα …Σξίην «λα» δελ πξφιαβε 

λα πεη θη έθιεηζε κε ην ρέξη ηνπ ην ζηφκα. ξα ήηαλ λα καξαδψζεη θη ε θχζε εμαηηίαο 

ηνπ».
692

  

Ζ θνξχθσζε ηεο πινθήο ζπληειείηαη ζε έλα ζεξκνθήπην, ζην νπνίν βξίζθεηαη ν λάλνο 

ηπραία. Με ην ηξαγνχδη ηνπ πεηπραίλεη λα μαλαδσληαλέςεη ηηο «άηνλεο, άρξσκεο θη 

αζζεληθέο»
693

 ηνπιίπεο. Έηζη, γηα πξψηε θνξά αηζζάλεηαη  επηπρηζκέλνο. Ζ ζρέζε λάλνπ-

ινπινπδηψλ ιεηηνπξγεί αιιειεπηδξαζηηθά: νη ηνπιίπεο πξνζιακβάλνπλ ηα ερεηηθά 

θχκαηα ηεο θσλήο ηνπ λάλνπ ζαλ θαηξηθά θαηλφκελα ηνπ αλνηρηνχ ρψξνπ. Ζ επεξγεηηθή 

επίδξαζε ηεο θσλήο ηνπ ηηο βνεζά λα δσεξέςνπλ. Απφ ηελ άιιε ν λάλνο βξίζθεη θίινπο 

πνπ ηνλ αγαπνχλ θαη ηνλ απνδέρνληαη. Ζ νπηηθή απεηθφληζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζθελήο 

έρεη έληνλα ζηνηρεία παξακπζηνχ, αθνχ ε έκθαζε ηεο εηθνλνγξάθνπ δίλεηαη ζηνλ 

αλζξσπνκνξθηζκφ ησλ ινπινπδηψλ. Πξάγκαηη, ε εηθνλνγξάθνο πξνζπαζεί λα 

δσληαλέςεη κε πηζηφηεηα ην δηάινγν πνπ δηεμάγεηαη αλάκεζα ζην λάλν θαη ζηηο ηνπιίπεο, 

απεηθνλίδνληαο ηηο ηειεπηαίεο κε κάηηα θαη ζηφκα.  

Αμηνζεκείσηε είλαη ε κεηαζηξνθή πνπ παξαηεξνχκε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηδηνθηήηε 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ν νπνίνο αξρηθά είρε ηελ ίδηα αληίδξαζε κε απηή ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πφιεο. Απεπζπλφκελνο ζην λάλν, ηνπ ιέεη:«… κνπ θφπεθαλ ηα γφλαηα απφ ηηο 

θαιηζαδνχξεο ζνπ».
694

 ηελ πνξεία, φκσο, αθνχ είδε ηηο ηνπιίπεο ηνπ λα αλζίδνπλ θαη λα 

δσληαλεχνπλ, επραξηζηεί ην λάλν γηα ην θαιφ πνπ ηνπ έθαλε, ξσηψληάο ηνλ πψο ζα ηνπ 

ην μεπιεξψζεη, «κσο νη νκνξθνχιεο απνδψ ζαλ λα ‟ρνπλ άιιε γλψκε! Γεο ηεο πψο 

άλζηζαλ! Μεγάιν θαιφ κνχ ‟θαλεο θαη ζέισ λα ζ‟ ην μεπιεξψζσ. Πεο κνπ κφλν ηνλ 

ηξφπν»
695

. Μηα βαζηθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ είλαη απηή γηα αλαγλψξηζε θαη απνδνρή. Ο 

άλζξσπνο, θαη ηδηαίηεξα ην παηδί, έρεη αλάγθε απφ ελζάξξπλζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ θεληξηθνχ ήξσα, ν νπνίνο ρξεηαδφηαλ έλα ήξεκν, θηιηθφ θαη πινχζην ζε 

εξεζίζκαηα πεξηβάιινλ, πνπ ζα ηνλ απνδερφηαλ θαη ζα ηνλ ζέβνληαλ σο πξνζσπηθφηεηα. 

Άμην ζρνιηαζκνχ είλαη ην γεγνλφο πσο ν λάλνο κέζα απφ ηελ επηζπκία πνπ εθθξάδεη 

λα ηξαγνπδάεη ζηηο ηνπιίπεο δελ αιιάδεη ξφιν, ηαπηφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά. Αληηζέησο, 

δηαθαηέρεηαη απφ αίζζεκα απηνγλσζίαο θαη απηνπεπνίζεζεο. Φαληαζηηθφ θαη ξεαιηζηηθφ 

ζηνηρείν ζκίγνπλ φπσο ζηα καγηθά παξακχζηα: ν λάλνο, εθπξφζσπνο ηνπ θφζκνπ ησλ 

                                                           
692

 .π., ζ.12. 
693

 .π., ζ.16. 
694

 .π., ζ.23. 
695

 .π., ζ.24. 



187 
 

αλζξψπσλ, ζκίγεη κε ην καγηθφ θφζκν ησλ ηνπιηπψλ, κε απνηέιεζκα  ην κηθξφ παηδί - 

ζπλ αλαγλψζηεο λα θαιείηαη λα παξαθνινπζεί ηε γνεηεπηηθή θαη γφληκε ζχδεπμε ησλ 

δπν θφζκσλ
696

. Δπηπιένλ, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο έθθξαζεο ηνπ παξακπζηαθνχ ηέινπο «Κη 

απφ εθείλε ηε κέξα, έδεζαλ φινη ηνπο θαιά, κε πνιιά ηξαγνχδηα θαη πνιιή ραξά. Να λα 

λα…» πξνβάιιεη κηα κάιινλ πεπεξαζκέλε θαηάζηαζε, ηαπηίδνληαο ηε δσή κε ην κε 

κεηξήζηκν κέγεζνο ηεο επηπρίαο θαη ηεο αγάπεο
697

. Ζ εηθνληθή αθήγεζε είλαη ιηηή σο 

πξνο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζθεληθνχ ρψξνπ∙ ζπγθεθξηκέλα θιείλεη κε ηνλ λάλν ζε γθξν 

πιαλ λα ηξαγνπδάεη. Καηνξζψλεη, σζηφζν, λα νδεγήζεη ηφζν ην λάλν φζν θαη ηνλ 

αλαγλψζηε ζηελ θάζαξζε, θαζψο γηα πξψηε θνξά ην ηξαγνχδη ηνπ δε ζπλνδεχεηαη απφ 

ηξεκάκελα αληηθείκελα, αιιά απφ ηηο «θξέζθεο, αζηξαθηεξέο θαη νινδψληαλεο»
698

 

ηνπιίπεο. 

    Σν βηβιίν δηαζέηεη νινζέιηδεο εηθφλεο εθηφο πιαηζίνπ κε ην θείκελν λα ηνπνζεηείηαη 

εληφο ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε, δίλεηαη έκθαζε ηφζν ζηνπο ραξαθηήξεο 

φζν θαη ζην ζθεληθφ ηεο δξάζεο. Ζ εηθνλνγξάθεζε αθνινπζεί ην θείκελν θαη ππάξρεη 

ζπκκεηξηθφηεηα
699

. Δπηπξφζζεηα, ηζρχεη ε πεξίπησζε ηεο ηζνρξνλίαο, εθηφο απφ κηα 

ζθελή, ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη  ρξνληθή αζπκκεηξία, θαη ζπγθεθξηκέλα ε πεξίπησζε ηεο 

Έιιεηςεο. Έλα κέξνο ηεο ηζηνξίαο, ζπγθεθξηκέλα ην ζεκείν πνπ ν ηδηνθηήηεο ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ βξίζθεη ην λάλν λα θνηκάηαη, παξαιείπεηαη ηειείσο απφ ηελ εηθνληθή 

αθήγεζε, θαζψο παξνπζηάδεηαη κφλν ζηελ θεηκεληθή. 

  Σέινο, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο δελ ππάξρεη χπαξμε ζηεξενηππηθψλ εθθξάζεσλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν κηθξναθήγεκα. Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο «δηαθνξεηηθφηεηαο» ηνπ λάλνπ 

απνηππψλεηαη κέζσ ησλ πιηθψλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχζε ζηελ πφιε θάζε θνξά πνπ 

ηξαγνπδνχζε. Ζ θσλή ηνπ πξνθαιεί θαηαζηξνθέο αληίζηνηρεο κε ηε θζνξά πιηθψλ. Ζ 

απφξξηςε ηνπ λάλνπ-Άιινπ απφ ηελ θνηλσλία ηνπ «Δκείο» θαηαιήγεη ελ ηέιεη λα ζηέιλεη 

έλα ζεηηθφ θαη αηζηφδνμν κήλπκα ζηνλ αλαγλψζηε. Δηδηθφηεξα, ε αθήγεζε απνθηά κηα 

ζπκβνιηθή δηάζηαζε, θαζψο ππνγξακκίδεηαη κεηαθνξηθά ην δήηεκα ηεο απηνπεπνίζεζεο. 

Ζ ελίζρπζε ηνπ απηνζεβαζκνχ θαη ηεο αηνκηθφηεηαο ηνπ «Άιινπ» νδεγεί ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάηαζή ηνπ λάλνπ. 
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5.4.10 ην κηθξναθήγεκα ηεο Λάηηα, Γ., Θέισ λα κε αγαπήζνπλ θη άιινη, (2012)
700

  

ζίγεηαη κε έκκεζν θαη ζπκβνιηθφ ηξφπν ε πνιππνιηηηζκηθή δηάζηαζε ησλ ζεκεξηλψλ 

θνηλσληψλ. Δηδηθφηεξα, ε ηζηνξία δηαπξαγκαηεχεηαη ην δηθαίσκα ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα, 

ε νπνία εθθξάδεηαη σο επηζπκία ηεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» 

αηφκνπ. Ο πεξηγξαθηθφο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ ζέηεη ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο αθήγεζεο, ε 

νπνία πεξηθιείεη κέζα ζε κηα θξάζε ηελ αλάγθε ηνπ ήξσα λα ιάβεη ζπλαηζζήκαηα 

αγάπεο. Ζ εηθνλνγξάθεζε παξαθηλεί ην ελδηαθέξνλ ησλ αλαγλσζηψλ, θαζψο 

αλαπαξίζηαηαη έλα εμσινγηθφ νλ. Άμηα ζρνιηαζκνχ είλαη ε γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο, ε 

νπνία είλαη θπζηθή, ζην επίπεδν ηνπ καηηνχ, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηνλ αλαγλψζηε-

ζεαηή λα παξαηεξήζεη ηνλ απεηθνληδφκελν ραξαθηήξα, ελψ ζπγρξφλσο ιεηηνπξγεί θαη σο 

κνριφο ηαχηηζεο γηα ηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή καδί ηνπ. Ζ ηερληθή ηνπ γεληθνχ πιάλνπ 

εληζρχεη ηελ ηαχηηζε, θαζψο θαίλνληαη θαζαξά ιεπηνκέξεηεο ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο 

ηνπ εηθνληδφκελνπ ραξαθηήξα, θαζψο θαη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ. Τπάξρεη 

πξννπηηθή ζηελ εηθφλα κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ήξσα ζε πξψην πιάλν, ελψ ζην πεδίν 

βάζνπο βξίζθεηαη έλαο πιαλήηεο πνπ πξνζηδηάδεη κε ηνλ πιαλήηε Γε. Σελ αίζζεζε ηεο 

πξννπηηθήο δεκηνπξγεί ε αησξνχκελε ζθάια, πνπ μεπξνβάιιεη πίζσ απφ ηνλ πιαλήηε, 

δεκηνπξγψληαο ηελ αίζζεζε βάζνπο. Ζ γξακκή θπγήο πνπ δεκηνπξγεί ην βιέκκα ηνπ 

εμσινγηθνχ φληνο θαηεπζχλεηαη ζηνλ πιαλήηε, φπνπ βξίζθεηαη θαη ην ζεκείν θπγήο.  

Ζ αθήγεζε μεθηλά κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξσηαγσληζηή θαη ηελ έθζεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. Πξσηαγσληζηήο είλαη έλα εμσινγηθφ νλ, ην νπνίν 

νλνκάδεηαη «Μπφη» θαη δεη ζε έλαλ «παγσκέλν πιαλήηε»
701

. Ο Μπφη αδπλαηεί λα 

ζπκθηιησζεί κε ην γεγνλφο φηη δελ ζπκβαδίδεη κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ππφινηπσλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπ. Ζ έιιεηςε απνδνρήο ηνπ απφ ηνπο «θπζηνινγηθνχο» νδεγεί ηνλ 

θεληξηθφ ήξσα ζηελ απφζρηζε απφ ηελ θνηλσληθή νκάδα. Ζ θξάζε πνπ ρξεζηκνπνηεί « 

Ίζσο ππάξρεη έλαο ηφπνο θαη γηα κέλα»
702

 ππνδειψλεη ηελ επηζπκία ηνπ λα εληαρζεί ζε 

έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ. Ο ξφινο ηεο κεηέξαο ζηελ απφθαζε πνπ παίξλεη ην παηδί 

ηεο, είλαη πεξηζζφηεξν ζπγθαηαβαηηθφο, ζε αληίζεζε κε ην πξφηππν ηεο 

ππεξπξνζηαηεπηηθήο κεηέξαο ησλ ειιεληθψλ νηθνγελεηψλ, «Θα ζε βνεζήζνπκε λα βξεηο 

ηνλ πιαλήηε ζνπ, είπε ζην ηέινο». Ζ κεηέξα ζθηαγξαθείηαη σο έλαο απειεπζεξσηηθφο θαη 

ζπλάκα δνηηθφο ραξαθηήξαο, πνπ ελδερνκέλσο έρεη θαηαθέξεη λα ππνηάμεη ηηο 

                                                           
700

Λάηηα, Γ., Θέισ λα κε αγαπήζνπλ θη άιινη, Θεζζαινλίθε: Γηάπινπο, 2012.  Σελ 

εηθνλνγξάθεζε έθαλε ν Βαζίιεο Γξίβαο.  
701

 Λάηηα, Γ., Θέισ λα κε αγαπήζνπλ θη άιινη, φ.π., ζ.6. 
702

 .π., ζ.7. 



189 
 

αλαζθάιεηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε θπγή ηνπ παηδηνχ απφ θνληά ηεο, θαζψο ηνπ 

ππελζπκίδεη πσο «γηα κέλα είζαη πνιχηηκνο»
703

. Σαπηφρξνλα δεκηνπξγνχληαη 

εξσηεκαηηθά γηα ηελ απνπζία ηνπ παηέξα. ε επίπεδν εηθνλνγξάθεζεο, ε ελαξθηήξηα 

δηζέιηδε εηθφλα εζηηάδεη ζηνπο δπν ραξαθηήξεο ηνπ ιεθηηθνχ θεηκέλνπ, ηνλ Μπφη θαη ηε 

κεηέξα ηνπ. Ο κελ εηθνλίδεηαη ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηεο εηθφλαο, ζε αληίζεζε κε ηε 

κεηέξα, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία. Ο εηθνλνγξάθνο ηνπνζεηεί ηνλ 

ήξσα ζην θάησ κέξνο, γηα λα απνδψζεη πξνθαλψο εληνλφηεξα ην κέγεζνο ηεο 

ςπρνινγηθήο δπζθνιίαο πνπ απηφο αληηκεησπίδεη. Σν θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο ζπκβνιίδεη, 

ζχκθσλα κε ηε ηβξνπνχινπ, βαξχηεηα θαη ζπζηνιή
704

. Ζ δηαγψληνο πνπ ζρεκαηίδεηαη 

αλάκεζα ζηνπο δπν εηθνληδφκελνπο ραξαθηήξεο ππνλνεί έληαζε
705

. Δπηπξφζζεηα, ε 

κπηεξή άθξε ηνπ ξνχρνπ ηεο κεηέξαο ηνπ ήξσα ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε-

ζεαηή πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ «δείρλεη», δειαδή πξνο ηνλ Μπφη. Αμηνζεκείσηε είλαη ε 

ζπκβνιηθή απεηθφληζε ησλ ρεξηψλ ηνπ ήξσα κε «μεξακέλα θχιια»
706

. Ο ζπκβνιηζκφο 

απηφο ελέρεη δηηηή ζεκαζία: απφ ηε κία ππνδειψλεηαη ε αλαπεξία ησλ ρεξηψλ ηνπ θαη 

απφ ηελ άιιε ην ραξαθηεξνινγηθφ ζρφιην «μεξακέλα» ελέρεη κηα ξαηζηζηηθή ρξνηά. 

Γξάθεη: 

«Καλέλα δελ ήζειε λ‟ αθνχζεη πηα! Οχηε ην γηαηξφ πνπ επαλαιάκβαλε θάζε θνξά ηα ίδηα 

ιφγηα, νχηε ηε δαζθάια πνπ ζήθσλε ηα ρέξηα ηεο ςειά απνγνεηεπκέλε, πνπ ν κηθξφο δελ 

κπνξνχζε λα κάζεη λα γξάθεη, νχηε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, πνπ ηνλ θνξφηδεπαλ, φηαλ έπεθηε 

απφ ηελ θαξέθια ηνπ αλαζηαηψλνληαο ηελ εξεκία ηεο ηάμεο».
707

 

«Θέισ λα θχγσ», ζθέθηεθε. 

 «Θα θχγσ! Φψλαμε κ‟ φιν ηνπ ην πείζκα».
708

 

ηελ εμέιημε ηεο αθήγεζεο ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο γλσξίδεη θαη έλα αθφκα εμσινγηθφ 

νλ, ην νπνίν δεη ζε έλαλ άιιν πιαλήηε θαη αθνχεη ζην φλνκα «Σδφη». Σν δηαθνξεηηθφ 

ρξψκα ηεο εξσίδαο ζέηεη ηελ εηεξφηεηά ηεο θαη ηελ θαηαηάζζεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

κεηνλεθηηθνχ «Άιινπ», φπσο αθξηβψο θαη ν Μπφη. Σν ιεθηηθφ θείκελν κε κνξθή 

δηαιφγνπ παξνπζηάδεη ηηο αγσλίεο θαη ηα άγρε ησλ γνληψλ ηεο εξσίδαο, κία ζηξαηεγηθή 

πνπ δηεπθνιχλεη ηελ πξφζιεςε ηεο εηεξφηεηαο ηνπ «Άιινπ» θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο 
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ζπκπεξηθνξάο ηνπ σο απφξξνηα ηεο ςπρνινγηθήο πίεζεο πνπ βηψλεη. ην πξφζσπν ηεο 

κεηέξαο «δηαβάδνπκε» ηηο ξεαιηζηηθέο αλεζπρίεο θάζε κεηέξαο, ηεο νπνίαο ην παηδί 

απνθιίλεη απφ ηα ζπκβαηηθά πξφηππα ηεο εθάζηνηε θνηλσληθήο νκάδαο, ζηελ νπνία 

εθείλνη εληάζζνληαη. Γξάθεη: 

«Δίρε φκνξθα ραξαθηεξηζηηθά, κα ην δέξκα ηεο ήηαλ θαηαπξάζηλν, εληειψο δηαθνξεηηθφ 

απφ ην θφθθηλν δέξκα ησλ θαηνίθσλ ηνπ πιαλήηε ηεο». 

«Σελ θαεκέλε ηελ Σδφη, έιεγαλ κε παξάπνλν. Αθφκε είλαη κηθξή. Σεο αξθεί ε δηθή καο 

αγθαιηά, ε δηθή καο αγάπε. Ση ζα γίλεη φκσο φηαλ κεγαιψζεη; Πνηνο ζα ηελ δερηεί θνληά 

ηνπ, φηαλ εκείο ζα ‟ρνπκε γεξάζεη;»
709

. Ζ εηθφλα πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ απεηθφληζε ησλ 

ηξηψλ ραξαθηήξσλ εξκελεχεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε ηελ ελαξθηήξηα εηθφλα, θαζψο νη 

γνλείο ηεο εξσίδαο απεηθνλίδνληαη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο εηθφλαο θαη ε Σδφη 

ζηελ θάησ δεμηά. 

Ζ επφκελε ζθελή εζηηάδεη ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαδχνληαη απφ ηελ απφθαζε ηεο 

εξσίδαο λα θχγεη απφ ηνλ πιαλήηε ζηνλ νπνίν δεη. Ζ ηζηνξία ηεο Σδφη δηαθνξνπνηείηαη, 

σο πξνο ηε ζρέζε γνλέσλ-παηδηψλ, απφ ηελ ηζηνξία ηνπ Μπφη, θαζψο νη γνλείο ηεο 

πξνβάιινπλ ηζρπξή αληίζηαζε ζηελ απφθαζε ηνπ παηδηνχ ηνπο λα θχγεη απφ θνληά ηνπο. 

Σειηθά, σζηφζν, αληηιακβαλφκελνη πσο δελ κπνξνχλ λα ηεο αιιάμνπλ γλψκε, 

ελζαξξχλνπλ ηελ απηνλφκεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη απνδέρνληαη ηελ μαθληθή παξφξκεζε 

θαη ηα «ζέισ» ηνπ. θηαγξαθνχληαη σο ζπλαηζζεκαηηθνί θαη ζηνξγηθνί γνλείο, 

επηδεηθλχνληαο πςειφ βαζκφ δεζηαζηάο θαη ζηνξγήο ζηα ιφγηα ηνπο. Ζ ηξπθεξφηεηά 

ηνπο εληζρχεηαη απφ ηελ εηθνλνγξάθεζε πνπ ζπλνδεχεη ην θείκελν, θαζψο ε Σδφη 

αλαπαξίζηαηαη ζηελ αγθαιηά ησλ γνληψλ ηεο. Σν νπηηθφ ζχκβνιν ηεο ζθάιαο, ε νπνία 

εηθνλίδεηαη ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηεο εηθφλαο, δεκηνπξγεί ζπλεηξκηθά άικαηα 

πξνθαιψληαο ηνλ αλαγλψζηε λα παιηλδξνκήζεη ζηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμσθχιινπ ηνπ 

βηβιίνπ, κε ζθνπφ λα απνθσδηθνπνηήζεη πιεξνθνξίεο, λα ηηο ζπλδέζεη θαη λα ηηο 

ζπζρεηίζεη κε ηα δεδνκέλα πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ εμέιημε ηεο κπζνπιαζίαο. Δηδηθφηεξα, ε 

ζθάια ιεηηνπξγεί σο ην κέζν κεηάβαζεο ησλ δπν εξψσλ απφ ην θαληαζηηθφ 

κπζνπιαζηηθφ ρψξν ζηνλ θαηλνχξγην πιαλήηε, κε ηνλ ελλννχκελν αλαγλψζηε λα 

ηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζην δίπνιν θαληαζία-πξαγκαηηθφηεηα. 

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, νη δπν ήξσεο ζπλαληηνχληαη γηα πξψηε θνξά. Ζ 

απνζηξνθή, πνπ αξρηθά εθδειψλνπλ ν έλαο γηα ηνλ άιινλ, κεηαηξέπεηαη ηειηθά ζε 

ζπκβηβαζκφ, κε ηα δπν εμσινγηθά φληα λα θαηαιήγνπλ ζε κηα ζπκθσλία. Γξάθεη: 
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 .π., ζ.9. 



191 
 

«Έλα ηέξαο, θψλαμε ε Σδφη». 

«Αεδία! Μφξθαζε ν Μπφη, παξαηεξψληαο ηελ. Πνηα είζαη; Δζχ πνηνο είζαη;». 

«Με ιέλε Μπφη. Αθνχ είζαη βαζίιηζζα, θάλε κε βαζηιηά!». 

«Γελ θάλεηο γηα βαζηιηάο, απνθάζηζε. κσο κπνξείο λα γίλεηο απηφο, πνπ πξνζθπλά ηε 

βαζίιηζζα. χκθσλνη, είπε θαη ηεο άπισζε ην ρέξη».
710

 

Ζ είζνδνο ησλ δχν εξψσλ ζην κπζνπιαζηηθφ θφζκν ησλ αλζξψπσλ πξνθαιεί  ηελ 

πεξηέξγεηα θαη ην θφβν ησλ θαηνίθσλ ηεο Γεο. Σν αίζζεκα ηνπ ηξφκνπ ελψλεη ηνπο δπν 

ήξσεο, πνπ πηάλνπλ ν έλαο ην ρέξη ηνπ άιινπ,  απνδεηθλχνληαο πσο είλαη κηα νκάδα. 

ηαδηαθά, ν θφβνο ησλ θαηνίθσλ ηεο Γεο ππνρσξεί δίλνληαο ηε ζέζε ηνπ ζηε ζπκπφληα. 

Έηζη, απνθαζίδνπλ λα δψζνπλ ζηνπο ήξσεο κηα πξψηε επαγγεικαηηθή επθαηξία. Ζ πξψηε 

πνπ έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ Σδφη ήηαλ ε θνπξλάξηζζα, ε νπνία απνηειεί ηνλ 

παξαπιεξσκαηηθφ «Άιιν», δηφηη πθίζηαηαη θαη ε ίδηα θνξντδεπηηθά ζρφιηα γηα ηελ 

εμσηεξηθή ηεο εκθάληζε. Σνλ Μπφη ηνλ αλαιακβάλεη ν ζθνππηδηάξεο, ν νπνίνο ηνλ 

δέρεηαη ζηελ δνπιεηά ηνπ γηα λα ηνλ βνεζά. Οη δχν ήξσεο, φκσο, κε κπνξψληαο λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηνπο λένπο ξφινπο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί, απνθαζίδνπλ λα ηα 

παξαηήζνπλ. Ζ ηζνξξνπία απνθαζίζηαηαη, φηαλ αλαθαιχπηνπλ απηφ αθξηβψο πνπ ηνπο 

επραξηζηεί θαη ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ ηδηαίηεξνη: ηελ θνκκσηηθή ν Μπφη,  ηελ θεπνπξηθή 

ε Σδφη. Μέζα απφ ηελ ηξηβή ηνπο κε επαγγέικαηα ηα νπνία δελ ηνπο ελέπλεπζαλ 

δεκηνπξγηθά, κπφξεζαλ λα αλακεηξεζνχλ κε ηα φξηά ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο. Ζ ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε ηνπο αλζξψπνπο 

απνηέιεζε νπζηαζηηθά ηελ αηνκηθή ηνπο πνξεία πξνο ηελ σξηκφηεηα. ε ζπκβνιηθφ 

επίπεδν, ε ηζηνξία ζίγεη έκκεζα πσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηα παηδηά λα κάζνπλ λα κε 

θνβνχληαη απηφ πνπ ηα μελίδεη, αιιά λα ην αγθαιηάδνπλ, λα ην ελζσκαηψλνπλ θαη λα ηνπ 

δίλνπλ θίλεηξν λα αλαδεηρηεί. ινη κπνξνχκε λα δηαπξέςνπκε αξθεί λα καο δνζεί ε 

θαηάιιειε επθαηξία. Γξάθεη: «Θέιεηο λα ζε ρηελίζσ; Πξφηεηλε ν Μπφη γηα λα ηελ 

επραξηζηήζεη». 

«Μνηάδεηο κε βαζίιηζζα». 

«Φξνληίδεηο θαιά ηα ινπινχδηα, παξαηήξεζε ν θχιαθαο ηνπ πάξθνπ». 

«Θέιεηο λα δνπιέςεηο καδί κνπ;». 

«Κάηη είραλ θαηαθέξεη ζ‟ απηφλ ηνλ πιαλήηε».
711

 

Σν ηέινο ηεο ηζηνξίαο απνηειεί κία κεηακπζνπιαζηηθή ηερληθή, θαζψο κέλεη αλνηρηφ, 

αθήλνληαο ηνλ αλαγλψζηε θαη ζπλ- αλαγλψζηε λα δηακνξθψζεη θαη λα θαληαζηεί κφλνο 
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 .π., ζ.12. 
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 .π., ζζ.24-25. 
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ηνπ ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. Σν επηπρηζκέλν ηέινο ιεηηνπξγεί σο απνθαηάζηαζε ηεο 

ηζνξξνπίαο ησλ δπν εξψσλ, θαζψο εκθαλίδνληαη κε έληνλν ην αίζζεκα ηεο απηνγλσζίαο 

θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο. Χζηφζν, παξακέλεη αλνηρηφ ζηελ ππνθεηκεληθή θαληαζία ηνπ 

εθάζηνηε αλαγλψζηε λα εηθάζεη, εάλ ε παξακνλή ηνπο ζηνλ πιαλήηε Γε δηήξθεζε ιίγεο 

κέξεο ή γηα πάληα. ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία πξνβάιιεηαη ε απνδνρή ηεο δηαθνξάο 

ρσξίο φξνπο. Δηδηθφηεξα, ε ηζηνξία πξνζεγγίδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζε δπν επίπεδα. 

Αθελφο, αλάκεζα ζηνπο δπν ήξσεο ζην επίπεδν ηνπ πνιηηηζκνχ (θαζψο πξνέξρνληαη απφ 

δπν δηαθνξεηηθνχο πιαλήηεο), θαη αθεηέξνπ αλάκεζα ζ‟ απηνχο θαη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 

Γεο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ εηεξφηεηα. Ζ ηζηνξία αλαγλσξίδεη ζπκβνιηθά ηελ αμία 

ηεο θνηλσληθήο πνιπκνξθίαο. 

Ζ ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ εηθφλαο θαη θεηκέλνπ είλαη ζπκκεηξηθή, κε ηελ 

αθήγεζε βξηζεί απφ νπηηθν-ιεθηηθά παίγληα θαη ζπγθεθξηκέλα θξάζεηο, («ζέισ λα κ‟ 

αγαπήζνπλ θη άιινη», ηα γξάκκαηα ησλ νπνίσλ ππφθεηληαη ζε ηππνγξαθηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο απφ ην ππφινηπν θείκελν, φπσο γηα παξάδεηγκα ρξσκαηηθή πνηθηιία θαη 

ηδηαηηεξφηεηα γξακκαηνζεηξάο, εθηζηψληαο ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε ζε απηφ
712

. Σν 

ζπγθεθξηκέλν βηβιίν κεηαηξέπεηαη θαη ζε αθνπζηηθή εκπεηξία, θαζψο ζπλνδεχεηαη απφ 

cd, ην νπνίν πεξηέρεη ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο, κνπζηθή, ζεαηξηθή παξάζηαζε, 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ-παηρλίδηα, θχιια εξγαζίαο θαη κνπζηθά παηρλίδηα. Δπίζεο, ν 

αλήιηθνο αλαγλψζηεο, απφ αθξναηήο αλάγεηαη ζε ζπκπαίθηεο, ράξε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ππάξρνπλ ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ: παηρλίδη ζεηξνζέηεζεο, επηηξαπέδην παηρλίδη, θφκηθ 

θαη νη ζηίρνη ησλ ηξαγνπδηψλ ηνπ cd.  

 

 

5.4.11 Ο νλνκαηηθφο ηίηινο ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ ηεο Πξσηνγέξνπ, Α., Έλα 

απιφ κνιχβη, (2011)
713

 είλαη ελδεηθηηθφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αθήγεζεο πνπ αθνινπζεί, 

θαζψο γλσζηνπνηεί ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ελφο κνιπβηνχ. Ο επηζεηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο «απιφ» πνπ ζπλνδεχεη ην πεξηερφκελν ηνπ ηίηινπ δηακνξθψλεη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο ζηνπο αλαγλψζηεο,
714

 πξντδεάδνληάο ηνπο φηη ζα 

δηαδξακαηίζεη κείδνλα ξφιν ζηελ αθήγεζε. Ζ νπηηθή ηξνπηθφηεηα επηθεληξψλεηαη ζηελ 

απεηθφληζε ηνπ πξνζσπνπνηεκέλνπ κνιπβηνχ ζε αζπξφκαπξε κνξθή, ην νπνίν βξίζθεηαη 
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 .π., ζζ.7, 9, 11 θαη 25. 
713

 Πξσηνγέξνπ, Α., Έλα απιφ κνιχβη, Παηάθε, 2011. Σελ εηθνλνγξάθεζε έθαλε ε Αλδξνκάρε 

Γηαλλνπνχινπ. Σν βηβιίν ηηκήζεθε ην 2012 απφ ηνλ Κχθιν ηνπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιίνπ 

(IBBY) κε Έπαηλν Πξσηνεκθαληδφκελνπ πγγξαθέα Βηβιίνπ γηα Παηδηά ή γηα Νένπο. 
714

 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., 2008, ζ. 273. 
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ζε αηηηαθή ζρέζε αλάκεζα ζην ζεκαίλνλ (κνξθή) θαη ην ζεκαηλφκελν (ηίηινο). ην πεδίν 

βάζνπο απεηθνλίδνληαη κηα ξνδ θαξδηά θαη κηα αζπξφκαπξε ηζέπε ζε θίηξηλν θφλην. 

Σν ελαξθηήξην κνηίβν «Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ…» απνηειεί κηα απνγεησηηθή 

εθθίλεζε, κεηαθέξνληαο ηνλ αλαγλψζηε ζε κπζηθνχο ηφπνπο
715

. Ο αθεγεηήο ελεκεξψλεη 

άκεζα ην κηθξφ παηδί γηα ηνλ θεληξηθφ ήξσα, κε κηα επζεία πεξηγξαθή πνπ αθνξά ηα 

εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
716

, «ήηαλ έλα απιφ κνιχβη, πνπ έγξαθε φπσο γξάθεη θάζε 

απιφ κνιχβη: γθξη»
717

. Σν ιεπθφ θφλην εληζρχεη ηε ζεκεηνινγία ηεο γξακκήο, 

επηηξέπνληαο ζην κηθξφ παηδί-ζπλαλαγλψζηε λα παξαθνινπζήζεη ηε ζρεδηαζηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ εηθνληδφκελνπ ραξαθηήξα. χκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ζεκεηνινγία ηνπ ρξψκαηνο ζα δηαδξακαηίζεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ λνεκάησλ ηεο αθήγεζεο, θαζψο κέζσ 

απηήο θαηαζθεπάδνληαη νη ζέζεηο πξφζιεςεο ηεο εηεξφηεηαο
718

. 

Οη ηδενινγηθέο ζπληζηψζεο, πνπ αλαδχνληαη απφ ηελ ζπλαλαζηξνθή ηνπ θεληξηθνχ 

ραξαθηήξα κε ηνπο ππφινηπνπο «εληππσζηαθνχο θαη θαληαρηεξνχο καξθαδφξνπο»
719

,  

αθνξνχλ δεηήκαηα δηαθνξεηηθφηεηαο, θαζψο ην κνιχβη εθιακβάλεηαη σο κεηνλεθηηθφο 

«Άιινο», ζε κία θνηλσλία πνπ απαξηίδεηαη απφ εληππσζηαθέο κπνγηέο. Ζ ληξνπή, ε 

θνηλσληθή απαμίσζε θαη ε απνκφλσζε πνπ βηψλεη, ην νδεγνχλ ζηελ απφθαζε λα θχγεη 

απφ ην ρψξν ζηνλ νπνίν δνχζε σο ηφηε. ηε δηπνιηθή ζρέζε, «Δγψ» vs «Άιινο», ε ιέμε 

«δηέθεξε» πξνζδηνξίδεη ην βαζκφ ηεο πεξηζσξηνπνίεζήο ηνπ.  Δηδηθφηεξα, κέζα απφ ηα 

ιφγηα ησλ εθπξνζψπσλ ηεο θνηλσλίαο ηνπ «Δκείο», δειαδή ησλ ρξσκαηηζηψλ κνιπβηψλ, 

θαηαδεηθλχεηαη ε ππεξνπηηθή δηάζεζή ηνπο απέλαληη ζην κνιχβη. χκθσλα κε ηελ άπνςε 

ηνπ Stephens (1992) ε γιψζζα απνηειεί θνξέα ηδενινγηθψλ κελπκάησλ
720

. Γξάθεη: 

«Δγψ, έιεγε ην θίηξηλν, θηηάρλσ ηνλ ήιην πνπ θαίεη θαη ηα ρξπζά ζηάρπα (…)». 

«Δγψ, έιεγε ην θφθθηλν, θηηάρλσ ηα κήια θαη ηηο παζραιίηζεο (…)».
721
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 Σζηιηκέλε, Σ., Οη Μηθξέο Ηζηνξίεο Καηά Σελ Δηθνζαεηία 1970-1990, Αζήλα: Καζηαληψηε, 

2002, ζ.47-48. 
716

 ηα εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα γηα κηθξά παηδηά ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ε 

πξνζσπνπνίεζε, δειαδή δίλνληαη αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά ζε άςπρα αληηθείκελα. χκθσλα 

κε ηνλ Webster: «H πξνζσπνπνίεζε ήηαλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν αξραίνο Έιιελαο αληίθξηδε ηνλ 

θφζκν, γεγνλφο πνπ επεξέαζε ηε ζθέςε ηνπ ζρεηηθά κε φια ηα δεηήκαηα», ζην Γηαηξνκαλσιάθεο, 

Γ., Πφιεσο ψκα. Μηα Πξψηκε Διιεληθή Μεηαθνξά Καη Πξνζσπνπνηία, Αζήλα: Καξδακίηζηα, 

1991, ζζ.50-51. 
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 Πξσηνγέξνπ, Α., Έλα απιφ κνιχβη, φ.π., ζ.3. 
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 Βι. Παξάξηεκα, Δηθ.(5.4.11)1, ζ.526. 
719

 Πξσηνγέξνπ, Α., φ.π., ζ.5. 
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 Stephens, J., φ.π., ζ.8. 
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 Πξσηνγέξνπ, Α., φ.π., ζ.7. 
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«Με κέλα, έιεγε ην κπιε, γεκίδεη ν νπξαλφο θαη ε ζάιαζζα, θηηάρλεηαη ε ειιεληθή ζεκαία 

θαη ηα πην φκνξθα κάηηα».
722

 

«Δγψ, έιεγε ην πξάζηλν, θπηεχσ ηα ρφξηα ζην ρψκα, δίλσ κίζρνπο ζηα ινπινχδηα (…)».
723

 

 «Κη έηζη, ηα ρξσκαηηζηά κνιχβηα θακάξσλαλ θαη ζήθσλαλ ηηο κχηεο ηνπο μηπαζκέλα».
724

 

Ζ έλλνηα ηνπ «Δαπηνχ» ζπγθξνηείηαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο «Άιινπο» 

θαη κε βάζε ην πψο νη άιινη ην αμηνινγνχλ. Δίλαη, ινηπφλ, θαλεξφ φηη ην κνιχβη, εμαηηίαο 

ησλ ππεξνπηηθψλ ζρνιίσλ πνπ δέρεηαη απφ ηνπο «πνιχρξσκνπο καξθαδφξνπο», 

ζρεκαηίδεη αξλεηηθή αληίιεςε θαη εθηίκεζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ
725

. 

ηε ζπλέρεηα, κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ αθεγεηή θσηίδνληαη νη ζπλαηζζεκαηηθά 

θνξηηζκέλεο ζθέςεηο ηνπ «Άιινπ»∙ κία παξάκεηξνο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ νηθεηνπνίεζε 

ηεο ζέζεο πξφζιεςεο πνπ εθπξνζσπεί ν «δηαθνξεηηθφο». χκθσλα κε ηηο ζέζεηο 

πξφζιεςεο πνπ δηαγξάθνληαη, ν αλαγλψζηεο θαιείηαη λα πξνβιεκαηηζηεί θαη λα 

αμηνινγήζεη ην ραξαθηήξα ηνπ κνιπβηνχ σο αλζξψπηλν. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

επηηπγράλεηαη ε νηθείσζε ηνπ «Άιινπ». Γξάθεη: 

«Σν θαεκέλν ην απιφ κνιχβη κε ηελ ηαπεηλή γθξίδα θαξδηά αηζζαλφηαλ θαηψηεξν απφ 

φια».
726

 

«Καη ζαλ λα κελ έθηαλε απηφ, ην παηδί δελ ην ρξεζηκνπνηνχζε πνηέ ζηηο δσγξαθηέο ηνπ. Σν 

άθελε παξαπεηακέλν ζε κηα γσληά, ζαλ λα κελ ππήξρε».
727

 

Άμηα ζρνιηαζκνχ είλαη ε ζθέςε πνπ θάλεη ην κνιχβη, φηαλ απνθαζίδνληαο πιένλ λα 

θχγεη απφ ην ζπίηη, ην βξήθε ζην δξφκν έλαο λεαξφο θαη ην πήξε καδί ηνπ ζθεπηφκελνο 

φηη ήηαλ ηπρεξφ, «Κνξδψζεθε, ινηπφλ, κέζα ζηελ ηζέπε ηνπ λεαξνχ θαη γηα πξψηε θνξά 

ζηε δσή ηνπ έλησζε ζεκαληηθφ»
728

. Γίλνληάο ηνπ θάπνηνο γηα πξψηε θνξά αμία, ληψζεη 

ζεκαληηθφ θαη ρξήζηκν. Έηζη, ε δσή ηνπ απνθηά άιιν λφεκα.  

ηε ζπλέρεηα, ε αθήγεζε απνθηά κηα ζπκβνιηθή δηάζηαζε, θαηά ηελ νπνία 

ππνγξακκίδεηαη ν ηζρπξφο δεζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε απηφ θαη ην λεαξφ 

δσγξάθν, πνπ ιεηηνπξγεί σο θηλεηήξηνο κνριφο ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπ 

ήξσα: κέζα απφ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπ δσγξάθνπ αληηιακβάλεηαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ, 
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εληζρχεηαη ν απηνζεβαζκφο ηνπ θαη ε αηνκηθφηεηά ηνπ θαη νδεγείηαη ηειηθά ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάηαζε. Γξάθεη:  

«Υέξη θαη κνιχβη έγηλαλ έλα ζθηρηαγθαιηαζκέλν δεπγάξη, πνπ ζηξνβηιηδφηαλ αγαπεκέλν ζε 

κηα αηέιεησηε πίζηα ρνξνχ
729

 (…). Δζχ είζαη απηφο πνπ δίλεη ζρήκα ζηα φλεηξα κνπ, ζηηο 

εηθφλεο πνπ έρσ ζην κπαιφ κνπ θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έρσ ζηελ θαξδηά κνπ (…)».
730

 

«Απφ ηφηε λεαξφο θαη κνιχβη ρφξεςαλ καδί πάλσ ζε πνιινχο θακβάδεο. Πάληα 

αγθαιηαζκέλνη, ην ηέιεην δεπγάξη, δεκηνπξγνχζαλ κε ηηο ρνξεπηηθέο ηνπο θηγνχξεο 

παλέκνξθεο εηθφλεο (…)».
731

 

Ζ δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ δελ απνηειεί πιένλ εκπφδην, πεγή ζιίςεο θαη απνκφλσζεο. Ζ 

ζηελαρψξηα θαη ην αίζζεκα ηεο κνλαμηάο, πνπ έλησζε, δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ 

εμνηθείσζε πνπ βηψλεη ζην θαηλνχξην ηνπ πεξηβάιινλ θαη ζηαδηαθά ζηελ αιεζηλή αγάπε 

θαη ηε δπλαηή θηιία πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζ‟ απηφ θαη ην δσγξάθν. Ζ αθήγεζε 

ηειεηψλεη κε ηνλ πξσηαγσληζηή, κέζα απφ ηηο πνιιέο θαη έληνλεο ζηηγκέο δεκηνπξγίαο 

πνπ θαηάθεξε λα δήζεη, λα ζπλεηδεηνπνηεί ην πφζν ηπρεξφ είλαη εηζπξάηηνληαο ην 

ζεβαζκφ, ηε ραξά θαη ηε θηιία. Ζ εηθνληθή αθήγεζε θιείλεη κε ηελ επαλάιεςε ηεο 

εηθφλαο ηνπ εμσθχιινπ, πξνθαιψληαο ηνλ αλαγλψζηε λα παιηλδξνκήζεη ζηελ αξρή ηνπ 

βηβιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθσδηθνπνηήζεη ην κήλπκά ηεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε, νη εηθφλεο δε δηαζέηνπλ πιαίζην θαη έηζη νη 

ρξσκαηηθέο ελαιιαγέο ηεο εηθφλαο γίλνληαη ακέζσο αληηιεπηέο. Ζ ζπκβνιηθφηεηα ησλ 

ρξσκάησλ είλαη αλαληίξξεηα εκθαλήο θαη κεηαθέξεη ζπλαηζζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο δείγκαηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο
732

. Σέινο, ε 

εηθφλα επεμεξγάδεηαη θαη αθνινπζεί ην θείκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εηθφλεο παξέρνπλ 

φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ζηεξίδνπλ ην γξαπηφ θείκελν δηεπθξηλίδνληάο ην. ην ηέινο ην 

βηβιίν δηαζέηεη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ππνβάιινπλ ηνλ αλαγλψζηε ζε κηα 

δηαπξνζσπηθή ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κε ην κνιχβη. 

 

5.4.12 ην εηθνλνγξαθεκέλν κηθξναθήγεκα ηεο Φιψξνπ, Α., Κέιε ε κηθξή ζθήθα, 

(2010)
733

 ε ηζηνξία δηαπξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, 

φπσο κπνξεί λα ελεκεξσζεί ν αλαγλψζηεο θαη απφ ην νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ. 
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 Φιψξνπ, Α., Κέιε ε κηθξή ζθήθα, Αζήλα: Σεηξάγσλν, 2010. Σελ εηθνλνγξάθεζε έθαλε ε Ίξηο 

ακαξηδή. 
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Δηδηθφηεξα, ε εηηθέηα «Φηιία, ξαηζηζκφο, ε ζεκαζία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ε δχλακε 

ηεο ζέιεζεο είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα κελχκαηα απηνχ ηνπ ππέξνρνπ παξακπζηνχ» 

απεπζχλεηαη ζηνλ ελήιηθα αλαγλψζηε-αγνξαζηή θνηλνπνηψληαο ηνπο ηδενινγηθνχο 

άμνλεο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο ζα θηλεζεί ε ηζηνξία. 

Ο ηίηινο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηθνλνγξάθεζε, πξντδεάδνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζε ζρέζε 

κε ην πεξηερφκελν ηεο αθήγεζεο. Σαπηφρξνλα, θαηαζθεπάδνληαη νη ζέζεηο πξφζιεςεο 

ηεο αλάγλσζεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε ελεξγεηηθή εκπινθή ηνπ αλαγλψζηε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην φλνκα ηεο κέιηζζαο, ην νπνίν εκπεξηέρεηαη ζηνλ ηίηιν, απνηειεί, 

καδί κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμσθχιινπ, έλα πξψην επίπεδν εμνηθείσζεο καδί ηεο θαη 

έλα πεδίν αλαγλψξηζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. Δπηπιένλ, ηα νπηηθά ζχκβνια πνπ 

δηαθξίλνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο γισζζηθήο πιεξνθνξίαο ηνπ ηίηινπ βξίζθνληαη ζε 

άκεζε, αηηηαθή ζρέζε κε ηα απεηθνληδφκελα πξφζσπα ηνπ εμσθχιινπ. Δηδηθφηεξα, ν 

ηφλνο ησλ ιέμεσλ έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ ζπεηξνεηδή θίλεζε πνπ θάλνπλ νη 

κέιηζζεο. Δπίζεο, ε εηθνλνγξάθεζε ζην εμψθπιιν επηζεκαίλεη επίζεο, ην ηδενινγηθφ 

πεξηερφκελν ηεο αθήγεζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε πξσηαγσλίζηξηα αδπλαηεί λα 

ζπκθηιησζεί κε ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Κέιε αλαπαξίζηαηαη λα 

θνηηάδεη ζιηκκέλα ηελ εηθφλα ηνπ εηδψινπ κε ην νπνίν επηζπκεί λα ηαπηηζηεί. Ζ αθήγεζε 

ρσξίδεηαη ζε θεθάιαηα, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. 

Ζ ηζηνξία μεθηλάεη κε ηνλ αθεγεηή λα παξνπζηάδεη ην θαληαζηηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν 

εθηπιίζζνληαη ηα γεγνλφηα ηεο πινθήο θαη λα απεπζχλεηαη ζηνλ αλαγλψζηε, 

επηδηψθνληαο ηελ ελεξγή εκπινθή ηνπ ζηελ αθήγεζε, «Σν ηζίκπεκα δειαδή είλαη ε 

άκπλα ηνπο, γη‟ απηφ αλ δελ ηηο ελνριείηε, δε ρξεηάδεηαη λα ηηο θνβάζηε». Σν πεξηερφκελν 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδεη ζρεηηθά κε ηηο κέιηζζεο  αθνξά ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ 

ζρεηηθά κε ην «πφηε» ηζηκπάλε ηνλ άλζξσπν θαη «γηαηί» δελ πξέπεη λα ηηο θνβάηαη ην 

κηθξφ παηδί-ζπλαλαγλψζηεο. Ζ έλαξμε ηεο αθήγεζεο δηαηεξεί ηνλ θιαζζηθφ ηχπν 

έλαξμεο ησλ ιατθψλ παξακπζηψλ, («Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ»). Σφζν ην θείκελν φζν θαη 

ε εηθνλνγξάθεζε ζπλεγνξνχλ ζηελ παξνπζίαζε θαη απνθάιπςε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξσηαγσλίζηξηαο κε ζθνπφ ηελ νηθείσζε ηνπ «Άιινπ»
734

, ε νπνία 

επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηα ιφγηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα απνγνήηεπζεο θαη ζιίςεο πνπ 

εθθξάδεη ε ίδηα. Γξάθεη: «Χ Θεέ κνπ!», αλαθψλεζε ε κηθξή καο ζθήθα, έρνληαο κηα 

έθθξαζε απνγνήηεπζεο ζην πξνζσπάθη ηεο, κφιηο θαζξεθηίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηα 

θξπζηάιιηλα θαη ήζπρα λεξά ηεο ιηκλνχιαο. Δίκαη ηφζν δηαθνξεηηθή απφ ηηο άιιεο ζθήθεο! 

                                                           
734

 Γηα ηελ «νηθείσζε ηνπ Άιιν», βι αλαιπηηθά Ακπαηδνπνχινπ, Φ, φ.π., 1998, ζζ. 252-258.    
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Πνχ είλαη νη ρξπζαθηέο κνπ ξίγεο;».
735

 Ζ θεληξηθή εξσίδα ηνπ παξακπζηνχ 

ππνζηαζηνπνηεί ην κεηνλεθηηθφ «Άιιν», θαζψο ε εηδνπνηφο ηεο δηαθνξά απφ ηηο 

ππφινηπεο κέιηζζεο αθνξά ζηελ εηεξφηεηά ηεο σο πξνο ηελ εμσηεξηθή ηεο εκθάληζε, 

«είρε ηελ αηπρία λα είλαη θαηάκαπξε, ρσξίο απηέο ηηο ππέξνρεο ρξπζαθηέο ξίγεο»
736

. Άμην 

ζρνιηαζκνχ είλαη ην γεγνλφο πσο κέζα απφ ηα ιφγηα ηεο θνηλσλίαο ησλ κειηζζψλ, πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην «Δκείο», ζθηαγξαθείηαη ην πνξηξαίην κηαο ζπκπνλεηηθήο θαη 

ζπγθαηαβαηηθήο νκάδαο, πνπ πξνζπαζεί κε ηελ ακέξηζηε αγάπε πνπ δείρλεη, λα 

ζπκπαξαζηαζεί ζηελ Κέιε. Γξάθεη: «ια ηα έληνκα, νη θίινη ηεο, ηελ αγθάιηαζαλ κε 

πνιιή αγάπε θαη ηελ παξεγφξεζαλ». 

«Μελ θιαηο, θηιελάδα. Δκείο ζ‟ αγαπάκε πάξα πνιχ. Γε καο λνηάδεη πνπ δελ έρεηο ξίγεο», 

ηεο είπαλ. 

Σελ επφκελε ελφηεηα, πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Φίινη θαη Δρζξνί», ε ζπγγξαθέαο ηελ 

αθηεξψλεη, φπσο δειψλεη θαη ην φλνκά ηεο, ζηνπο θίινπο ηεο εξσίδαο πνπ ηελ αγαπάλε 

θαη ηε ζηεξίδνπλ, αιιά θαη ζηνπο ερζξνχο ηεο πνπ ηελ νξηνζεηνχλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

«Άιινπ». Δηδηθφηεξα, ηα επίζεηα “αμηνδήιεπηε”, “θαιφθαξδε” θαη “πξφζραξε” πνπ 

απνδίδνληαη ζηελ εξσίδα, ιεηηνπξγνχλ σο ραξαθηεξνινγηθά ζρφιηα ηνπ αθεγεηή, ηα 

νπνία ζθηαγξαθνχλ ην πξνθίι ελφο ζεηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ κε πείζκα θαη δπλακηζκφ 

«ήζειε πάζε ζπζία λα απνθηήζεη ξίγεο»
737

. ηνλ αληίπνδα, βξίζθεηαη ε Αθειίο, ε νπνία 

πξνζιακβάλεηαη σο αξλεηηθφο ραξαθηήξαο, δηφηη ρξεζηκνπνηεί ηα δηθά ηεο πξνηεξήκαηα, 

γηα λα αζθήζεη ζθιεξή θξηηηθή ζηελ θεληξηθή εξσίδα. Οη ραξαθηήξεο απνθαιχπηνληαη 

κέζα απφ ηηο πξάμεηο ηνπο, αιιά θαη απφ ηα ζρφιηα ηνπ αθεγεηή κέζσ ηεο ρξήζεο 

επηζεηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ: ε θεληξηθή εξσίδα πξνζδηνξίδεηαη σο «επγεληθή» θαη 

«πξφζπκε», ελψ ε Αθειίο σο «θαληαζκέλε εγσίζηξηα» θαη «αλαηδήο». Ο ηξφπνο 

αλαπαξάζηαζεο ηεο εμσηεξηθήο ηνπο εκθάληζεο ιεηηνπξγεί, επίζεο, ραξαθηεξνινγηθά, 

θαζψο κεηαθέξεη αθεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιεηηνπξγνχλ ζηελ πξφζιεςε ηνπ 

ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ ραξαθηήξα. Έηζη, ινηπφλ, ε Κέιε αλαπαξίζηαηαη κε ην βιέκκα 

ρακεισκέλν ππνδειψλνληαο ηαπεηλφηεηα, ελψ αληίζεηα ε Αθειίο αλαπαξίζηαηαη λα 

θνηηά ςειά κε έλα βιέκκα ππεξθίαιεο αλσηεξφηεηαο. Δπηπιένλ, ε Αθειίο ζθηαγξαθείηαη 

σο έλαο ραξαθηήξαο πνπ αθνινπζεί πηζηά ηηο ζχγρξνλεο επηηαγέο ηεο κφδαο, δηφηη ζην 

κφλν πνπ έδηλε αμία θαη ζεκαζία ήηαλ ν θαιισπηζκφο ηεο. Σα ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηεο ιεηηνπξγνχλ σο ππαηληγκνί θαη σο  κέζν ζχγθξηζεο ησλ πνξηξαίησλ 

                                                           
735

 Φιψξνπ, Α., Κέιε ε κηθξή ζθήθα, φ.π., ζ.6. 
736

 .π., ζ.6. 
737

 .π., ζ.9. 



198 
 

ησλ δχν κειηζζψλ. ηελ ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, απηνί πνπ αλαιακβάλνπλ λα 

ππεξαζπηζηνχλ ηελ Κέιε, ζηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, παξνπζηάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

εηδνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηε Λήδα, ηελ «αθξαηνχια 

πεηαινχδα» -ιφγσ ησλ παξαπαλίζησλ θηιψλ ηεο- ην «Φσηνχιε, ηε ππγνιακπίδα», ηελ 

«Οιπκπία, ηελ πξάζηλε θάκπηα» θαη ηνλ «Μίιην, ην κπξκήγθη». Δίλαη ραξαθηήξεο νη 

νπνίνη ππνζηαζηνπνηνχλ ηνλ παξαπιεξσκαηηθφ «Άιιν», θαζψο ν θαζέλαο ηνπο έρεη ηηο 

δηθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ηνλ θάλνπλ λα μερσξίδεη. Ζ αλαθνξά ηεο ζπγγξαθέσο ζε 

φινπο απηνχο ηνπο δεπηεξεχνληεο ραξαθηήξεο ζηνρεχεη ζην λα δειψζεη έκκεζα πσο ν 

θάζε άλζξσπνο δηαθέξεη σο πξνο θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ απφ ηνλ άιινλ, θαζψο φινη 

απνηεινχκε μερσξηζηέο θαη κνλαδηθέο νληφηεηεο. Μέζα απφ ηα ιφγηα ηνπο, ινηπφλ, θαη 

ηνλ δηάινγν πνπ αθνινπζεί αλάκεζά ηνπο, εθθξάδνπλ ηελ πεπνίζεζε πσο  δε βξίζθνπλ 

ηίπνηα κεκπηφ ζηελ εκθάληζή ηνπο, θαη κάιηζηα ππνζηεξίδνπλ πσο ε δηαθνξεηηθφηεηα 

εκπεξηέρεη θαη ζεηηθά ζηνηρεία. Γξάθεη: 

«Ση πξέπεη λα θάλνπκε, δειαδή, ψζηε λα καο ζεσξείο θίινπο ζνπ θαη λα κελ είζαη ηφζν 

αλαηδήο θαη θαθφηξνπνο; Γε ζνπ έκαζε θαλείο ηηο πξαγκαηηθέο αμίεο θαη αξεηέο; Γε ζνπ 

δίδαμε θαλείο πσο ε δηαθνξεηηθφηεηα δελ είλαη θάηη θαθφ ή ιάζνο θαη φηη δελ είλαη δπλαηφλ 

λα είκαζηε φινη ίδηνη;»
738

. 

ην επφκελν θεθάιαην κε ηίηιν «Ζ ζηηγκή ηεο αιιαγήο», νη θίινη ηεο εξσίδαο 

πξνζπαζνχλ λα ηε βνεζήζνπλ λα γίλεη επηπρηζκέλε απνθηψληαο ηηο ξίγεο πνπ ήζειε. Οη 

πξνζπάζεηέο ηνπο, σζηφζν, δελ είραλ αίζην απνηέιεζκα, θαζψο ε Κέιε ζπγθξνχεηαη κε 

ηνλ εαπηφ ηεο θαη επηιέγεη απνθαζηζηηθά λα «πάεη λα ζπλαληήζεη ην ζνθφ γέξν – 

Εαραξία», κε ζθνπφ λα βξεη ηε ιχζε ζην «πξφβιεκά» ηεο. ην επφκελν θεθάιαην, 

ινηπφλ, κε ηίηιν «Ο ζνθφο γέξν – Εαραξίαο» ν αλαγλψζηεο εηζέξρεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζπηηηνχ φπνπ κέλεη ν ζνθφο γέξν-Εαραξίαο, γηα λα παξαθνινπζήζεη ηα φζα 

δηαδξακαηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Με ην θείκελν λα πεξηγξάθεη ηε ζπδήηεζε ησλ δπν 

εληφκσλ, ε εηθφλα επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δπν κειηζζψλ πνπ θάζνληαη 

ζηνλ θαλαπέ ηνπ ζαινληνχ, θξαηψληαο ζηα ρέξηα ηνπο απφ έλα πνηήξη θαη ζπδεηψληαο. 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ην ζρήκα ηεο πιαηζίσζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζθελή
739

 

παξαπέκπεη ζε θιεηδαξφηξππα, κέζα απφ ηελ νπνία θαιείηαη ν αλαγλψζηεο λα 

παξαηεξήζεη ηα επηζπκβαίλνληα γεγνλφηα. Ζ απεηθφληζε ηνπ πξνζσπηθνχ ρψξνπ
740
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Scarecrow Press, 2005, ζζ. 128-130.  
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δηακνλήο ηνπ ζνθνχ Εαραξία παξαπέκπεη ζε έλα ρψξν, αληίζηνηρν ηεο αλζξψπηλεο 

θνηλσλίαο θαη απέρεη πνιχ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

ζπκβίσζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εληφκσλ, ζπκβάιινληαο ζηνλ αλζξσπνκνξθηζκφ ησλ 

ραξαθηήξσλ θαη ζηελ ηαχηηζε ηνπ αλαγλψζηε-ζεαηή καδί ηνπο. Ο δηάινγνο, πνπ 

ιακβάλεη ρψξα κεηαμχ ηεο πξσηαγσλίζηξηαο θαη ηνπ δεπηεξεχνληνο πξνζψπνπ, ζηνρεχεη 

ζηε κεηάδνζε αμηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηαλφεζε πσο απηφ πνπ έρεη πξαγκαηηθή 

αμία είλαη ε ςπρή ηνπ αλζξψπνπ,  ε εζσηεξηθή δειαδή νκνξθηά ηνπ θαη φρη ε εμσηεξηθή 

ηνπ εκθάληζε. Γξάθεη: 

«Πην φκνξθε; Ζ νκνξθηά, θνπθιίηζα κνπ, βξίζθεηαη ζηελ ςπρή καο θη απηφ γηαηί ν 

εζσηεξηθφο καο θφζκνο έρεη πξαγκαηηθή αμία θαη φρη ε εμσηεξηθή καο εκθάληζε. Γιπθηά 

κνπ Κέιε, πίζηεςε κε: Δζχ είζαη ηφζν θαιφθαξδε θη έρεηο ηφζεο αξεηέο, πνπ ππεξηεξνχλ 

ησλ ειαηησκάησλ ζνπ θαη ζίγνπξα είζαη πνιχ πην φκνξθε απφ πνιιά έληνκα πνπ είλαη 

φκνξθα εμσηεξηθά, αιιά ζηελ θαξδηά ηνπο θξχβνπλ θαθία. Καη θπζηθά λα είζαη ζίγνπξε 

πσο δελ αμίδεηο ηελ πεξηθξφλεζε θαλελφο. Μελ μερλάο πσο είζαη μερσξηζηή θαη κνλαδηθή 

θαη πσο ν θαζέλαο καο είλαη κνλαδηθφο, κε ηα πξνηεξήκαηα θαη ηα ειαηηψκαηα πνπ 

έρεη».
741

   

Σα επφκελα έμη θεθάιαηα, πνπ θέξνπλ αληίζηνηρα ηνπο ηίηινπο, «Σν ηαμίδη πξνο ηνλ 

ήιην», «Μεδέο γηα ην γεξάθη», «Παξέα κε ην βαζηιηά αεηφ», «Ζ  Ρνδαιία», «Ζ κηθξή 

ηειίλα» θαη «Ο ππέξιακπξνο ήιηνο»,  αθηεξψλνληαη ζηελ αλάδεημε ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεηψπηζε ε εξσίδα πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηηο πνιππφζεηεο ρξπζέο ξίγεο, αιιά 

θαη ζηε ζπλαλαζηξνθή ηεο κε έλαλ αεηφ, έλα ζχλλεθν θαη έλα αζηέξη. Σν ηαμίδη ηεο 

εξσίδαο νινθιεξψλεηαη κε ηελ άθημή ηεο ζηνλ Ήιην
742

, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ηειηθά ε επηζπκία ηεο. Ζ πνξεία ηεο εξσίδαο αθνινπζεί κηα θπθιηθή 

δνκή, θαζψο θαηαιήγεη ζην αθεηεξηαθφ ζεκείν εθθίλεζεο θαη ζην θεθάιαην κε ηίηιν 

«ην δάζνο θαη πάιη». Δηδηθφηεξα, αθνινπζεί  ην ηππηθφ ζρήκα
743

: αθεηεξηαθφο ρψξνο - 

πεξηπέηεηα/άθημε ζε έλαλ ηφπν – αλαρψξεζε. Άμην ζρνιηαζκνχ είλαη ην νπηηθφ 

παξαθείκελν ησλ ζθαινπαηηψλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ ζξφλν ηνπ Ήιηνπ, ην νπνίν καο θέξλεη 

αληηκέησπνπο κε ηελ ηερληθή ηνπ ζπκπηιήκαηνο (pastiche),
744

 ηνπ θνιάδ. Σα πνηθίια είδε 
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 χκθσλα κε ηελ Καλαηζνχιε, «Δίλαη ηππηθφ γλψξηζκα ησλ ειιεληθψλ ιατθψλ παξακπζηψλ ην 

κνηίβν ηεο λεαξήο εξσίδαο λα επηζθέπηεηαη ηνλ ήιην, ην θεγγάξη γηα λα πάξεη πιεξνθνξίεο», 

Καλαηζνχιε, Μ., φ.π., 2002, ζ.92. 
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 Nikolajeva, M., φ.π., 2005, ζ. 101. Σξηάληνπ, Η., φ.π., 2013, ζζ.335-336. Καςσκέλνο, Δ., 
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 Σελ απφδνζε ηνπ φξνπ ζηα ειιεληθά πήξακε απφ ηε Γηαλληθνπνχινπ, Α., 2008, ζ. 55. 
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δηαπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο θαηαζθεπάδνληαο κηα «πνιχ-παξακπζηθή αθήγεζε» κε ζθνπφ 

ηελ πνιπηξνπηθή κεηάδνζε ησλ λνεκάησλ ηνπ
745

. Ζ  επηζηξνθή ηεο Κέιεο ζην δάζνο 

επηζθξαγίδεηαη κε κηα έθπιεμε πνπ ηεο εηνίκαζαλ νη θίινη ηεο  ζπκβάιινληαο ζηε ραξά 

ηεο. Γξάθεη: 

«Καη πψο ζα κπνξνχζαλ λα κελ είλαη επγλψκνλεο ζηελ Κέιε; Δθείλε ηνπο δίδαμε πσο κε 

ζπκκάρνπο ηε ζέιεζε θαη ηελ αγάπε ησλ θίισλ κπνξνχκε λα θαηαθέξνπκε ηα πάληα. Απηφ 

ζα ήηαλ ην δηθφ ηνπο δψξν: κηα γηνξηή γηα λα εθθξάζνπλ ηελ αγάπε ηνπο ζηελ Κέιε».
746

 

Ζ πινθή νινθιεξψλεηαη κε ηηο δχν ηειεπηαίεο ελφηεηεο, ησλ νπνίσλ ν ηίηινο είλαη  

«Πνηα είλαη απηή;» θαη «Δγψ είκαη, ε Κέιε». Ζ θεληξηθή εξσίδα παξνπζηάδεηαη κπξνζηά 

ζε φια ηα έληνκα, ηα νπνία, σζηφζν, δελ θαηαθέξλνπλ λα ηελ αλαγλσξίζνπλ ακέζσο. 

Απηήλ αθξηβψο ηε ζηηγκή ε εξσίδα ζπλεηδεηνπνηεί φηη, πξνζζέηνληαο «ρξπζαθηέο ξίγεο» 

πάλσ ηεο, απψιεζε ηελ ηαπηφηεηά ηεο, εμνκνηψζεθε κε ηνπο άιινπο θαη έπαςε λα είλαη 

μερσξηζηή
747

. Γξάθεη: 

«Μπα, πνηα είλαη απηή ε ζθήθα δίπια ζην ζνθφ γέξν- Εαραξία; (...) ςηζχξηδαλ κεηαμχ 

ηνπο». 

«Κάπνηα μέλε ζα είλαη…». 

«Δκείο ηελ Κέιε πεξηκέλακε…».
748

 

Ο αλαγλψζηεο, παξαθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηεο θεληξηθήο εξσίδαο, δηαπηζηψλεη, 

φπσο θαη απηή, φηη ηειηθά δελ απνηειεί κεηνλέθηεκα ην λα δηαθέξνπκε απφ ηνπο άιινπο. 

Σν «μερσξηζηφ» ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζηε ζπλνιηθή θαη κνλφηνλα επαλαιακβαλφκελε 

νκνηνκνξθία. Ζ εηθνλνγξάθεζε, ε νπνία απνδίδεη ηηο ηξεηο θίιεο αγθαιηαζκέλεο ζην 

πςειφηεξν ζεκείν ηνπ βνπλνχ, επηζθξαγίδεη απηή ηελ «άλεπ φξσλ» ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Δπίζεο, ηφζν ε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπο φζν θαη νη θαξδηέο, νη νπνίεο εηθνλίδνληαη ζε 

φιε ηελ εηθφλα, θέξνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκβνιηθή ιεηηνπξγία, απηή ηεο εθδήισζεο 

αγάπεο
749

. Γξάθεη: 
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 Anderson, C., Kauffman, G., Short, K., «Now I Think Like An Artist: Responding To Picture 

Books», ζην  Evans, J., What‟s In The Picture? Responding To Illustrations In Picture Books, 

London: Paul Chapman, 1998, ζζ. 146-165. 
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 Φιψξνπ, Α., φ.π., ζ.41. 
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 Έξεπλεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί αλαθνξηθά κε ην ζέκα ζεκεηψλνπλ πσο πνιχ ζπρλά άηνκα, ηα 

νπνία επεδίσμαλ λα εμνκνησζνχλ κε ηελ πιεηνλφηεηα, κε ζηφρν λα κελ είλαη 

δαθηπινδεηθηνχκελνη θαη λα κελ απνηεινχλ αληηθείκελν ζρνιηαζκνχ, αλ θαη ηα θαηάθεξαλ, 

εληέιεη έραζαλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, ζηνηρείν πνπ επέθεξε ζ‟ απηνχο πιεζψξα ςπρνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Βι. Banks, J., φ.π., 2004, ζ.24. 
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 Φιψξνπ, Α., φ.π., ζ.43.  
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 Σα «νπηηθά αληηθείκελα ή ζχκβνια», ππνζηαζηνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο αμίεο-ηδενινγίεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ θαη  εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε ην ζπκβαηηθφ θνηλσληθφ πιαίζην 

αλαθνξάο ζην νπνίν αλήθνπλ. Βι. ζρεηηθά Kress, G, van Leeuwen, Th., φ.π., 1996/2010, ζ. 43. 
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«Έηζη ζα έρεηο έλα δψξν θη απ‟ ηηο ηξεηο καο, γηα λα ζνπ ζπκίδεη φηη ζε αγαπάκε θαη φηη ζε 

απνδερφκαζηε φπσο θη αλ είζαη».
750

 «Καη ηφηε κφλν ε Κέιε θαηάιαβε πσο δελ ήηαλ 

απαξαίηεην λα θάλεη φιν απηφ ην δχζθνιν θαη καθξηλφ ηαμίδη, νχηε ήηαλ απαξαίηεην λα 

αιιάμεη ηελ εμσηεξηθή ηεο εκθάληζε γηα λα ηελ αγαπήζνπλ πεξηζζφηεξν νη θίιεο ηεο. Σψξα 

πηα είρε ράζεη ηε κνλαδηθφηεηά ηεο, γη‟ απηφ δπζθνιεπφηαλ λα ηελ αλαγλσξίζνπλ ηα 

ππφινηπα έληνκα»
751

. «Αρ, θαιέο κνπ θίιεο! Ζ αγάπε ζαο γηα κέλα είλαη ηφζν κεγάιε, πνπ 

θηάλεη κέρξη ηνλ νπξαλφ. ζν ηαμίδεπα, ηελ αηζζαλφκνπλ θη απηφ κνπ έδηλε δχλακε θαη 

θνπξάγην λα ζπλερίζσ σο ην ζηφρν κνπ. αο επραξηζηψ!».
752

 

Ζ πξσηαγσλίζηξηα, κέζα απφ έλα ηαμίδη δχζθνιν θαη κηα αθφκα πην δχζθνιε 

επηζηξνθή, απνθηά φρη κφλν απηφ πνπ πάληα επηζπκνχζε, αιιά θπξίσο θαηαλνεί ηελ 

νπζία ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Οη αιιαγέο απηέο είηε ζηα εμσηεξηθά είηε ζηα 

εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ππνλννχλ κεηαμχ άιισλ θαη κηα πνξεία εζσηεξηθήο 

σξίκαλζεο θαη απηνγλσζίαο.  

Σν ηέινο ηεο αθήγεζεο δηαθαίλεηαη σο πνξεία πξνο ηελ σξηκφηεηα, θαζψο ε εξσίδα 

επηζηξέθεη ηζρπξφηεξε ζηε δηθή ηεο θνηλσλία πξαγκάησλ, κε αίζζεκα  απηνπεπνίζεζεο 

πνπ παιαηφηεξα ηεο έιεηπε. Μεηακνξθσκέλε ςπρηθά βξίζθεη ηελ εζσηεξηθή δχλακε λα 

θαηαιάβεη πσο δελ είλαη θαθφ λα είζαη δηαθνξεηηθφο -ή αθφκα θαη ζπάληνο- θαη πσο νη 

θίινη είλαη πάληα εθεί, φπσο θη αλ κνηάδνπκε, φ, ηη θαη αλ ζπκβεί
753

. Αθφκα θαη ε Αθειίο 

παξνπζηάδεη κεηαζηξνθή. Απεπζπλφκελε ζε νιφθιεξν ην «δνπδνπλνπιήζνο» δεηάεη 
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 Φιψξνπ, Α., φ.π., ζ.45. 
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 .π., ζ.45. 
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 .π., ζ.45. 
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 χκθσλα κε ηελ ίδηα ηε ζπγγξαθέα: 

Ήζεια λα κάζνπλ ηα παηδάθηα λα βάδνπλ ζηφρνπο θαη λα ηνπο πξαγκαηνπνηνχλ. Γελλήζεθε ινηπφλ 

ε Κέιε, κηα ζθήθα δίρσο ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ξίγεο: θαηάκαπξε. 

Γηαηί ζθήθα; Ήζεια ηα παηδηά λα ζπκπαζήζνπλ απηά ηα κηθξνχιηθα πιαζκαηάθηα, γηαηί δελ είλαη 

θαθφβνπια• ηζηκπάλε κφλν φηαλ ηξνκάμνπλ ή φηαλ ληψζνπλ πσο απεηινχληαη. Κη εγψ, 

κεγαιψλνληαο ζε ρσξηφ, ζηνλ θάκπν ηνπ λνκνχ Καξδίηζαο, είρα απνθηήζεη θνβία γηα ηηο ζθήθεο, 

αθνχ κε ηζίκπεζαλ θάπνηεο θνξέο. Κη φκσο, δελ έπαζα θαθφ. Ήηαλ ινηπφλ επθαηξία λα βάισ ην 

ιηζαξάθη κνπ ψζηε λα μεπεξάζνπλ ηα παηδηά ην θφβν ηνπο θαη λα ζπλππάξρνπλ κε απηά ηα κηθξά 

έληνκα. 

Γηαηί θαηάκαπξε ε ζθήθα; Έλα αθφκε κήλπκα πνπ ζέιεζα λα πεξάζσ ζηνπο κηθξνχο κνπ θίινπο. Ζ 

Κέιε αληηκεησπίδεη ην ξαηζηζκφ, αθνχ θάπνηα θαθφηξνπα έληνκα ηελ απνδνθηκάδνπλ. Ο ξαηζηζκφο 

ζηηο κέξεο καο ρηππάεη θφθθηλν. Αο πξνζηαηεχζνπκε φζν κπνξνχκε ηηο αζψεο ςπρέο ησλ παηδηψλ 

καο. Πφζεο θνξέο ην παηδί ζαο πνπ θνξάεη γπαιηά ή είλαη ιηγάθη παρνπιφ δελ ήξζε απφ ην ζρνιείν 

θιαίγνληαο; Αο κάζνπλ ινηπφλ ηα παηδηά καο ην ζεβαζκφ πξνο ην δηαθνξεηηθφ. εκαληηθή είλαη ε 

νκνξθηά ηεο ςπρήο, θη φρη ε εμσηεξηθή εκθάληζε. Δζείο ηη ιέηε; 

Καη ε θηιία; Οη θίιεο ηεο Κέιεο πξνζπαζνχλ λα ηε βνεζήζνπλ. Σεο εμεγνχλ φηη είλαη φκνξθε θαη 

κνλαδηθή έηζη φπσο είλαη. Σελ αγαπνχλ είηε έρεη είηε δελ έρεη θίηξηλεο ξίγεο. Καη ηεο ην 

απνδεηθλχνπλ έκπξαθηα. Ζ θηιία είλαη άιιν έλα ζεκαληηθφηαην κήλπκα πξνο ηα κηθξά θηιαξάθηα 

κνπ. 
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ζπγγλψκε γηα ηνλ εγσηζηηθφ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηεο θαη γηα ηηο ζηελαρψξηεο πνπ 

πξνμέλεζε ζηηο κέιηζζεο. Γξάθεη: 

«Νηξέπνκαη ηφζν πνιχ… αο νθείισ κηα ηεξάζηηα ζπγγλψκε. Έσο ηψξα θέξζεθα 

εγσηζηηθά θαη πξνθάιεζα αβάζηαρηε ζηελνρψξηα ζε πνιιά έληνκα πνπ πξνζπάζεζαλ λα κε 

θάλνπλ θίιε ηνπο. Γελ ήζεια λα πηζηέςσ φηη έρσ θάπνηα ειαηηψκαηα θη έηζη πξνέβαιια 

ηελ αξηζηνθξαηηθή θαηαγσγή κνπ θαη ηελ ηέιεηα κφξθσζή κνπ, γηα λα ληψζνπλ νη άιινη 

κεηνλεθηηθά. αο παξαθαιψ κέζα απ‟ ηελ θαξδηά κνπ λα κε ζπγρσξέζεηε θαη ζαο 

ππφζρνκαη φηη απφ εδψ θαη ζην εμήο ζα βιέπσ ηα ζθάικαηά κνπ θαη ηηο αηέιεηεο κνπ θαη δε 

ζα ζαο πιεγψζσ πνηέ μαλά».
754

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε, θηλείηαη αλάκεζα ζηα φξηα ηεο αλαπαξαζηαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θεηκέλνπ, έρνληαο ζπλνδεπηηθφ ξφιν ζε ζρέζε κε ην ξφιν ηνπ θεηκέλνπ 

ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ λνεκάησλ, κε ηνλ γισζζηθφ θψδηθα λα έρεη ην βαζηθφ ξφιν. 

Μέζα απφ ηε ρξνληθή εμέιημε ησλ γεγνλφησλ, ε ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη κε κηα 

δηαηχπσζε πνπ δειψλεη φηη ε εηεξφηεηα δελ απνηειεί πξφβιεκα ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο. Μάιηζηα, ηειεηψλεη ην βηβιίν πξνζθαιψληαο ην κηθξφ παηδί-ζπλαλαγλψζηε: 

«Έια ζηελ παξέα καο»
755

. Αλαθνξηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε, ε ζρέζε θεηκέλνπ θαη 

εηθφλαο είλαη ζπκκεηξηθή, θαζψο ε ηδενινγία πνπ δηαπλέεη ην θείκελν ζπκθσλεί κε ηα 

ηδενινγηθά κελχκαηα ησλ  εηθφλσλ. 

Ζ αθήγεζε απνθηά ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα, θαζψο ε ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ηε δσή 

ησλ αεηθίλεησλ θνηλσληθψλ εληφκσλ σο έλα ηζρπξφ ινγνηερληθφ πεδίν, κεο ζθνπφ λα 

αλαθαιχςεη απφ ηελ αξρή ηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε δσή θαη, φινπο εθείλνπο ηνπο θψδηθεο 

πνπ κπνξνχλ, έζησ θαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, λα επηθέξνπλ ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ 

αξκνλία ζηελ θνηλσλία ησλ αλζξψπσλ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη αηειήο. Γπν πξφζσπα κε 

έληνλα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά μερσξίδνπλ κέζα ζηελ θνηλσλία ησλ κειηζζψλ: ε Κέιε, 

ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ληψζνπλ φηη κεηνλεθηνχλ θαη ζπζηάδνπλ ηα 

πάληα πξνθεηκέλνπ λα αθνκνησζνχλ απφ ηελ θνηλσλία, θαη ε Αθειίο, ε νπνία 

αληηπξνζσπεχεη ηελ αζηηθή ηάμε.  Δίλαη γλσζηφ φηη απφ ηελ επνρή ησλ κχζσλ ηνπ 

Αηζψπνπ πνιινί ζπγγξαθείο θαηέθπγαλ ζηα «νκηινχληα δψα» θαη ζηελ παξαβνιή, γηα λα 

θαπηεξηάζνπλ θαη λα ζαηηξίζνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο
756

. 
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5.4.13 ην κηθξναθήγεκα ηεο Λάηηα, Γ., ηαλ ην 7 ζπλάληεζε ην 10, (2010)
757

 ε 

ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί έλα έκκεζν παηρλίδη κε αξηζκνχο, γηα λα ζέζεη ην ζέκα ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο.  

Ξεθηλψληαο απφ ηα παξαθείκελα ζεκεία ηνπ βηβιίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηίηιν θαη 

ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμσθχιινπ, δηαπηζηψλνπκε πσο ην βηβιίν αλάγεηαη ζε 

πνιπθσδηθφ, κε ηε ζχκκεημε γξακκαηηθψλ θαη αξηζκεηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ζθνπφ ηε 

κεηάδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηίηινπ. Σα ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα ησλ καζεκαηηθψλ
758

 

πνπ πθίζηαληαη ζηνλ ηίηιν ζα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαίλνληα ξφιν. Πην ζπγθεθξηκέλα,  ν 

αηληγκαηηθφο ηίηινο, ν νπνίνο πεξηέρεη αξηζκνχο ζε αληηθαηάζηαζε ησλ ιεθηηθψλ 

δηαηππψζεσλ, απνηειεί κέξνο ηεο παηγληψδνπο δηάζηαζεο ηνπ βηβιίνπ, θαηά ηελ νπνία ν 

αλαγλψζηεο εκπιέθεηαη ζην παηρλίδη ηεο αλάγλσζεο. Δπηπιένλ, ε ρξήζε απνζησπεηηθψλ 

ζην ηέινο ηνπ ιεθηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηίηινπ κεηέρεη ηεο πεξηπαηρηηθήο δηάζεζεο θαη 

κέζσ ηεο παχζεο πνπ επηηπγράλεη ππνδειψλεη αγσλία θαη έληαζε
759

. Δπηπξφζζεηα, 

ππάξρεη εκθαλήο ηδενινγηθή ζέζε θαη πξνβνιή ηνπ δηδαθηηθνχ
760

 ζηνηρείνπ ηνπ 

θεηκέλνπ. Μία ιεηηνπξγία ηνπ παξαθείκελνπ, ε νπνία έρεη σο ζηφρν ηνλ ελήιηθα 

ζπλαλαγλψζηε-θαηαλαισηή θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ θαηαλαισηηθή πξνηίκεζή ηνπ
761

, 

είλαη ε χπαξμε «εηηθέηαο» πνπ ελεκεξψλεη πσο ην βηβιίν εληάζζεηαη ζηε 

«πλαηζζεκαηηθή-Κνηλσληθή-Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή» θαη πσο δηαπξαγκαηεχεηαη ην ζέκα 

ηεο «Γηαθνξεηηθφηεηαο». Χο εηθφλα εμσθχιινπ, έρεη επηιεγεί ε θεληξηθή εξσίδα ηεο 

ηζηνξίαο, πνπ αλαπαξίζηαηαη κε ζθπκκέλν ην θεθάιη ηεο θαη ην ζψκα ηεο ζε θιίζε πνπ 

ππνδειψλεη πσο ππνθιίλεηαη. Ζ γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο είλαη θπζηθή, ζην επίπεδν ηνπ 

καηηνχ, κε ηελ εξσίδα λα θαηαιακβάλεη ηνλ κεγαιχηεξν φγθν ζηελ εηθφλα, θάλνληαο ην 

βιέκκα ηνπ ζεαηή λα ηελ παξαθνινπζήζεη απφ πάλσ κέρξη θάησ. Γελ ππάξρεη πξννπηηθή 

δηαθξηηή ζηελ εηθφλα θαη φζνλ αθνξά ην πεδίν βάζνπο δίλεηαη ε εληχπσζε πσο ν 
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εηθνλνγξάθνο ην παξέιεηςε ζθφπηκα, γηα  λα αλαδείμεη πεξηζζφηεξν ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο 

εξσίδαο. 

Με ηελ έλαξμε ηεο αθήγεζεο, ε πξσηαγσλίζηξηα απηνζπζηήλεηαη ζηηο ππφινηπεο 

παζραιίηζεο, «Καιή ζαο κέξα!, αθνχγεηαη κηα πξφζραξε θσλή. Οη θηιελάδεο ζηξέθνπλ ην 

θεθάιη ηνπο απνξεκέλεο. Μηα παζραιίηζα έξρεηαη πξνο ην κέξνο ηνπο, ρακνγειψληαο 

πιαηηά»
762

. Ο αλαγλψζηεο αληηιακβάλεηαη πσο ην πξφζσπν ηεο εηθφλαο ηνπ εμσθχιινπ 

αθνξά κηα αλζξσπνπνηεκέλε παζραιίηζα, ε νπνία βξίζθεηαη ζε έλα θαηλνχξγην κέξνο. 

Σα ραξαθηεξνινγηθά ζρφιηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, «αρψξηζηεο» θαη 

«θηιελάδεο», πξνζδηνξίδνπλ έκκεζα ηελ θνηλσλία ηνπ «Δκείο». Δπηπξφζζεηα, ηα ιφγηα 

ηνπ αθεγεηή ζπκβάιινπλ ζηελ έθζεζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πξσηαγσλίζηξηαο, ε νπνία «έρεη κηθξφ θεθάιη κε φκνξθεο θεξαίεο. Φνξά έλα παλέκνξθν 

θαηαθφθθηλν θφξεκα κε καχξεο βνχιεο»
763

. Ζ ζθελή ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο απνδίδεηαη 

θαη εηθνληθά, κε ηνλ εηθνλνγξάθν λα επηιέγεη κηα θαηά πξφζσπν απφδνζε ηεο θεληξηθήο 

εξσίδαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαθξίλνληαη πην αλαιπηηθά νη ιεπηνκέξεηεο ηεο ακθίεζήο ηεο 

αιιά θαη ηεο ραξνχκελεο δηάζεζήο ηεο. Αληίζεηα, νη ππφινηπεο παζραιίηζεο έρνπλ 

ζηξακκέλα ηα λψηα ηνπο ζην ζεαηή θαη έηζη απνθξχπηνπλ ηε ζέαζε ησλ πξνζψπσλ ηνπο 

θαη ηνπ χθνπο ηνπο.  Ο δηάινγνο πνπ αθνινπζεί ζηηο επφκελεο ζθελέο, δηακνξθψλεη ηηο 

ζέζεηο πξφζιεςεο ηεο αλάγλσζεο δηεπθνιχλνληαο ηελ πξφζιεςε ηεο εηεξφηεηαο ηνπ 

«Άιινπ», «Γε ζε γλσξίδνπκε, είζαη μέλε! Γπζθνξνχλ», «Γη‟ απηφ ήξζα, γηα λα 

γλσξηζηνχκε». Ζ ιέμε «μέλε» πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη παζραιίηζεο, γηα λα ραξαθηεξίζνπλ 

ηελ εξσίδα, αληαλαθιά ηηο ηδενινγηθέο αληηιήςεηο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηηο ζηεξενηππηθέο ηδέεο πνπ απηή ηξέθεη γηα ηνλ «Άιιν». Με ηελ νπηηθή 

ηξνπηθφηεηα λα θηλείηαη παξάιιεια ηνπ ιεθηηθνχ θεηκέλνπ, ε αρίι, φπσο νλνκάδεηαη ε 

πξσηαγσλίζηξηα, αλαπαξίζηαηαη ζηε δεμηά ζειίδα ηεο δηζέιηδεο εηθφλαο, ελψ ε άιιε 

παζραιίηζα ηνπνζεηείηαη ζηελ αξηζηεξή
764

. Δηδηθφηεξα, ην πιάλν ηεο ζθελήο είλαη γθξν 

πιαλ, θαζψο έρεη ζαλ ζηφρν λα δψζεη έκθαζε ζην ζπλαίζζεκα. Ζ αρίι εηθνλίδεηαη 

έρνληαο ην έλα ρέξη ηεο ςειά, θαζψο πξνζπαζεί λα ηηο αγγίμεη, εληζρχνληαο ηελ 

νηθεηφηεηα κεηαμχ ηνπο. Σν ζεκείν θπγήο απφ ην βιέκκα ηεο θαηαιήγεη ζην επηζπκεηφ 

εζηηαδφκελν αληηθείκελν, πνπ είλαη ε παζραιίηζα, ε νπνία αλαπαξίζηαηαη κε γπξηζκέλε 

πιάηε θαη κε ην ρέξη ηεο ηελησκέλν κε ηέηνηνλ ηξφπν πνπ ζέιεη λα ππνδειψζεη φηη ηελ 

θξαηά ζε απφζηαζε. 
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Ζ αθήγεζε εμειίζζεηαη κε ηηο ηξεηο παζραιίηζεο λα πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ πνπ 

νθείιεηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο αρίι. Ζ ρξήζε ηεο ιέμεο «δηαθνξεηηθή» νξίδεη ηνπο 

δχν πφινπο: ηελ θνηλσλία ηνπ «Δκείο» θαη απηήλ ηνπ «Άιινπ». Ζ αλάγθε ηεο νκάδαο 

ηνπ «Δκείο» λα ηζρπξνπνηήζεη ηελ ηαπηφηεηά ηεο απνδίδνληαο ζηνλ εαπηφ ηεο κηα 

ηζνπεδσηηθή νκνηνκνξθία, αλαδεηθλχεη ηελ χπαξμε ζηεξενηππηθψλ ηδεψλ θαη 

πξνθαηαιήςεσλ. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ελδν-νκάδα πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηεο πξσηαγσλίζηξηαο ζέινληαο λα ηελ θαηαηάμεη ζε κία εμσ-νκάδα πνπ 

λα ραξαθηεξίδεη ηελ ηαπηφηεηά ηεο. Σα ηππηθά πξνζδηνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ εηεξφηεηά ηεο έγθεηηαη ζηε δηαθνξεηηθή ηεο εκθάληζε, δειαδή ζηηο 

ιηγφηεξεο βνχιεο πνπ εκθαλίδεη ην θφξεκά ηεο, γεγνλφο πνπ αληίθεηληαη ζηα θαλνληζηηθά 

πξφηππα ηεο «νηθείαο νκάδαο». Δηδηθφηεξα, ε ιεθηηθή δηαηχπσζε ησλ αξηζκψλ 

ππνβάιιεη ηελ ηδέα ηεο απαξίζκεζεο κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή κηαο «ζπιινγήο νξαηψλ 

αληηθεηκέλσλ»
765

 (βνχιεο) ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιήζνπο (10 θαη 7)
766

. Απφ ηε δηαδηθαζία 

απηή ηα κηθξά παηδηά αλαθαιχπηνπλ φηη ππνιείπνληαη ηξεηο βνχιεο ζην θφξεκα ηεο 

αρίι, ζπγθεθξηκέλα νη αξηζκνί “νρηψ” “ελληά” θαη “δέθα”. Ζ ηερληθή απηή έρεη 

ιεηηνπξγεί παηγλησδψο θαη δεκηνπξγεί ζπλεηξκηθά άικαηα πξνθαιψληαο ηνλ αλαγλψζηε 

λα παιηλδξνκήζεη ζην εμψθπιιν κε ζθνπφ ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ ηηηιηθνχ θεηκέλνπ. 

Καηά ηηο επφκελεο ζθελέο ηεο αθήγεζεο, εμεηάδνληαο ηα ζηνηρεία ζηα νπνία 

«απνθξπζηαιιψλνληαη νη πξάμεηο εθθψλεζεο ηεο εηεξφηεηαο»
767

, αληηιακβαλφκαζηε πσο 

ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη ρεηξνλνκίεο ησλ ραξαθηήξσλ ζηελ εηθνληθή αθήγεζε, ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ελδν-νκάδα κηιά ζηελ εμσ-νκάδα απνηεινχλ δηαρσξηζηηθή 

γξακκή αλάκεζα ζην «Δγψ» θαη ζηνλ «Άιιν». Ζ κε απνδνρή ηεο αρίι νδεγεί ζηελ 

πεξηζσξηνπνίεζή ηεο, θαηαηάζζνληαο ηελ ζηελ θαηεγνξία ηνπ κεηνλεθηηθνχ «Άιινπ». 

Δπηπιένλ, ν θφβνο γηα ηνλ ηπρφλ θινληζκφ ηεο απφιπηεο δηάζηαζεο ησλ αμηψλ θαη ησλ 

ηαπηνηήησλ ηεο θπξίαξρεο νκάδαο ηελ σζνχλ ζηελ θνηλσληθή απνκφλσζε. Με ηνπο 

ζηεξενηππηθνχο θαη πξνθαηεηιεκκέλνπο ηξφπνπο ζθέςεσλ πνπ εθθξάδεη ε ελδν-νκάδα, 

δελ αλαγλσξίδεη ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ «Άιινπ», κε απνηέιεζκα λα ηελ πιεγψλεη θαη λα 
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ηεο πξνθαιεί αηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο.  Μνλφινγνη εζσηεξηθνί, φπσο απηφο ηεο  αρίι, 

θαηνξζψλνπλ λα θνηλνπνηήζνπλ ζηνλ αλαγλψζηε ηηο ζθέςεηο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ κπζνπιαζηηθνχ ραξαθηήξα θαη λα ηνλ βνεζήζνπλ λα αλαθαιχςεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηεο
768

, «Κη εγψ κε πνηφλ ζα παίμσ;» απειπίδεηαη ε αρίι. Γάθξπα θπινχλ 

απφ ηα κάηηα ηεο. «Αρ, γηαηί λα έξζσ ζ‟ απηφλ ηνλ θήπν; Αλαζηελάδεη».
769

 Ζ αρίι, 

ζπλεηδεηνπνηψληαο ηε δηαθνξά ηεο εηθνλίδεηαη λα θιαίεη θαη λα απνδεηά ηελ νκνηνγέλεηα 

κε ηνπο «Άιινπο», γηαηί κφλν έηζη ζα απνθηήζεη θίινπο.  

Ζ νηθείσζε ηεο εηεξφηεηάο
770

 ηεο επηηπγράλεηαη ηφζν απφ ηα ιφγηα ησλ «Άιισλ» 

κπζνπιαζηηθψλ πξνζψπσλ φζν θαη ησλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ηεο θεληξηθήο 

πξσηαγσλίζηξηαο. Δπηπξφζζεηα, δειψλεηαη θαη κέζσ ηεο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηά ηεο 

λα εκθαλίζεη ηηο ππνιεηπφκελεο βνχιεο κε ζθνπφ ηελ αθνκνίσζεο ηεο. Με ηνλ 

εηθνλνγξάθν λα πξνρσξά παξάιιεια κε ηελ θεηκεληθή αθήγεζε, ε ηνπνζέηεζε ηεο 

αρίι γίλεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο
771

 ζπκβνιίδνληαο ηε κειαγρνιηθή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη, ζε αληίζεζε κε ηηο ηξεηο παζραιίηζεο νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ζην 

πάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο εκπεξηέρνληαο ηελ αίζζεζε ηεο αλσηεξφηεηαο
772

. Γξάθεη: 

 «Ζ αρίι θξχβεηαη ληξνπηαζκέλε κέζα ζην ππθλφ ρνξηάξη ηνπ θήπνπ. Γε ζέιεη λα ηε 

βιέπεη θαλείο, νχηε θαλ ν ήιηνο». 

«Θα δήζσ γηα πάληα ζηε ζθηά, κνλνινγεί».
773

 

Αμίδεη λα ζρνιηαζηεί πσο νη ελαιιαγέο ζηηο γσλίεο ιήςεο ησλ ζθελψλ ζε θνληηλά θαη 

καθξηλά πιάλα πξνζθέξνπλ κηα πνιππξηζκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

ελαιιαγέο, νη νπνίεο θαζνδεγνχλ θάζε θνξά ηνλ αλαγλψζηε ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία 

εκπινθήο θαη ζέζεο ηαχηηζεο.  

ηελ θξίζηκε απηή ζηηγκή γηα ηελ εξσίδα εκθαλίδεηαη έλαο ραξαθηήξαο βνεζφο, κηα 

παπαξνχλα, ε νπνία ζπληειεί ζηελ απνδνρή ηνπ «Άιινπ», θαζψο αλαιακβάλεη λα 

ραξίζεη ζηε αρίι ηηο ηξεηο βνχιεο πνπ ιείπνπλ απφ ην θφξεκά ηεο, ελψ παξάιιεια ηε 

βνεζά λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη, αθφκα θαη αλ δηαθέξεη απφ ην ζχλνιν, απηφ δε  ζεκαίλεη 

πσο δελ είλαη φκνξθε θαη μερσξηζηή κέζα απφ ηε κνλαδηθφηεηά ηεο. Ζ απνδνρή ηεο 

αρίι γίλεηαη κε πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα θαηαιήμεη λα κνηάδεη κε ηηο άιιεο. Πξάγκαηη, 

ζην ηέινο  ηεο ηζηνξίαο επέξρεηαη ε αθνκνίσζε. Ζ απνδνρή ηνπ «Άιινπ», ζηελ 
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ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία, πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ παξέκβαζε-θαζνδήγεζε ηεο εξσίδαο 

απφ έλαλ άιιν ραξαθηήξα, κε απνηέιεζκα λα κνηάδεη επηβαιιφκελε. 

Ζ ζπγγξαθέαο, Γεσξγία Λάηηα, ηνλίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ππνζηήξημεο θαη ηεο 

αιιειεγγχεο πνπ παξέρνπλ ζηε αρίι ηφζν νη θίινη φζν θαη άγλσζηνη, φπσο είλαη ε 

παπαξνχλα. Με ιεπηφ ρηνχκνξ θαη θπζηθφηεηα εθζέηεη ηα γεγνλφηα, πξνβιεκαηίδεη θαη 

επαηζζεηνπνηεί ηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο. ην κηθξφ παηδί, κάιηζηα, πνπ δηαβάδεη απηφ 

ην βηβιίν, πξνηείλεηαη κία ιχζε, ζε πεξίπησζε πνπ αληηκεησπίδεη έλα αληίζηνηρν 

πξφβιεκα, αθνχ είλαη δπλαηφλ λα ηαπηηζηεί κε ηελ εξσίδα ή λα αλαγλσξίζεη ζην 

πξφζσπφ ηεο θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, έλα ζπκκαζεηή ηνπ ή έλα θηιηθφ 

πξφζσπν. ην ζπγθεθξηκέλν κηθξναθήγεκα, επηζεκαίλνπκε ηελ αλαθνξά ζηε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ επηζπκία γηα ζπληξνθηά ζην παηρλίδη, 

κηα δηαδηθαζία, πνπ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή απφ ηνλ ελλννχκελν αλαγλψζηε. Σν 

παηρλίδη ζπλπθαίλεηαη κε ηελ αλζξψπηλε χπαξμε, είλαη πάληνηε παξφλ ζηε δσή θαη 

απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ θνηλσληθνχ θαη αηνκηθνχ βίνπ. χκθσλα κάιηζηα κε 

ηελ Καινγήξνπ, «πνπ εκθαλίδεηαη, αθππλίδεη ηε θαληαζία, δηεγείξεη ην πλεχκα θαη ηηο 

αηζζήζεηο, κεηαηξέπεη ηελ πιήμε ζε έθπιεμε θαη ηε κνλνηνλία ζε γλήζηα ζπγθίλεζε».
774

 Σν 

παηρλίδη αλαδεηθλχεηαη ζε θνηλφ έδαθνο θαη ζπλελσηηθή δχλακε ζηελ παξέα ησλ 

θνξηηζηψλ. Γξάθεη: 

«Γλσξίδσ πνιιά παηρλίδηα». 

«Δίλαη ίδηα κε ηα δηθά καο;» 

«Κάπνηα είλαη, θάπνηα είλαη δηαθνξεηηθά. ια φκσο είλαη ηφζν κα ηφζν 

δηαζθεδαζηηθά!»
775

 

«Οη παζραιίηζεο γεινχλ θαη αγθαιηάδνληαη. Σν παηρλίδη κφιηο άξρηζε».
776

 

ζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο ρξνληθήο ηνπνζέηεζεο ηεο ηζηνξίαο, απηή ηνπνζεηείηαη ζε 

έλα αζαθέο θαη αθαζφξηζην «Κάπνηε», φπνπ ηα ζπκβάληα εθηπιίζζνληαη κε ηε βνήζεηα 

κηαο ραιαξήο ρξνληθφηεηαο. Σν παξακπζηαθφ απηφ ζηνηρείν ηεο κηθξναθήγεζεο επηηείλεη 

ην ζπκβνιηζκφ ηεο ηζηνξίαο. Αλαθνξηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε  ηνπ κηθξναθεγήκαηνο, 

ην νπνίν έρεη ηεηξάγσλν ζρήκα, ζεσξνχκε φηη ε έκθαζε δίλεηαη ηφζν ζηνπο ραξαθηήξεο 

φζν θαη ζην ζθεληθφ ηεο δξάζεο
777

. Οη εηθφλεο δε δηαζέηνπλ πιαίζην, κε απνηέιεζκα λα 

δηαπιέθνληαη ιέμεηο θαη δσγξαθηέο. Δπηπιένλ, αλαπηχζζνληαη ζπκκεηξηθέο  πξνο ην 
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θείκελν εηθνληθέο εθδνρέο ησλ ραξαθηήξσλ. Σα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη 

έληνλα, θαζψο απηά δηαδξακαηίδνπλ ηνλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ αθήγεζε, αθνχ 

ζεκαηνδνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. ηελ εηθφλα κε ηελ νπνία θιείλεη ε 

ηζηνξία, εηθνλίδνληαη φιεο νη παζραιίηζεο λα παίδνπλ θαη λα δηαζθεδάδνπλ, ελψ ε αρίι 

λα έρεη ηα ρέξηα ηεο αλνηρηά ππνδειψλνληαο ηελ επηζπκία ηεο λα αγθαιηάζεη ηηο 

θαηλνχξηεο ηεο θίιεο. Έηζη, κεηαθέξεηαη ζηνπο αλαγλψζηεο-ζεαηέο ην κήλπκα φηη φια ηα 

φληα κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ αξκνληθά αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθνξέο ηνπο θαη 

απνδερφκελα ηελ ηδηαίηεξε κνξθή ηνπο θαη -ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν- ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. 

Δπηπιένλ, είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ ίδηα ζειίδα κε ηηο ππφινηπεο 

παζραιίηζεο ζπκβνιίδνληαο ηελ κεηαηφπηζή ηεο απφ ην θνηλσληθφ πεξηζψξην ζηελ 

«πξψηε γξακκή». Οη πνηθίιεο παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα απνηεινχλ κηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

κεηακπζνπιαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, θαζψο νδεγνχλ ηνλ αλαγλψζηε – ζπλαλαγλψζηε 

αληηκέησπν κε παηρλίδηα πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ
778

 πξνεθηείλνληαο ηελ 

αλαγλσζηηθή απφιαπζε. Χο απνηέιεζκα, ην κηθξφ παηδί «Γελ είλαη πηα ηφζν παζεηηθφ θαη 

γίλεηαη ζηελ νπζία έλαο αλαγλσξηζκέλνο, δξαζηήξηνο παίθηεο ζε κία λέα αληίιεςε ηεο 

ινγνηερλίαο σο κηαο ζπιινγηθήο δεκηνπξγίαο κάιινλ, παξά σο κηαο κνλνθσληθήο θαη 

απνιπηαξρηθήο εθδνρήο ηεο ηζηνξίαο».
779

 

Ζ ζπγγξαθέαο, Γεσξγία Λάηηα, αζρνιήζεθε κε ηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο 

εηεξφηεηαο θαη νη αληηιήςεηο πνπ πξνβάιιεη ζπληζηνχλ κηα ζεψξεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ αθεγήκαηνο έγθεηηαη ζην ηέρλαζκα πνπ κεηαρεηξίδεηαη 

ε παπαξνχλα δείρλνληαο ηελ αιιειεγγχε ηεο πξνο ηελ παζραιίηζα. πσο ζεκεηψλεη ν 

Φεκκίηεο (2000), «Ζ ηαπηφηεηα ηνπ θάζε ππνθεηκέλνπ έρεη δχν αμερψξηζηεο 

πξνυπνζέζεηο: αθελφο ηε δπλαηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδεηαη κε δηάξθεηα θαη 

ζηαζεξφηεηα ζην ρξφλν σο ίδην κε ηνλ εαπηφ ηνπ, αθφκε θη φηαλ πηνζεηεί ζπκπεξηθνξέο εθ 

πξψηεο φςεσο αληηθαηηθέο κεηαμχ ηνπο, (…) αθεηέξνπ ηε δπλαηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ λα 

αλαγλσξίδεηαη κε δηάξθεηα θαη ζηαζεξφηεηα ζην ρξφλν σο δηαθνξεηηθφ απφ ηα άιια 

ππνθείκελα, αθφκε θη φηαλ πηνζεηεί ζπκπεξηθνξέο εθ πξψηεο φςεσο παξφκνηεο».
780
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   5.4.14 Σν κηθξναθήγεκα  ησλ Μάγνπ, Κ., & Γθαλάηζηνπ, Γ., Έλαο γάηνο κηα θνξά, 

(2009)
781

  απνηειεί κηα κνπζηθή ηζηνξία, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ έκκεηξν πνηεηηθφ 

ιφγν, απφ ζπλερήζεηο, νη νπνίεο πξνζδίδνπλ κηα ερεηηθφηεηα ζηελ αθήγεζε, «Ήηαλ 

θάπνηε παιηά, πνιχ παιηά ζαο ιέσ, γάηνο πνπ ήηαλ θφθθηλνο θαη δελ ηα παξαιέσ! ‟ φιν 

ηνλ θφζκν έκνηαδε λα‟ λαη κνλαδηθφο, θη απ‟ φπνπ θη αλ πεξλνχζε γηλφηαλ παληθφο»,
782

 

θαηαθέξλνληαο λα πξνβιεκαηίζνπλ ηνλ αλαγλψζηε απέλαληη ζην δήηεκα ηεο εηεξφηεηαο, 

ελψ παξάιιεια κεηαδίδνπλ ηα κελχκαηα απνθνξηηζκέλα. 

Ο ηίηινο είλαη ελδεηθηηθφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αθήγεζεο, δηφηη ζπλνςίδεη ηελ 

ηδενινγηθή ζέζε γχξσ απφ ηελ νπνία ζθνπεχεη λα θηλεζεί. Σν εηθνλνγξαθηθφ 

απνηέιεζκα επηβάιιεη ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή λα απνθσδηθνπνηήζεη ην πξφζσπν πνπ 

αλαπαξίζηαηαη. Αλαιπηηθφηεξα, ε πνιχρξσκε γξακκαηνζεηξά πνπ επηιέγεη ν 

εηθνλνγξάθνο εληζρχεη ηελ νπηηθή δηάζηαζε ησλ ιέμεσλ θαη θέξεη κηα παηγληψδε 

δηάζεζε. Δπηπιένλ, ε εθθνξά ηνπ ηίηινπ παξαπέκπεη ππαηληθηηθά ζηε γλσζηή εηζαγσγή 

ησλ θιαζζηθψλ παξακπζηψλ «Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξφ….», ππελζπκίδνληαο κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ζην κηθξφ αλαγλψζηε φηη πξφθεηηαη γηα κία κπζνπιαζηηθή αθήγεζε. ε 

επίπεδν εηθνλνγξάθεζεο, ην νπηηθφ παξαθείκελν ηεο ηαπεηζαξίαο είλαη ζχκθπην κε ηελ 

ηερληθή ηνπ ζπκπηιήκαηνο (pastiche),
783

 θαζψο παξαπέκπεη ζε θνιάδ απφ θνκκαηάθηα 

ραξηηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ε πιηθφηεηα ηνπ βηβιίνπ κηκείηαη ηε ζρεδηαζηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ κηιηκεηξέ ραξηηνχ
784

. Ζ γσλία ιήςεο ηεο εηθφλαο είλαη θπζηθή θαη ην πιάλν θνληηλφ, 

κε ζθνπφ λα δείμεη ιεπηνκέξεηεο απφ ηηο κνξθέο ησλ εηθνληδφκελσλ ραξαθηήξσλ. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ θάησ δεμηά γσλία αλαπαξίζηαηαη έλαο θφθθηλνο γάηνο λα ζηέθεηαη 

πάλσ ζε κηα ληνκάηα. Ζ παξαζηαηηθφηεηα ηεο εηθφλαο πεξηγξάθεη θαζ‟ ππεξβνιή ηνλ 

ηφλν θαη ηελ έληαζε ηεο απφρξσζήο
785

 ηνπ.  ηελ αθξηβψο απέλαληη γσλία, 

αλαπαξίζηαηαη απφ ηε κέζε θαη πάλσ έλαο θαθέ γάηνο, ν νπνίνο είλαη 

αλαπνδνγπξηζκέλνο. Αθξηβψο απέλαληη απφ ηνλ θφθθηλν γάην, εηθνλίδεηαη ε κνξθή ελφο 

γθξη γάηνπ. Σα πξφζζεηα νπηηθά ζχκβνια είλαη κηα θξάνπια θαη δπν θεξάζηα. Σν 

πξφζσπν ηνπ θφθθηλνπ γάηνπ κε ηα γνπξισκέλα κάηηα απνθαιχπηεη απνξία. Σν βιέκκα 

ηνπ, πνπ είλαη ε γξακκή θπγήο πνπ θαηαιήγεη ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή, πξνθαιεί 
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δηθνξνχκελα ζπλαηζζήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ εκπινθή ηνπ
786

. Αληίζεηα, ηα ζεκεία θπγήο 

ησλ ππφινηπσλ αλαπαξηζηάκελσλ ραξαθηήξσλ ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζηνλ θφθθηλν γάην. 

Σν ηξίγσλν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θηγνχξσλ ζηελ εηθφλα επηηξέπεη 

ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή λα αληηιεθζεί ηε ζρέζε πνπ ππνλνείηαη κεηαμχ ηνπο
787

. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ηξεηο θηγνχξεο θηηάρλνπλ έλα ηξίγσλν ην νπνίν ηζνξξνπεί ζηε κία 

θνξπθή, ππνλνψληαο έληαζε θαη αλαηαξαρή. Δπηπξφζζεηα, ε ζεκεηνινγία ηνπ ρξψκαηνο 

ζα δηαδξακαηίζεη ζεκαίλνληα ξφιν, φπσο ζα δείμνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

Ζ αθήγεζε δηαδξακαηίδεηαη ζε έλα αθαζφξηζην «Κάπνηε», φπνπ ππήξρε έλαο γάηνο, ν 

νπνίνο, φπσο καο ελεκεξψλεη ν αθεγεηήο, ήηαλ κνλαδηθφο. Γξάθεη: 

«Ήηαλ θάπνηε παιηά, πνιχ παιηά ζαο ιέσ, γάηνο πνπ ήηαλ θφθθηλνο θαη δελ ηα παξαιέσ! 

‟ φιν ηνλ θφζκν έκνηαδε λα‟ λαη κνλαδηθφο, θη απ‟ φπνπ θη αλ πεξλνχζε γηλφηαλ 

παληθφο».
788

 

«Καιέ ηη ρξψκα είλαη απηφ; Σν έρεηο μαλαδεί;». 

«Γάην κε ρξψκα θφθθηλν, δελ έρσ μαλαδεί».
789

 

Σν δηαθνξεηηθφ ρξψκα ηνπ ήξσα είλαη απηφ ην νπνίν ππξνδνηεί ηηο αληηδξάζεηο ζηε 

κηθξή θνηλσλία ησλ γάησλ. Σν ζηεξενηππηθφ ζρήκα «θφθθηλνο = δηαθνξεηηθφο» 

ππεξηζρχεη ζηηο πξψηεο αληηδξάζεηο ηνπο θαη επηθέξεη ην ζηηγκαηηζκφ ηνπ ήξσα. ε 

εηθνληθφ επίπεδν, ν εηθνλνγξάθνο επηιέγεη ην ιεπθφ θφλην, κε ζθνπφ λα ζηξέςεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε-ζεαηή ζηε θηγνχξα πνπ αλαπαξίζηαηαη. Ο εηθνληδφκελνο 

ραξαθηήξαο είλαη ν θφθθηλνο γάηνο, πνπ ππήξρε ζηελ εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ, κε ηα 

νπηηθά ζχκβνια πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ (θεξάζη, ζεξκφκεηξν, ληνκάηα) λα δηακνξθψλνπλ 

κία αηηηαθή ζρέζε αλάκεζα ζην ζεκαίλνλ (γάηνο) θαη ζην ζεκαηλφκελν (ζεκεηνινγία 

ρξψκαηνο). 

    ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, νη ππφινηπνη γάηνη, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ελδν-

νκάδα, πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ απφ πνχ πξνέξρεηαη απηφ ην ρξψκα, κε ηελ νπηηθή 

ηξνπηθφηεηα ζπγθεθξηκελνπνηεί ηα ιεγφκελα ηνπ θεηκέλνπ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε θξάζε 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γάηνη «Γη‟ απηφ θη αο ηνλ θξαηήζνπκε καθξηά, καθξηά, καθξηά»
790

,  

ε νπνία εληείλεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη κε ηελ νπνία νξηνζεηείηαη ν ήξσαο σο «Άιινο». 
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Ζ δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ είλαη ηαπηφζεκε κε ηνλ απνθιεηζκφ θαη ηελ απφξξηςε. Ζ ελδν-

νκάδα, πξνβάιινληαο σο θπξίαξρν ζηνηρείν ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ «Άιινπ» απφ ηελ 

ππφινηπε νκάδα σο πξνο ην ρξψκα, ζπζπεηξψλεηαη θαη αληηδξά αξλεηηθά ζηελ εκθάληζή 

ηνπ. Απφ θνηλσληθή άπνςε, ν απνθιεηζκφο «Δγγπάηαη ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα 

ηεο νκάδαο»
791

. Δηδηθφηεξα, ν απνθιεηζκφο απνηειεί ηελ άκπλα (ελδν-νκάδα) απέλαληη 

ζηελ απεηιή (εμσ-νκάδα). Γξάθεη:  

«Δίλ‟ έλαο γάηνο άγξηνο; Μπνξεί θαη λα καο θάεη; (…) Γη, απηφ ζαο ιέσ θίινη κνπ, έμσ 

απφ ηηο απιέο καο ην γάην λα θξαηήζνπκε κε λχρηα θαη κε δφληηα! Δπίζεζε λα θάλνπκε. Αο 

θέξνπκε ηα αθφληηα!»
792

. 

ηηο ζρέζεηο ηνπ «Δγψ» κε ην «Άιιν» παξαηεξείηαη αξθεηέο θνξέο κηα πξνζπάζεηα 

ρσξνηαμηθήο πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ, πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξνζπάζεηα 

ππνηίκεζεο ηνπ «Άιινπ» θαη ηελ επίδεημε δχλακεο θαη αλσηεξφηεηαο ηνπ «Δγψ». Έηζη, 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε φινη νη γάηνη θαη νη γάηεο πξνζπαζνχλ λα πηάζνπλ ηνλ 

«πεξίεξγν» γάην, γηα λα ηνλ απνκαθξχλνπλ απφ ηελ θνηλσλία ηνπο.    

Ζ νπηηθή ηξνπηθφηεηα, θαζψο ππεξθπξηνιεθηεί ηεο κεηαθνξηθήο απφδνζεο ηνπ 

ιεθηηθνχ θεηκέλνπ «ν γάηνο έξρεηαη απφ ηνλ Άξε!»
793

, θαζίζηαηαη ρηνπκνξηζηηθή. 

Δηδηθφηεξα, ν πξσηαγσληζηήο εηθνλίδεηαη λα ζηέθεηαη ζηνλ θφθθηλν πιαλήηε θαη λα θνξά 

έλα είδνο «θάζθαο» ζην θεθάιη, πνπ παξαπέκπεη ζε δηαζηεκηθή ζηνιή. Γίπια ηνπ 

εηθνλίδεηαη έλα ινπινχδη. Σν ζπγθεθξηκέλν νπηηθφ ζχκβνιν ιεηηνπξγεί σο δηεηθνληθφο 

ππαηληγκφο ζην γλσζηφ παξακχζη «Ο Μηθξφο Πξίγθηπαο» ηνπ Γάιινπ ζπγγξαθέα 

Αληνπάλ ληε αηλη-Δμππεξχ.  

ηελ εμέιημε ηεο πινθήο, νη γάηνη αδπλαηψληαο λα εξκελεχζνπλ ηελ πξνέιεπζε ηνπ 

θφθθηλνπ ρξψκαηνο ηνπ ήξσα, απνθαζίδνπλ λα ζπγθαιέζνπλ ζπκβνχιην κε ζθνπφ λα 

βξνπλ κηα ιχζε, «Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θάηη έρσ λα δειψζσ, ιέεη έλαο γάηνο πνλεξφο, 

πνπ θάλεη ηνλ θακπφζν. Σνλ μέλν εγψ ζα πηάζσ, ζα ζαο ηνλ παξαδψζσ».
794

 ε ιεθηηθφ 

επίπεδν, ε εκθάληζε ηεο ιέμεο «μέλνο» ελέρεη κέζα ηεο ηελ χπαξμε ζηεξενηππηθψλ 

εηθφλσλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ εθδήισζε έληνλεο ερζξφηεηαο θαη αγξηφηεηαο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθέο, επίζεο, νη θξάζεηο πνπ θαηαδεηθλχνπλ μεθάζαξα ηε ζηάζε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο ελδν-νκάδαο, πνπ αξρίδεη λα θπλεγά ηνλ ήξσα. Απηφ νθείιεηαη ζηνπο 

ζηεξεφηππνπο ηξφπνπο ζθέςεο θαη πξφζιεςεο ηεο εηεξφηεηαο: ν «Άιινο», είλαη ν εθηφο 
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πνιηηηζκνχ, ν «μέλνο», άξα θαη επηθίλδπλνο λα θινλίζεη ην ζχζηεκα ησλ αμηψλ θαη ηεο 

ηαπηφηεηαο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο. Οη γισζζηθέο επηινγέο ηνπ θεηκέλνπ απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ παξάγνληα θαηαζθεπήο ηεο ηδενινγίαο ηνπ
795

. Ζ δηάθξηζε ηνπ θφζκνπ 

αλάκεζα ζηελ εηθφλα ζην «Δγψ» θαη ζηνλ «Άιιν» ηείλεη λα αλαπαξαγάγεη ζηεξεφηππα 

θαη απζαίξεηεο γεληθεχζεηο, χπνπηεο θαη ππεχζπλεο γηα ηελ μελνθνβία, ην θαλαηηζκφ θαη 

ην ξαηζηζκφ
796

.  

Μέρξη ηε κέζε ηεο αθήγεζεο, ν αληηηηζέκελνο ιφγνο, ν ιφγνο ηνπ θεληξηθνχ ήξσα  

δελ έρεη αθνπζηεί. Σελ εκθάληζή ηνπ θάλεη ζην δέθαην ηξίην δηζέιηδν, φπνπ απεπζχλεηαη 

ζηνπο ππφινηπνπο γάηνπο θαη κέζα απφ ην ηξαγνχδη ηνπ ηνπο θνηλνπνηεί πσο είλαη ίδηνο 

κε απηνχο, «Απηά πνπ ιέηε εζείο παηδηά αρ, είλαη παξακχζηα. Γαηνχιεο είκαη ζαλ θη εζάο θη 

απηή είλαη ε αιήζεηα (…) Σν ρξψκα κνπ είλαη ζπάλην, παξάμελν ην μέξσ, κα ζ‟φια ηα 

ππφινηπα θαζφινπ δε δηαθέξσ». Με ηελ παξέκβαζή ηνπ, ε πιήξεο απφξξηςε 

κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε απφιπηε απνδνρή, θαηαθέξλνληαο κε ηα ιφγηα ηνπ λα ηνπο 

θάλεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο θαλέλαο δελ είλαη ίδηνο κε ηνλ άιινλ. ινη ηνπο έρνπλ 

θάηη δηαθνξεηηθφ ζηελ εκθάληζή ηνπο, ην νπνίν, φκσο, ηνπο θάλεη λα μερσξίδνπλ, γηαηί 

είλαη κνλαδηθνί. Γξάθεη: 

«Καη ηφηε μάθλνπ ν γάηνο καο ηνπο πιεζηάδεη». 

«Γεηα ζαο, παηδηά, ηη θάλεηε; Με δχλακε θσλάδεη».
797

 

 «Ση ζεο λα πεηο; Πσο  ζαλ θη εκάο έρεηο ην ίδην ζψκα; Μφλν πνπ έρεηο ζπάλην               θη 

αιιηψηηθν ην ρξψκα;»
798

 

 «Μα έηζη είλαη! Αθξηβψο! ην ρξψκα δηαθέξσ θη εζείο φινη δε κνηάδεηε απηφ θαιά ην 

μέξσ. Ο έλαο είλαη γθξίδνο θη έρεη ιεπθέο γξακκέο θαη ν άιινο είλαη άζπξνο κ‟ αξάδεο 

θαθεηηέο, άιινο είλαη θαηάκαπξνο θη άιινο θεξακηδήο άιινο είλαη ζθνπξφρξσκνο θη άιινο 

πνξηνθαιήο».
799

 

«Γάηεο θαη γάηνη κνλνκηάο άξρηζαλ λα γεινχλ. Σφζε θξπκκέλε νκνξθηά είραλ θαηξφ λα 

δνπλ».
800

  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε εηθφλα ηεο απφιπηεο ζπκθηιίσζεο θαη απνδνρήο κε ηελ νπνία 

θιείλεη ε αθήγεζε: ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνί, σο πξνο ην ρξψκα, γάηνη εηθνλίδνληαη ζην 

θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο λα ρακνγεινχλ κε ην ζεκείν θπγήο απφ ηα βιέκκαηά ηνπο λα 
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θαηαιήγεη ζην βιέκκα ηνπ θφθθηλνπ γάηνπ. Ζ εηθνλνγξάθεζε θαη ην θείκελν 

αλαδεηθλχνπλ ην θνηλφ παηρλίδη σο κέζν επίιπζεο ηεο έληαζεο θαη σο ζηνηρείν 

ζπληξνθηθφηεηαο. Σν παηρλίδη είλαη κηα ζεκαίλνπζα θαηεγνξία, κηα εηδηθή κνξθή 

δξαζηεξηφηεηαο κε θνηλσληθή ιεηηνπξγία θαη αηζζεηηθή αμία, πνπ «Καηαιχεη ηηο 

δεζκεχζεηο ηεο χιεο θαη απνδεηθλχεη ηε δψζα χπαξμε ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο»
801

.  

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ηζηνξίαο είλαη ν ιπξηζκφο θαη ε πνηεηηθφηεηα. Με 

νκνηνθαηαιεμίεο θαη ζηίρνπο απφ ηξαγνχδηα πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηε ξνή ηνπ πεδνχ 

ιφγνπ, νη ζπγγξαθείο δεκηνπξγνχλ κηα αθήγεζε γεκάηε κνπζηθφηεηα θαη πνηεηηθή 

ππνβνιή
802

, «κα είλαη ηφζν γξήγνξν! Πεηάεη ζαλ πνπιί! ίγνπξα είλαη γάηα; Μήπσο είλαη 

ζθπιί;». Απηφ, σζηφζν, δελ επηζθηάδεη ηελ πξφζεζή ηνπο λα επαηζζεηνπνηήζνπλ θαη λα 

πξνβιεκαηίζνπλ ηνλ ελλννχκελν αλαγλψζηε απέλαληη ζην δήηεκα ηεο εηεξφηεηαο.  

Οη εηθφλεο δε δηαζέηνπλ πιαίζην θαη είλαη επηιεθηηθέο, ηνλίδνληαο κηα ιεπηνκέξεηα ηνπ 

θεηκέλνπ. Σα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη έληνλα, θαζψο  απηά δηαδξακαηίδνπλ 

ηνλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ αθήγεζε, δηφηη ζεκαηνδνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο 

«δηαθνξεηηθφηεηαο». Αθξηβψο επεηδή ε δηαθνξεηηθφηεηα έγθεηηαη ζην έηεξν ρξψκα, ε 

εηθνλνγξάθεζε βνεζά λα εληππσζεί ζην κπαιφ ηνπ κηθξνχ αλαγλψζηε ε αληίζεζε ηνπ 

θφθθηλνπ γάηνπ κε ηνπο ππφινηπνπο ζην κπαιφ ηνπ κηθξνχ αλαγλψζηε. Δπηπιένλ, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε εμήο νπηηθή ζχκβαζε: ην πξψην γξάκκα απφ ην θείκελν θάζε ζειίδαο 

είλαη θεθαιαίν θαη κε έληνλν θφθθηλν ρξψκα παξαπέκπνληαο ζηνλ θφθθηλν γάην. Αμίδεη 

λα αλαθέξνπκε πσο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο ηζηνξίαο ηα γξάκκαηα γίλνληαη αληηιεπηά θαη 

σο νπηηθά ζχκβνια «δηπιαζηάδνληαο ηελ εθθξαζηηθή δχλακε ησλ ιέμεσλ», κε ηε ρξήζε 

θεθαιαίσλ θαη πνιχρξσκσλ γξακκαηνζεηξψλ. Καζψο φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

ηξνπηθφηεηεο ζπλεξγάδνληαη ζην ρψξν ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ γηα ηε κεηάδνζε ηνπ 

θεηκεληθνχ κελχκαηνο, ην παξαθείκελν αθνινπζεί ηελ ίδηα ηάζε
803

. πσο, γηα 

παξάδεηγκα, ζην ζπγθεθξηκέλν κηθξναθήγεκα, ζην νπνίν ππάξρεη ελζσκαησκέλν cd κε 

κνπζηθή, ελψ -ελδηάκεζα ηνπ θεηκέλνπ-  ππάξρνπλ νη  ζηίρνη ησλ ηξαγνπδηψλ
804

.  

Ο ρξφλνο ηεο αθήγεζεο είλαη γξακκηθφο θαη ππάξρεη εμέιημε ζηελ πνξεία ηεο πινθήο. 

Μέζα απφ ηε ρξνληθή εμέιημε ησλ γεγνλφησλ, νη ζπγγξαθείο θαηαιήγνπλ ζηελ άπνςε φηη 

φινη είκαζηε δηαθνξεηηθνί κεηαμχ καο θαη πσο απηέο νη δηαθνξέο δε καο ρσξίδνπλ, αιιά 
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αληίζεηα καο ελψλνπλ. Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη εκθαλήο ηδενινγηθή ζέζε θαη πξνβνιή ηνπ 

δηδαθηηθνχ ζηνηρείνπ ζην νπηζζφθπιιν. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη: «Μία ηζηνξία γηα ην 

δηθαίσκα λα είκαζηε δηαθνξεηηθνί θαη γηα ηνλ πινχην πνπ καο ραξίδνπλ νη δηαθνξέο καο». 

ηηο ζεκεξηλέο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο έρεη δηαπηζησζεί φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θπξίαξρε νκάδα είλαη επηθπιαθηηθνί έλαληη ησλ 

«δηαθνξεηηθψλ». Σν ίδην ηζρχεη θαη ζην ζπγθεθξηκέλν κηθξναθήγεκα:  ε ελδν-νκάδα 

αληηκεησπίδεη ηνλ θφθθηλν γάην (εμσ-νκάδα) κε θαρππνςία θαη πεξηέξγεηα. Ζ 

ζηεξενηππηθή απηή ζπκπεξηθνξά πεγάδεη απφ ηελ θνηλή αληίιεςε πνιιψλ φηη έλα 

εμσηεξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο αηφκνπ, πνπ ην δηαθνξνπνηεί απφ ηα ππφινηπα, είλαη απφ 

κφλν ηνπ ηθαλφ λα ραξαθηεξίζεη θαη λα ζηηγκαηίζεη ην ζχλνιν ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.  

Οη ζπγγξαθείο Μάγνο, Κ. θαη Γθαλάηζηνπ, Γ., θιείλνπλ ηελ αθήγεζή ηνπο 

δειψλνληαο πσο «νη γάηνη θαη ν γάηνο» έγηλαλ θίινη θαη μεθίλεζαλ κε κεγάιε ραξά θαη 

ελζνπζηαζκφ ην παηρλίδη. Αμηνζεκείσηε είλαη ε παξνκνίσζε ζην ηέινο ηνπ 

κηθξναθεγήκαηνο, φπνπ παξνκνηάδνληαη φινη νη γάηνη «ζαλ κηα κεγάιε κπάια κε ρίιηα 

ρξψκαηα θαη πνιχ φκνξθε. Μηα κπάια πνπ φηαλ θπιά βγαίλεη ην νπξάλην ηφμν». «Δδψ 

ινηπφλ πνπ θηάζακε κε ηνχηα θαη κε η‟ άιια, γαηηά θαη γάηνο έγηλαλ φινη καδί κηα κπάια. 

Μπάια κε ρίιηα ρξψκαηα, φκνξθε, μέξεηο πφζν; ηαλ θπιά ζηε γεηηνληά, βγαίλεη  νπξάλην 

ηφμν».
805

 

 

 

5.4.15 Σν κηθξναθήγεκα ηνπ Μπνπιψηε, Υ., Ζ ζθπιίζηα δσή ηνπ γάηνπ Σδνλ 

Αθεληνχιε, (2009)
806

 είλαη έλα ζχγρξνλν εηθνλνγξαθεκέλν κηθξναθήγεκα κε εκθαλή ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο λενηεξηθφηεηαο. Ζ πνιπηξνπηθή κεηάδνζε ησλ κελπκάησλ ηνπ 

γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηα παξαθείκελα ζεκεία ηνπ βηβιίνπ. Ζ δηαηχπσζε ηνπ ηίηινπ 

πινπνηεί έλα ιεθηηθφ θαη εηθνληθφ ινγνπαίγλην
807

 αλάκεζα ζηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο 

ηζηνξίαο, ην γάην θαη ην ζθχιν. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ιεπθή επηθάλεηα ζηε κέζε ηεο 

εηθφλαο, ε νπνία δηαρσξίδεη ηνπο δπν ήξσεο ζε δπν επίπεδα. ην πάλσ επίπεδν, 

αλαπαξίζηαηαη ν ζθχινο λα ζθαιίδεη ζην μχιν δηάθνξα παηρλίδηα, ελψ ζην θάησ επίπεδν 

                                                           
805

 Μάγνο, Κ., & Γθαλάηζηνπ, Γ., φ.π., ζ.19. 
806

Μπνπιψηεο, Υ., Ζ ζθπιίζηα δσή ηνπ γάηνπ Σδνλ Αθεληνχιε, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, 

2009. Σελ εηθνλνγξάθεζε έθαλε ε Φσηεηλή ηεθαλίδε. Σν βηβιίν ηηκήζεθε κε ην Κξαηηθφ 

Βξαβείν Δηθνλνγξάθεζεο Παηδηθνχ Βηβιίνπ 2010 θαη κε ην Βξαβείν Δηθνλνγξαθεκέλνπ 

Παηδηθνχ Βηβιίνπ – πεξηνδηθνχ Γηαβάδσ 2010. 
807

 Καλαηζνχιε, Μ.,  «Δηθνλνγξάθεζε ην Παηδηθφ Λνγνηερληθφ Βηβιίν: Μηα Γηαθνξεηηθή 

Πξνζέγγηζε Σσλ ηνηρείσλ Σεο Αθήγεζεο ε Μία Λνγνηερληθή Ηζηνξία», ζην Απνζηνιίδνπ, Β., 

Υνληνιίδνπ, Δ.,  (επηκ),  Λνγνηερλία Καη Δθπαίδεπζε, Αζήλα: Σππσζήησ, 1999, ζ. 243. 
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εηθνλίδεηαη ν γάηνο λα βάθεη απηά ηα μχιηλα παηρλίδηα. Ζ ιεπθή επηθάλεηα κνηάδεη κε 

ραξηί πνπ ζθίζηεθε, ππελζπκίδνληαο έηζη ζηνλ ελλννχκελν αλαγλψζηε φηη πξφθεηηαη γηα 

νθζαικαπάηε πνπ δίλεη ηελ ςεπδαίζζεζε κηαο αιεζνθαλνχο θαηάζηαζεο. Παξάιιεια, 

ιεηηνπξγεί σο παξάζπξν πνπ επηηξέπεη ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή λα θξπθνθνηηάδεη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ βηβιίνπ, ηνλίδνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αθήγεζε πιαίζην
808

. Ζ 

γσλία ιήςεο ηεο εηθφλαο είλαη θπζηθή, ζην επίπεδν ηνπ καηηνχ, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ δπν εηθνληδφκελσλ ραξαθηήξσλ λα είλαη επδηάθξηηα. Χο απνηέιεζκα, δηεγείξεηαη ε 

θαληαζία ηνπ αλαγλψζηε-ζεαηή κε ηελ πξνβνιή αλζξσπφκνξθσλ δψσλ κε ξεαιηζηηθφ 

ηξφπν. 

Ζ αθήγεζε μεθηλά κε ηελ άκεζε παξνπζίαζε ηνπ πξσηαγσληζηή. Μαδί κε ηε 

γλσζηνπνίεζε ηνπ νλφκαηφο ηνπ απνθαιχπηεηαη θαη ν ρψξνο δξάζεο ηνπ. Ζ ηζηνξία ηνπ 

γάηνπ Σδνλ ηνπνζεηείηαη ρξνληθά κεηά ηελ θξίζε ηνπ 1929, θαηά ηελ νπνία έγηλε  «ην 

κεγάιν θξαρ» ζηελ Ακεξηθή. Σν ραξαθηεξνινγηθφ ζρφιην πνπ θάλεη ν αθεγεηήο γηα ηνλ 

γάην, αλαθέξνληαο πσο δελ «ήηαλ έλαο ζπλεζηζκέλνο γάηνο»
809

, πξντδεάδεη ηνλ 

αλαγλψζηε γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ. Ο γάηνο, ινηπφλ, δνχζε κηα πινχζηα θαη γεκάηε 

απνιαβέο δσή ζηελ Ακεξηθή, κέρξη ηε ζηηγκή ηεο θξίζεο, φπνπ κέζα ζε έλα βξάδπ 

αλαηξάπεθε φιε ηνπ ε δσή. Απνθαζίδεη λα γπξίζεη πίζσ ζηελ παηξίδα ηνπ, δεδνκέλνπ 

φηη «ηνπ ήξζαλ μαθληθά ηα πάλσ θάησ. Οχηε θίινη πηα νχηε εθηίκεζε νχηε ζεβαζκφο. Σψξα 

πνπ θηψρπλε, ηνλ έπηαζε αθφκε πην πνιχ ε λνζηαιγία γηα ηνλ ηφπν ηνπ»
810

. Με ηε ζθελή 

λα είλαη εμαηξεηηθά δξακαηηθή ζηελ αθήγεζε, ην ζηπι ηεο εηθνλνγξάθεζεο ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσηηθά: ν γάηνο Σδνλ απεηθνλίδεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο λα θξαηά ζηελ 

πιάηε ηνπ ηα ιηγνζηά ηνπ πιένλ ππάξρνληα, κε ην πιάλν λα είλαη γθξν πιαλ γηα λα 

απεηθνληζηνχλ φιεο νη ιεπηνκέξεηέο ηνπ. Σν «αληηθείκελν ηνπ βιέκκαηνο» είλαη ν 

αλαγλψζηεο-ζεαηήο, αθνχ ν γάηνο ηνλ θνηηάδεη θαηάκαηα πξνθαιψληαο ηελ άκεζε 

ηαχηηζε καδί ηνπ
811

. Με ηνλ ήξσα λα βξίζθεηαη ζε πξψην πιάλν ππάξρεη πξννπηηθή ζηελ 

εηθφλα, θαζψο ζην πεδίν βάζνπο βξίζθνληαη ηα κεγάια ππεξσθεάληα, ηα νπνία είλαη 

                                                           
808

  Ο Nodelman αλαθέξεη φηη, «Σν ιεπθφ δηάζηεκα γχξσ απφ κηα εηθφλα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο 

πιαίζην, λα δεκηνπξγεί κία αίζζεζε πεξηνξηζκνχ θαη λα απαηηεί απνζηαζηνπνίεζε, κπνξεί λα θάλεη 

θαη αθξηβψο ην αληίζεην. Μπνξεί, δειαδή, λα παξέρεη έλα ζεκείν εζηίαζεο πνπ λα απαηηεί ηελ 

εκπινθή καο. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ κηα εηθφλα ζηακαηά ζηα άθξα ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

απεηθνλίδεη». Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμψθπιινπ. 

Nodelman, P., φ.π., 1988/2009, ζ. 96.    
809

 Γηα ηα βηβιία πνπ δε δηαζέηνπλ ζειηδαξίζκεζε, αξρίδσ λα αξηζκψ απφ ηε ζειίδα πνπ 

εκθαλίδεηαη ε πξψηε εηθφλα ή ζειίδα θεηκέλνπ. ην εμήο, Μπνπιψηεο, Υ., Ζ ζθπιίζηα δσή ηνπ 

γάηνπ Σδνλ Αθεληνχιε, φ.π., ζ.9. 
810

 .π., ζ.9. 
811

 Kress, G, van Leeuwen, Th., φ.π., 1996/2010,  ζ. 192.   
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έηνηκα λα μεθηλήζνπλ ην κεγάιν ηαμίδη ηνπ επαλαπαηξηζκνχ. Δπηπξφζζεηα, εηθνλίδεηαη ην 

δεκνθηιέο αμηνζέαην ηεο Νέαο Τφξθεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο, ην 

νπνίν πξνζθέξεηαη σο «νπηηθή εκπεηξία» γηα ηα παηδηά θαη ιεηηνπξγεί σο δηεηθνληθφο 

ππαηληγκφο ζηελ πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή θιεξνλνκηά άιισλ εζλψλ.  

Ο γάηνο Σδνλ ζθηαγξαθείηαη σο έλαο πνιχ αγαπεηφο, εξγαηηθφο θαη έμππλνο 

ραξαθηήξαο, ν νπνίνο θαηάθεξε φρη κφλν λα πξνζαξκνζηεί ζηα δεδνκέλα ηεο μέλεο 

ρψξαο, αιιά θαη λα «πξνθφςεη», έρνληαο θεξδίζεη ην ζεβαζκφ θαη ηελ εθηίκεζε φισλ 

φζσλ ζπλαλαζηξεθφηαλ. Γξάθεη: 

«Ο γάηνο Σδνλ Αθεληνχιεο δελ ήηαλ θαζφινπ έλαο ζπλεζηζκέλνο γάηνο. Νεαξφο, ηφηε πνπ 

έβξαδε ην αίκα ηνπ θη έθαλε έλα ζσξφ φλεηξα γηα ηε δσή, ηξχπσζε θξπθά θάπνην βξάδπ ζε 

ππεξσθεάλην. Λαζξεπηβάηεο. (…) βξέζεθε ζηε καθξηλή Ακεξηθή κε ηνπο ηξεινχο 

νπξαλνμχζηεο». 

«Δθεί ηα πξάγκαηα δελ ήηαλ θαιά. Καη γηα λα δήζεη έθαλε ζηελ αξρή ρίιηεο δπν δνπιεηέο, 

φπσο φινη νη κεηαλάζηεο δειαδή. Μα επεηδή ήηαλ πνιχ εξγαηηθφο θαη έμππλνο, δελ άξγεζε 

ν γάηνο Σδνλ Αθεληνχιεο λα πξνθφςεη».
812

 

 «ινη ηνλ ζέβνληαλ θαη ηνλ εθηηκνχζαλ εθεί ζηελ μέλε ρψξα κε ηνπο ηξεινχο 

νπξαλνμχζηεο, γηαηί απφθηεζε κεγάιε πεξηνπζία θη ήηαλ αλνηρηνρέξεο θαη γιεληδέο. 

Απνδεηνχζαλ φινη ηε θηιία ηνπ».
813

  

Δπηζηξέθνληαο ζηελ παηξίδα ηνπ, νη ζπλζήθεο δελ ήηαλ φπσο ηηο πεξίκελε. Απφ ηνπο 

παιηνχο ηνπ θίινπο εηζπξάηηεη αδηαθνξία θαη ππνηίκεζε. Φησρφο φπσο ήηαλ, νη 

πεξηζζφηεξνη έθαλαλ φηη δελ ηνλ αλαγλσξίδνπλ. Ζ έλλνηα ηνπ «δηαθνξεηηθνχ», ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, δελ είλαη νχηε θπζηθή νχηε εγγελήο, αιιά ηζρχνπλ θνηλσληθά 

θξηηήξηα νξηζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ν γάηνο ζπκβνιίδεη ηνλ φκνην 

«Άιιν», ν νπνίνο βηψλεη ηελ απνζηξνθή θαη ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε ηεο θπξίαξρεο 

θνηλσληθήο νκάδαο, ε νπνία απνδέρεηαη σο κέιε ηεο κφλν εθείλνπο πνπ θαηέρνπλ πιηθά 

αγαζά.  

Καη, ελψ ζην ιεθηηθφ θείκελν εληείλεηαη ε αγσλία γηα ην «ζεφξαην ιπθφζθπιν»
814

 πνπ 

πξνβάιιεη ζηελ πφξηα, ν εηθνληζηηθφο αθεγεηήο εζηηάδεη ζηελ απεηθφληζε ηνπ γάηνπ 

Σδνλ έμσ απφ ην εγθαηαιειεηκκέλν ζπίηη, κε ζθνπφ λα αληηπαξαβάιιεη ηελ ππάξρνπζα 

βηνπνξηζηηθή θαηάζηαζή ηνπ κε ηελ παιαηφηεξε, θαηά ηελ νπνία απνιάκβαλε άλεζε θαη 

ριηδή. Γξάθεη: «Κνπινπξηάζηεθε μεζεσκέλνο απ‟ ηελ θνχξαζε, θη εθεί πνπ ν χπλνο άξρηζε 
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 Μπνπιψηεο, Υ., φ.π., ζ.9. 
813

 .π., ζ.9. 
814

 .π., ζ.10. 
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λα  κειψλεη ηα βιέθαξά ηνπ, έλησζε πάλσ ηνπ βαξηά ζθηά θαη κηα δεζηή αλάζα. Σηλάρζεθε 

ζαλ ειαηήξην θαη κε ηελ θαξδηά ηνπ λα ρηππάεη ζαλ ηακπνχξιν απ‟ ηελ ηξνκάξα, έθαλε λα 

ην ζθάζεη. Ση ήηαλ πάιη θαη ηνχην; Γελ πίζηεπε ζηα κάηηα ηνπ. Έλα ζεφξαην ιπθφζθπιν ηνπ 

έθξαδε ηελ πφξηα».
815

 

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, θαη γπξλψληαο ζειίδα ε γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο είλαη 

πάλσ απφ ηνλ ψκν (“over the shoulder”)
816

, πξνζθαιψληαο έηζη ηνλ αλαγλψζηε λα 

πηνζεηήζεη ηελ ππνθεηκεληθή ζέζε ηνπ γάηνπ θαη λα παξαηεξήζεη ην κπζνπιαζηηθφ 

ζχκπαλ απφ ηε δηθή ηνπ καηηά
817

. Άμηνο ζρνιηαζκνχ είλαη  ν ρψξνο ηνπ ζθχινπ Οπίζθη, 

πνπ κνηάδεη κε αλζξψπηλν ζπίηη, θαζψο κέζα ζε απηφ ππάξρνπλ  αληηθείκελα πνπ 

ζπλαληνχκε ζε αλζξψπηλεο θαηνηθίεο. Πξφθεηηαη γηα ηα νπηηθά ζχκβνια ηεο μχιηλεο 

ηακπέιαο πνπ γξάθεη «Δπηζηξέθσ»,  ηνπ ξηγέ καμηιαξηνχ, ηεο θνχπαο πνπ θξέκεηαη απφ 

έλα γάληδν, ηεο ηζαγηέξαο θαη ησλ πηλέισλ δσγξαθηθήο.  Γε ζα κπνξνχζακε λα 

παξαιείςνπκε ηε ζπλέλσζε ησλ δχν θσδίθσλ, ηνπ ιεθηηθνχ θαη ηνπ νπηηθνχ, ζην 

εμψθπιιν ηεο ηξάπνπιαο, φπνπ, κε ηε ρξήζε ιέμεσλ θαη νπηηθψλ ζπκβφισλ απφ ην 

ξεαιηζηηθφ πεξηβάιινλ, επηηπγράλεηαη ην νπηηθφ απνηέιεζκα κηαο πβξηδηθήο 

καζεκαηηθήο εμίζσζεο. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηελ εμίζσζε, W+ L=       .  

Ο Οπίζθη, είλαη έλα αδέζπνην ζθπιί, ην νπνίν απνηειεί ηνλ παξαπιεξσκαηηθφ 

«Άιιν», θαζψο βηψλεη θαη απηφο ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε θαη πεξηζσξηνπνίεζε απφ 

ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν. Μέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ αλαγλψζηε ε 

έληνλε επηζπκία ηνπ λα απνθηήζεη έλα θίιν, κηαο θαη ε κνλαμηά «είλαη αθφκε 

δπζθνιφηεξε»
818

. Μέζα απφ ην δηάινγφ ηνπ κε ηνλ γάην Σδνλ, ζθηαγξαθείηαη έλαο 

θαιφςπρνο, θαινπξναίξεηνο θαη άθαθνο ραξαθηήξαο, ν νπνίνο παξνκνηάδεηαη κε «αζψν 

γίγαληα»
819

. ε αληίζεζε κε ηνλ γάην Σδνλ, απηφο δελ είρε θχγεη πνηέ απφ ηε γεηηνληά 

ζηελ νπνία δνχζε. Σα κφλα ηαμίδηα πνπ είρε θάλεη ήηαλ κε έλα ράξηηλν θαξάβη πνπ 

θαηαζθεχαδε κφλνο ηνπ. Οη δπν ηνπο θαηέιεμαλ λα γίλνπλ αρψξηζηνη θίινη. Ο 

ζπγγξαθέαο αθηεξψλεη κηα νιφθιεξε ζειίδα ιεθηηθνχ θεηκέλνπ πεξηγξάθνληαο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα παηρλίδηα ησλ δχν ραξαθηήξσλ. Ζ εηξσληθή αληίζηημε ελφο 

ζθχινπ κε κία γάηα, νη νπνίνη –θαηά ην ζχλεζεο- βξίζθνληαη ζε αληαγσληζηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηνπο, δηαηαξάζζνπλ ηε λφξκα. Ο ζθχινο, απφ ηε δηθή ηνπ ζθνπηά, ζεσξεί πσο 
                                                           
815

 .π., ζ.10. 
816

 Πξφθεηηαη γηα κηα ηερληθή «νπηηθήο ελεξγεηηθήο ηαχηηζεο» ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ζεαηήο 

“θξπθνθνηηάδεη” πίζσ απφ ηνλ ψκν ηνπ ραξαθηήξα θαη παξαηεξεί φ, ηη θαη ν ίδηνο βιέπεη,  

Nodelman, P., φ.π., 1988/2009, ζ. 231.  
817
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αληηπξνζσπεχεη ην «Δγψ», νπφηε ν γάηνο θαληάδεη ζηα κάηηα ηνπ σο ν «Άιινο». Απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ, ν γάηνο ιεηηνπξγεί σο ην «Δγψ», κε απνηέιεζκα ν ζθχινο λα δηαδξακαηίδεη 

ην ξφιν ηνπ «Άιινπ». 

Οη πξψηεο αληηδξάζεηο γηα ηε δηαπξνζσπηθή ζρέζε γάηνπ-ζθχινπ εθθξάδνληαη απφ 

ηελ θνηλσλία ησλ αλζξψπσλ. Αληηκεησπίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε ππνηηκεηηθά θαη  

θαρχπνπηα, αθνινπζψληαο ζπλήζεηο ζηεξενηππηθνχο θαλφλεο. Γξάθεη: «κσο ηψξα ζηε 

γεηηνληά νη πεξηζζφηεξνη έβιεπαλ ηνχηε ηε θηιία κε κηζφ κάηη»
820

, «Ση πξάγκαηα είλαη 

απηά;» έιεγαλ θη απνξνχζαλ», «Οη ζθχινη κε ηνπο ζθχινπο, θη νη γάηεο κε ηηο γάηεο, έηζη 

κάζακε απφ ηνπο παηεξάδεο καο. Πνχ αθνχζηεθε θηιία αλάκεζα ζε γαβ θαη ληάνπ; Πάεη, 

ράιαζε ν θφζκνο»
821

, «Κάπνηνη θξπθνγεινχζαλ πίζσ απ‟ ηελ πιάηε ηνπο θη άιινη ηνπο 

πεξηγεινχζαλ θαλεξά»
822

. Αμηνπξφζεθηε είλαη ε εχζηνρε επηινγή ησλ ξεκάησλ απφ ην 

ζπγγξαθέα: «πνιχ ληξεπφηαλ»
823

, «θάπνηνη θξπθνγεινχζαλ»
824

, «ηνπο πεξηγεινχζαλ»
825

. 

Σα ξήκαηα απηά, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  απφ ηνπο εθπξφζσπνπο ηεο θνηλσλίαο ηνπ 

«Δκείο», θαηαγξάθνπλ ηελ επηθξαηνχζα λννηξνπία ηεο επνρήο, ηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο  

αληηδηαζηέιιεη αξγφηεξα κε ηελ απνδνρή. Ζ εηεξφηεηα πξνβάιιεηαη σο θνηλσληθφ 

δήηεκα, θαζψο θινλίδνληαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε  ην θαλνληθφ θαη ην απνθιίλνλ, δειαδή 

απηφ πνπ ζεσξείηαη «θπζηνινγηθφ» ζε ζρέζε κε απηφ  πνπ ην αλαηξέπεη. Γη‟ απηφ ην ιφγν 

ππάξρνπλ αληηδξάζεηο γηα ηε θηιία κεηαμχ ελφο γάηνπ θαη ελφο ζθχινπ. Ο επηθξηηηθφο 

ιφγνο ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ αθχζηθε θηιία ησλ δπν εξψσλ ιεηηνπξγεί σο  ξεαιηζηηθή 

θσλή, πνπ πξνθαιεί ηνλ θξηηηθφ αλαζηνραζκφ, ζε ζρέζε κε ηα πξαγκαηνινγηθά φξηα 

θηιίαο πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ αληηθεηκεληθά ζηε θχζε αλάκεζα ζηα δχν δψα.  

Ζ ζρέζε ησλ δχν πξσηαγσληζηψλ πεξλάεη απφ φια ηα ζηάδηα. Αξρηθψο, 

παξνπζηάδεηαη, θαηά ηελ πθηζηάκελε ζηεξενηππηθή αληίιεςε: ε γάηα  μαθληάδεηαη θαη  

θνβάηαη κε ηελ παξνπζία ηνπ ζθχινπ. ηελ πνξεία, νη δπν ηνπο θαηαιήγνπλ λα γίλνπλ 

δχν αρψξηζηνη θίινη. Με ηελ εηθνλνγξάθεζε λα είλαη πεξηζζφηεξν αλαιπηηθή θαη 

ξεαιηζηηθή, νη κνξθέο ησλ δπν πξσηαγσληζηψλ πξνζεγγίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ηνπνζεηνχληαη ζε πξψην πιάλν, πην θνληά ζηνλ ζεαηή, ζε έλδεημε ηεο ηαπεηλφηεηάο ηνπο. 

Αλαιπηηθφηεξα, αλαπαξίζηαληαη ζην δξφκν, κε ηνλ γάην Σδνλ λα θξαηά ζην ρέξη ηνπ έλα 

κπαιφλη. Οη ζηπιηζηηθέο ηνπο επηινγέο ζπλάδνπλ κε ην ζχγρξνλν ηξφπν ελδπκαζίαο ησλ 
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αλζξψπσλ. Ο γάηνο Σδνλ θνξάεη έλα θφθθηλν γηιέθν θαη έλα θαξφ παληειφλη, ελψ ν 

ζθχινο ν Οπίζθη έλα θαξφ παιηφ. ην πεδίν βάζνπο ηεο εηθφλαο, βξίζθνληαη ζπίηηα, 

απηνθίλεηα θαη κηα κεηέξα κε ην παηδί ηεο ζην θαξφηζη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε ζηάζε ηνπ 

ζψκαηφο ηεο, ε νπνία γέξλεη ην θεθάιη ηεο πξνο ηε κεξηά ησλ δπν πξσηαγσληζηψλ 

ππνδειψλνληαο ηελ επηθξηηηθή ζηάζε πνπ θξαηάεη αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ησλ δπν 

αλζξσπφκνξθσλ δψσλ. 

ηελ εμέιημε ηεο αθήγεζεο, θαη, ελψ ν Σδνλ είρε αξρίζεη λα ακθηβάιιεη «κήπσο ην 

παξαθάλακε κε ηε θηιία καο, βξε Οπίζθη;»
826

, νη δχν ήξσεο απνθαζίδνπλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ην πξψην ηνπο καγηθφ ηαμίδη κε ην ράξηηλν θαξάβη ηνπ Οπίζθη
827

. ην 

ζεκείν απηφ εθαξκφδνληαη νη ηερληθέο ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο
828

 θαη ηεο κεηακπζνπιαζίαο, 

θαζψο νη δπν ήξσεο, ηαμηδεχνπλ κέρξη ηνλ πιαλήηε ηνπ «Μηθξνχ Πξίγθηπα». Ζ 

δηαθεηκεληθφηεηα ζπζρεηίδεη ην θείκελν κε ηελ ηζηνξία ηνπ «Μηθξνχ Πξίγθηπα», 

εληζρχνληαο ηδενινγηθά ηνλ «Άιιν», θάηη πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο επξεκαηηθή 

κεηαθνξά κηαο ζχγρξνλεο πεξηδηάβαζεο ζηνλ θφζκν ησλ παξακπζηψλ θαη σο ε 

θαηαζθεπή ελφο λένπ λνήκαηνο, πνπ πεγάδεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αξρηθνχ 

θεηκέλνπ θαη ησλ δεπηεξνγελνχο ρξήζεο ζηνηρείσλ ηνπ ζε λέν αθήγεκα. Ο «Μηθξφο 

Πξίγθηπαο» θάλεη κεξηθέο βαζπζηφραζηεο θαη ηδεαιηζηηθέο παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά κε 

ηε δσή θαη ηελ αλζξψπηλε θχζε. Ζ νπζία ηνπ βηβιίνπ πεξηέρεηαη ζηηο θξάζεηο πνπ 
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 .π., ζ.17. 
827

 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(5.4.15)1, ζ.527. 
828

 Οη ζχγρξνλνη δεκηνπξγνί ηνπ βηβιίνπ κε εηθφλεο εκπιέθνληαη ζπρλά ζην δίθηπν ηεο 

δηαθεηκεληθφηεηαο θαη ρξεζηκνπνηνχλ άκεζεο ή έκκεζεο αλαθνξέο θαη παξαπνκπέο ζε αηζζεηηθά 

ξεχκαηα θαη θαιιηηερληθέο επηινγέο απνδεηθλχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν φηη ην εηθνλνγξαθεκέλν 

βηβιίν είλαη έλαο ηφπνο δηαξθνχο, γφληκεο θαη ελδηαθέξνπζαο ζπλνκηιίαο κε ηα πνιηηηζκηθά 

πξντφληα φισλ ησλ επνρψλ, πνπ πξνβάιιεη δηαξθψο «ηελ εηεξνγέλεηα ηεο πξνέιεπζήο ηνπ θαη ηα 

πνιιαπιά ζεκεία επαθήο ηνπ κε άιια πξντφληα ηεο ηέρλεο», ζην  Καινγήξνπ, Σ, φ.π.,  2003, 

ζ.159. Ο Genette θάλεη ιφγν γηα πέληε κνξθέο ζρέζεσλ δηα-θεηκεληθφηεηαο/ transtextualité, 

δειαδή ηεο γεληθήο ππέξβαζεο ηεο θεηκεληθήο εκκέλεηαο, κέζσ «φζσλ ζπζρεηίδνπλ, θαλεξά ή 

ππνγείσο, ηα θείκελα κε άιια θείκελα». Οη πέληε κνξθέο ζρέζεσλ είλαη νη εμήο: α) ηεο 

δηαθεηκεληθφηεηαο/intertextualité, δειαδή ηεο παξνπζίαο ελφο θεηκέλνπ κέζα ζε έλα άιιν 

θείκελν, κε ηε κνξθή ηνπ παξαζέκαηνο, ηεο αλάκλεζεο, ηεο ινγνθινπήο θαη ηνπ ππαηληγκνχ, β) 

ην θείκελν κε ην παξαθείκελφ ηνπ/ paratexte, φπσο ν ηίηινο, ν ππφηηηινο, ν πξφινγνο, ε 

εηθνλνγξάθεζε, νη ζεκεηψζεηο θαη νη ππνζεκεηψζεηο, γ) ε κεηαθεηκεληθφηεηα/métatextualité, 

ζρεηίδεηαη κε ηελ «ζρνιηαζηηθή» πξνζέγγηζε ελφο θεηκέλνπ απφ έλα άιιν θείκελν, δ) ε ππέξ-

θεηκεληθφηεηα/hypertextualité, έλα θείκελν β, ην ππέξ- θείκελν, νθείιεη ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπ 

κνξθή ζην κεηαζρεκαηηζκφ ή ηε κίκεζε ελφο, πξνγελέζηεξνπ, θεηκέλνπ α, ηνπ ππφ- θεηκέλνπ θαη 

ε) ε αξρη-θεηκεληθφηεηα/architextualité, πνπ αθνξά ηελ έληαμε ηνπ θεηκέλνπ ζε πνηθίιεο 

γεληθφηεηαο ηαμηλνκηθέο θαηεγνξίεο: κνξθέο θαη ηχπνπο, είδε, γέλε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ζρέζεσλ δελ έρνπλ απνθιεηζηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο θάζε θείκελν 

ζπζρεηίδεηαη πνηθηινηξφπσο κε άιια θείκελα, βι. Genette, G., Narrative Discourse: An Essay In 

Method, J.E. Lewin, (κηθξ.), Ithaca- New York: Cornell University Press, 1980. Σξηάληνπ, Η., 

Παξάδνζε Καη Πξσηνπνξία, Μειέηεο Γηα Σε Νενειιεληθή Λνγνηερλία Σνπ 20
νπ

 Αηψλα –Ζ Γεληά 

Σνπ Μεζνπνιέκνπ, Μεηαπνιεκηθή Λνγνηερλία, Αζήλα: Ίσλ, 2013, ζ.38. 
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εθθξάδεη ε αιεπνχ απεπζπλφκελε ζηνλ Μηθξφ Πξίγθηπα: «Γελ βιέπεηο θαζαξά παξά 

κφλνλ κε ηελ θαξδηά. Ζ νπζία είλαη αφξαηε ζηα κάηηα». Ζ αιεπνχ ζηέιλεη θαη άιια 

κελχκαηα, φπσο: «Δίζαη ππεχζπλνο γηα πάληα, γη' απηφ πνπ έρεηο εμεκεξψζεη» θαη «Ο 

ρξφλνο πνπ πέξαζεο κε ην ηξηαληάθπιιφ ζνπ είλαη απηφ πνπ ην θάλεη μερσξηζηφ γηα 

ζέλα»
829

.  

Ζ πινθή ζπλερίδεηαη, κε ηελ ελαιιαγή ησλ επνρψλ λα ζπκβάινπλ ζηελ ηνπνζέηεζε 

ηεο κπζνπιαζηηθήο αθήγεζεο ζε έλα ρξφλν «άρξνλν»
830

, θαη κε ηνπο δχν ήξσεο λα 

θηηάρλνπλ παηρλίδηα γηα ηα θησρά παηδηά θαη λα δηαζθεδάδνπλ ηνπο αλζξψπνπο 

ραξίδνληαο ρακφγεια ζηηο ςπρέο ηνπο. Μέζα απφ ηνλ εηεξνπξνζδηνξηζκφ ηνπο ζε ζρέζε 

κε ηνπο «Άιινπο»
831

, επηηπγράλεηαη ε απνδνρή ηεο θηιίαο ηνπο. Ο ζπγγξαθέαο, έρνληαο 

σο ζθνπφ λα δψζεη έκθαζε ζηε κεηαζηξνθή ησλ απφςεσλ ησλ αλζξψπσλ, αλαθέξεη πσο 

πιένλ, αληί γηα ηε θξάζε «Μαιψλνπλ ζαλ ην ζθχιν κε ηε γάηα»
832

, ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

θξάζε «αγαπηνχληαη ζα ην ζθχιν Οπίζθη κε ην γάην Σδνλ»
833

. Ζ θξάζε απηή απνηειεί 

κεηαθνξηθή έθθξαζε ηεο θαζνκηινπκέλεο θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε επίπεδν ππεξθπξηνιεμίαο, κε ζθνπφ λα ππνγξακκίζεη ην πφζν δπλαηά 

ήηαλ ηα δεζκά ηεο θηιίαο ηνπο. 

Ζ θνξχθσζε ηεο αθήγεζεο επέξρεηαη ηε ζηηγκή πνπ ν γάηνο Σδνλ αξξσζηαίλεη θαη 

δεηά απφ ην ζθχιν Οπίζθη λα ηαμηδέςνπλ κε ην ράξηηλν θαξάβη ηνπο. Ο ζπγγξαθέαο 

επηιέγεη έλα αλνηρηνχ ηχπνπ ηέινο, κε ηε κνξθή πιάγηνπ ιφγνπ, πξνθεηκέλνπ λα αθήζεη 

πνιιά πεξηζψξηα ζηε θαληαζία ηνπ αλαγλψζηε. «Καη ζάιπαξαλ ν γάηνο Σδνλ Αθεληνχιεο 

θαη ην ιπθφζθπιν ν Οπίζθη. Μφλν πνπ ηνχηε ηε θνξά ην ράξηηλν θαξάβη κε ηνπο δπν θίινπο 

ην είδαλ πνιιά κάηηα λα πςψλεηαη ζην ρεηκσληάηηθν νπξαλφ. Να πςψλεηαη ην είδαλ, (…) θη 

χζηεξα λα ράλεηαη θαηά ην Νφην (…). Ήηαλ ε θσηεηλή γξακκή ηεο θηιίαο ηνπο πνπ ιάκπεη 

αθφκε ζηνλ νπξαλφ πάλσ απ‟ ηε γεηηνληά».
834

 Σν ηέινο ηεο ηζηνξίαο, πνπ είλαη 

ελαιιαθηηθφ, αζαθέο θαη κπζνπνηεηηθφ, ζπκίδεη ην αλέβαζκα ζηνλ νπξαλφ κπζνινγηθψλ 

κνξθψλ πνπ έγηλαλ αζηέξηα. Παξάιιεια, ην αλνηρηφ ηέινο ηεο ηζηνξίαο
835

, φπνπ νη 

πξναηψληνη ερζξνί ζπλππάξρνπλ αξκνληθά ράξε ζηε ρξεζηκνπνίεζε καγηθψλ θαη 
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ππεξθπζηθψλ ζηνηρείσλ, ζίγεη ζέκαηα φπσο νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε κνλαμηά θαη ε 

εηεξφηεηα. Ζ εηθνλνγξάθεζε πνπ επηιέγεηαη γηα ην θιείζηκν ηεο αθήγεζεο αλαπαξηζηά 

ζην πεδίν βάζνπο ηνπο δχν θίινπο λα ζαιπάξνπλ κε ην ράξηηλν θαξάβη ηνπο ζηνλ 

απέξαλην νπξαλφ, ελψ νη άλζξσπνη βξίζθνληαη ζηηο ηαξάηζεο ησλ ζπηηηψλ ηνπο θαη ηνπο 

ραηξεηάλε. Ο ζπγγξαθέαο απνηππψλεη κε θαληαζηαθφ ηξφπν ηνλ θφζκν ηεο ζχγρξνλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζην θνηλσληθνπνιηζκηθφ ηνπ επίπεδν. 

Ο ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί σο ήξσεο δψα κε ξεαιηζηηθή θπζηθφηεηα. ηε ζέζε ηνπ 

Σδνλ Αθεληνχιε ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ κεηαλάζηεπζε ζηελ Ακεξηθή 

θαη επαλαπαηξίζηεθε. Απφ ηελ αξρή θηφιαο, ν αλαγλψζηεο ηαπηίδεη θαη ηνπο δπν ήξσεο 

κε αλζξψπνπο. πσο αλαθέξεη ε Καινγήξνπ, «Σα θείκελα ηνπ Μπνπιψηε εκπινπηίδνληαη 

κε αλαθνξέο ζε δηάθνξεο αλαγλσζηηθέο κλήκεο θαη, έηζη, ιεηηνπξγνχλ φρη σο θιεηζηέο 

δνκέο αιιά σο ρψξνη αιιειελέξγεηαο θαη δηαπινθήο πνιιαπιψλ ζεκεηνδνηηθψλ 

θσδίθσλ»
836

. 

Ζ ζρέζε θεηκέλνπ θαη εηθφλαο είλαη ζπκκεηξηθή, κε ηελ εηθφλα λα απνδίδεη 

θπξηνιεθηηθά φηη ιέεη ην θείκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαη ελψ ν ζεαηήο – αλαγλψζηεο 

κπνξεί λα θαηαιάβεη ην αθεγεκαηηθφ θείκελν, ε εηθφλα απιψο ζπληειεί ζηελ ελίζρπζε 

ηνπ λνήκαηνο, κε ηελ ηδενινγία πνπ δηαπλέεη ηα γξαπηά θείκελα λα είλαη ζχκθσλε κε ηα 

ηδενινγηθά κελχκαηα ησλ ζπλνδεπηηθψλ εηθφλσλ. 

 

 

5.4.16 Σν κηθξναθήγεκα «Παζραιηά θαη Παζραιίηζα»
837

 ζίγεη κε ζπκβνιηθφ αιιά θαη 

ξεαιηζηηθφ ηξφπν ην θνηλσληθφ δήηεκα ηεο πηνζεζίαο.  

Ο νλνκαηηθφο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ, σο ιεθηηθφ πεξηερφκελν, γλσζηνπνηεί ηελ παξνπζία 

δπν αλζξσπφκνξθσλ ραξαθηήξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηα «νκηινχληα 

νλφκαηα» Παζραιηά θαη Παζραιίηζα. ηελ εηθνλνγξάθεζε απεηθνλίδεηαη ε Παζραιίηζα 

επηπρηζκέλε ζηελ αγθαιηά ηεο Παζραιηάο,  λα απνιακβάλεη ζαιπσξή. 

Ζ αθήγεζε μεθηλάεη κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ θαληαζηηθνχ ηφπνπ ζηνλ νπνίν 

ιακβάλνπλ ρψξα ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ θήπν ζηνλ νπνίν 

«θνχλησζε θαη άλζηζε κηα Παζραιηά»
838

. Αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηε ιεηηνπξγία ησλ 
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 Καινγήξνπ, Σ., φ.π., 2003, ζ.190. 
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 Πέηξνβηηο-Αλδξνηζνπνχινπ, Λ., Παζραιηά θαη Παζραιίηζα, Αζήλα: Φπρνγηφο, 2009. Σελ 

εηθνλνγξάθεζε έθαλε ν Γηψξγνο γνπξφο.  
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 Γηα ηα βηβιία πνπ δε δηαζέηνπλ ζειηδαξίζκεζε, αξρίδσ λα αξηζκψ απφ ηε ζειίδα πνπ 

εκθαλίδεηαη ε πξψηε εηθφλα ή ζειίδα θεηκέλνπ. ην εμήο, Πέηξνβηηο-Αλδξνηζνπνχινπ, Λ., 

Παζραιηά θαη Παζραιίηζα, φ.π., ζ.7. 



222 
 

απνζησπεηηθψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν «αλ θάηη λα ηεο έιεηπε…», κε ηελ πξφηαζε λα 

δηαθφπηεηαη ζηνρεχνληαο ζηε δεκηνπξγία έληαζεο πνπ εληείλεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ αλαγλψζηε ζηελ ηζηνξία
839

. Γξάθεη: 

Ξάθλνπ, γέκηζε καχξα ζχλλεθα ν νπξαλφο. Κξχθηεθε πίζσ ηνπο ν ήιηνο θη άλεκνο δπλαηφο 

έγηλε η‟ αεξάθη η‟ απαιφ. Έπεηηα, μέζπαζε κπφξα θνβεξή πνπ κνχζθεςε ηελ πιάζε φιε».
840

 

«Έηζη έθαλε θη ε Παζραιηά. Μα θαζψο ηίλαδε ηα θχιια ηεο θη άπισλε ηα ινπινχδηα ηεο 

ζηνλ ήιην, βιέπεη έλα κηθξφ δνπδνχλη θαηαθφθθηλν κε καχξεο βνχιεο λα είλαη γαληδσκέλν 

ζ‟ έλα απφ ηα θιαδηά ηεο».
841

 

ηε ζπλέρεηα, ε ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε δηαθφπηεηαη απφ δηαιφγνπο κεηαμχ ηεο 

θεληξηθήο εξσίδαο θαη ελφο εληφκνπ, ηεο Παζραιίηζαο, πνπ ζπλαληά ηπραία πάλσ ζηα 

θχιια ηεο. Σα ιφγηα ηεο Παζραιίηζαο, αληηθαηνπηξίδνπλ ηε δχζθνιε ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη, δεδνκέλνπ φηη έρεη ράζεη ηε κεηέξα ηεο θαη είλαη κφλε 

θαη απξνζηάηεπηε. Γξάθεη: 

«Πνην είζαη ηνπ ιφγνπ ζνπ θαη ηη γπξεχεηο εδψ πάλσ; γχξηζε άθεθε θαη ξψηεζε ην 

εληνκάθη». 

«Γελ μέξσ, είπε εθείλν έηνηκν λα θιάςεη. Μ‟ άξπαμε ν άλεκνο κέζα ζηελ θαηαηγίδα θη 

χζηεξα κε πέηαμε κε δχλακε επάλσ ζνπ»
842

. 

«Καη πψο ζ‟ άθεζε ε κάλα ζνπ λα ηξηγπξλάο κνλάρν κε ηφζν άζρεκν θαηξφ; Σε κάλα κνπ 

ηελ πήξε ε κπφξα καδί κε ηε θσιηά καο, βνχξθσζε ην θφθθηλν δνπδνχλη. Σψξα δελ έρσ 

νχηε κάλα νχηε θσιηά»
843

.  

Σελ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή ηεο θαηάζηαζε ζα εμνκαιχλνπλ ηα ηξπθεξά θαη γεκάηα 

αγάπε θαη ζπκπφληα ιφγηα ηεο Παζραιηάο, ε νπνία είλαη δηαηεζεηκέλε λα πξνζθέξεη ζηελ 

απξφζκελε επηζθέπηξηά ηεο φ,ηη ρξεηάδεηαη. Με ηελ εηθνλνγξάθεζε λα απεηθνλίδεη 

επηιεγκέλεο ζθελέο ηεο πινθήο, ν εηθνλνγξάθνο ζέιεη λα δψζεη έκθαζε ζηε ζρέζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζηνπο δπν ραξαθηήξεο. Έηζη ηηο αλαπαξηζηά ζε κηα πνιχ ηξπθεξή 

ζηηγκή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε απεηθφληζε ηνπ «κηθξνχ δνπδνπληνχ» ζηελ «αγθαιηά» ηεο 

Παζραιηάο ιεηηνπξγεί κεησλπκηθά γηα ην αλαγλσζηηθφ  θνηλφ,
844

 ην νπνίν 

απνθσδηθνπνηεί ηε κεηξηθή αγθαιηά. Δπίζεο, ην ζεκείν θπγήο απφ ην βιέκκα ηεο 

Παζραιηάο θαηαιήγεη ζην «κηθξφ θαη απξνζηάηεπην δνπδνχλη». Ζ ζπγγξαθέαο θξαηά κηα 
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 Nodelman, P., φ.π., 1988/2009, ζ. 363.  
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 Πέηξνβηηο-Αλδξνηζνπνχινπ, Λ., Παζραιηά θαη Παζραιίηζα, φ.π., ζ.8. 
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 .π., ζ.12. 
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 Καλαηζνχιε, Μ., φ.π.,  2004, ζζ. 49-62. Οηθνλνκίδνπ, ., φ.π., ζζ. 111-112.   
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ηζνξξνπία αλάκεζα ζηε κεηξηθή αγάπε ηνπ παξειζφληνο θαη ζηελ επίζεο κεηξηθή αγάπε 

ηνπ παξφληνο πνπ πξνζθεξεηαη απιφρεξα απφ ηελ Παζραιηά. 

Ζ πινθή εμειίζζεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ δεζκψλ αλάκεζα ζηνπο δπν 

ραξαθηήξεο. Σν «κηθξφ δνπδνχλη» απνιακβάλεη ηε ζαιπσξή πνπ ηνπ πξνζθέξεη ε 

Παζραιηά, ηεο νπνίαο ε θξνληίδα θαη ε αγάπε ιεηηνπξγνχλ σο ππνθαηάζηαηα ηεο 

πξαγκαηηθήο ηνπ κεηέξαο. Ζ Παζραιηά κάιηζηα εθθξάδεη ηελ επηζπκία ηεο λα πηνζεηήζεη 

ην κηθξφ έληνκν. Γξάθεη: 

«Πψο ζε ιέλε; ηε ξψηεζε ην δνπδνχλη καζνπιψληαο. Παζραιηά! Σνπ απνθξίζεθε. 

Γελ ην ‟ρσ μαλαθνχζεη απηφ ην φλνκα. Γηαηί ζ‟ έβγαιαλ έηζη; 

Γηαηί αλζίδσ πάληα ηηο παξακνλέο ηνπ Πάζρα. Δζέλα πψο ζε ιέλε; 

Γελ μέξσ… είπε ζιηκκέλα ην δνπδνχλη. Γελ πεηξάδεη, ζα ζνπ βξσ έλα φλνκα εγψ κηα κέξα, 

ην παξεγφξεζε ε Παζραιηά»
845

. 

«Πξνηνχ ην βξσ φκσο, ζα ήζεια λα γίλσ ε κακά ζνπ, γηαηί ζ‟ αγαπψ πνιχ. Δζχ κε ζέιεηο 

γηα κακά;»
846

. 

«ε ζέισ! είπε ρνξηάην ηψξα θαη νιφραξν ην εληνκάθη. Δίζαη φκνξθε, θαιή θαη ηξπθεξή 

θαη ζ‟ αγαπψ θη εγψ πνιχ»
847

. 

Απηνί πνπ δηαθσλνχλ κε ηε ζρέζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί αλάκεζα ζηνπο δπν 

ραξαθηήξεο είλαη ην ζαιηγθάξη, ην ζθνπιήθη θαη ε θεξαζηά, ηα νπνία ηζρπξίδνληαη πσο ε 

Παζραιηά δελ θάλεη γηα κακά ηνπ, επεηδή δε κνηάδνπλ θαζφινπ κεηαμχ ηνπο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθέο νη θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, γηα λα εληζρχζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο: «Γε 

κνηάδνπλ ηα ρξψκαηά ζαο», «Μεγάιν ιάζνο». Ζ αθήγεζε θαηαζθεπάδεη ηελ εηεξφηεηα, 

παξνπζηάδνληαο ελαιιαθηηθά ηελ νπηηθή γσλία ησλ πνιιψλ (νκάδα) θαη ηνπ ελφο. Σα 

ιφγηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ ραξαθηήξσλ, αιιά θαη ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη ην δνπδνχλη 

καδί ηνπο ιεηηνπξγνχλ σο έκκεζν ζρφιην γηα ηελ αλαπαξαγσγή ζηεξενηππηθψλ 

κελπκάησλ
848

. Μέζα απφ ηε ζρέζε ηνπ κε ην θνηλσληθφ-θεηκεληθφ πεξηβάιινλ, ην 

δνπδνχλη «απηνπξνζδηνξίδεηαη» θαη «εηεξνπξνζδηνξίδεηαη»
849

. Έηζη, ν αλαγλψζηεο 

«πξνζγεηψλεηαη» ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο θνηλσλίαο, πνπ θέξεη ηδενινγίεο κε ηζρπξή 
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 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., 2009, η.9, ζζ. 1-15. 
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δηακνξθσηηθή ηθαλφηεηα ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ
850

. Οη ραξαθηεξηζκνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ «Άιιν» κεηαθέξνπλ ζηνλ αλαγλψζηε ηε ζηεξενηππηθή 

ζπκπεξηθνξά πξνο ην δηαθνξεηηθφ, ηελ νπνία ζα αλαηξέςεη ζηελ πνξεία κε ηα ιφγηα ηεο 

ε Παζραιηά. Γξάθεη: 

 «Ήηαλ, αιιά… λα… έθαλε ην δνπδνχλη, ζην δξφκν κνπ ζπλάληεζα έλα ζαιηγθάξη. Κη φηαλ 

ηνπ είπα φηη ζα είζαη απφ δσ θη εκπξφο κακά κνπ, θνχλεζε ην θαβνχθη ηνπ θαη είπε: Γελ 

έπξεπε λα γίλεη απηφ! Πνπ μαλαθνχζηεθε λα έρεη γηα παηδί ηεο έλα έληνκν ε Παζραιηά; Γε 

γίλεηαη! Άιιν είλαη ηα δνπδνχληα θη άιιν ηα θπηά. Έρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο!»
851

.  

«Οη δηαθνξέο δελ έρνπλ ζεκαζία, κίιεζε ηφηε ζνβαξά ε Παζραιηά. Σν κφλν πνπ κεηξάεη 

εηλ‟ ε αγάπε. Κη εγψ –ην μέξεηο ηψξα- ζ‟ αγαπψ πνιχ, γηαηί είζαη ην παηδάθη κνπ»
852

. 

«Έηζη έγηλε, κνπξκνχξηζε ην εληνκάθη. πλάληεζα ζην δξφκν κνπ έλα ζθνπιήθη. Κη φηαλ 

ηνπ είπα φηη είζαη ε θαηλνχξγηα κνπ κακά, άξρηζε λα γειάεη. Σνπ θάλεθε αζηείν θαη 

παξάηαηξν. Πνχ μαλαθνχζηεθε, κνπ είπε, κηα Παζραιηά λα έρεη γηα παηδί έλα δνπδνχλη ζαλ 

εζέλα. Γε γίλεηαη! Γελ έρεηε ην ίδην ρξψκα! Δθείλεο ηα ινπινχδηα είλαη κελεμεδηά, θη εζχ 

είζαη θαηαθφθθθηλν κε καχξεο βνχιεο»
853

. 

«Σα ρξψκαηα δελ έρνπλ ζεκαζία, κίιεζε πάιη ζνβαξά ε Παζραιηά. Σν κφλν πνπ κεηξάεη 

εηλ‟ ε αγάπε. Κη εγψ ην μέξεηο πηα θαιά πσο ζε ιαηξεχσ, γηαηί είζαη ην παηδάθη κνπ»
854

.  

«Μηα θεξαζηά! Καζψο πεξλνχζα απφ θνληά ηεο, ηε ραηξέηεζα, πηάζακε ηε θνπβέληα θαη 

ηεο είπα φηη έγηλα παηδί ζνπ. Λάζνο! Μεγάιν ιάζνο! θψλαμε ηφηε εθείλε.  

Αμηνζεκείσηα είλαη ηα ιφγηα ηεο Παζραιηάο ηα νπνία επηζεκαίλνπλ πσο ην κφλν πνπ 

έρεη πξαγκαηηθή αμία ζηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ είλαη ε αιεζηλή θαη πξαγκαηηθή αγάπε. 

Δπηπξφζζεηα, γλσξίδνληαο ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε νπζηαζηηθή παξνπζία 

ηεο κάλαο ζην παηδί
855

, απνθαζίδεη λα δψζεη ην φλνκά ηεο ζην κηθξφ έληνκν, 

επηζθξαγίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε ηνπο. Γξάθεη: 

 «Ζ αιήζεηα είλαη, κηθξφ κνπ, πσο δε κνηάδνπκε θαζφινπ. Γελ είραλ ηφζν άδηθν νχηε ην 

ζαιηγθάξη, νχηε ην ζθνπιήθη, νχηε ε θεξαζηά ζ‟ φηη ζνπ είπαλ. Σψξα σζηφζν ήξζε ε ζηηγκή 

λα γίλεη θάηη πνπ ζα καο ελψλεη αθφκα πεξηζζφηεξν, εθηφο απ‟ ηελ αγάπε»
856

.  

                                                           
850

 Πξεβεδάλνπ, Β., φ.π., 2007, ζ. 23. 
851

 Πέηξνβηηο-Αλδξνηζνπνχινπ, Λ., φ.π., ζ.25. 
852

 .π., ζ.25. 
853

 .π., ζ.29. 
854

 .π., ζ.29. 
855

 Ζ απνπζία ηεο κεηέξαο ζηεξεί ην παηδί απφ έλα ζηαζεξφ πξφηππν ζπκπεξηθνξάο θαη απφ ηε 

θπζηθή αλάγθε γηα αζθάιεηα θαη αγάπε. Βι. Κνχγηαιε, Γ., «Ζ Απνπζία Σεο Μάλαο ηε Εσή 

Σσλ Παηδηψλ Μέζα Απφ Σε Λνγνηερλία Γηα Παηδηά», Γηαδξνκέο, η.ρ.113, Άλνημε, 2014, ζ.55. 
856

 Πέηξνβηηο-Αλδξνηζνπνχινπ, Λ., φ.π., ζ.37. 



225 
 

«Ση είλ‟ απηφ ην θάηη; πεηάρηεθε ην θφθθηλν εληνκάθη κε ηηο καχξεο βνχιεο φιν πεξηέξγεηα». 

«Βξήθα πσο πξέπεη λα ζε ιέλε! Απνθξίζεθε ε Παζραιηά. Σ‟ φλνκά ζνπ ζα είλαη φκνην κε 

ην δηθφ κνπ. έηζη ινηπφλ, ζην φλνκα ηνπιάρηζηνλ, ζα κνηάδνπκε πνιχ». 

«Πψο ζα κε ιέλε δειαδή; ξψηεζε κε ιαρηάξα ην δνπδνχλη»
857

. 

«Θα ζε ιέλε Παζραιίηζα, αθνχ είζαη ην παηδί ηεο Παζραιηάο! Άιισζηε κελ μερλάο πσο 

βξέζεθεο θνληά κνπ κέξεο πνπ πεξηκέλνπκε ην Πάζρα. Έηζη η‟ φλνκα ζνπ ζα ζπκίδεη θαη ηε 

κεγάιε απηή γηνξηή. Σε κέξα ηεο Λακπξήο ινηπφλ, ηε κέξα ηεο Αλάζηαζεο θαη ηεο Αγάπεο, 

ζα γίλνπλ ηα βαθηίζηα ζνπ»
858

. 

Ζ Παηδηθή Λνγνηερλία δηαπξαγκαηεχεηαη ζπρλά θνηλσληθά ζέκαηα, κε ζηφρν λα 

επαηζζεηνπνηήζεη ηα κηθξά παηδηά-ζπλαλαγλψζηεο. Μέζα απφ κηα ηζηνξία, ηεο νπνίαο νη 

θεληξηθνί ραξαθηήξεο είλαη αλζξσπφκνξθα έληνκα θαη θπηά, ε ζπγγξαθέαο εζηηάδεη κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη επαηζζεζία ζην επαίζζεην ζέκα ηεο πηνζεζίαο θαη γεληθφηεξα 

ζηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο,.  ιε ε ηζηνξία επηθεληξψλεηαη ζηελ αγάπε πνπ 

εηζπξάηηεη ε παζραιίηζα απφ ηελ θαηλνχξηα ηεο κακά, πεξλψληαο ην κήλπκα πσο ε 

κεηξηθή αγάπε είλαη γηα φινπο ην ίδην ζεκαληηθή. Ζ ζπγγξαθέαο ζηνρεχεη, θπξίσο, ζην 

λα εθζέζεη ην πξφβιεκα θαη λα νδεγήζεη κε ηέρλε ηνλ ήξσα θαη ηνλ αλαγλψζηε ζηελ 

επίιπζή ηνπ. 

Χο πξνο ηε ζρέζε κεηαμχ θεηκέλνπ θαη εηθφλαο, ην θείκελν κεηαθέξεη ην βαζηθφ 

πεξηερφκελν ηεο δηήγεζεο, ελψ ε εηθφλα είλαη επηιεθηηθή, πξνβάιινληαο κφλν έλα 

γεγνλφο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εηθνλνγξάθνο δίλεη έκθαζε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηε 

ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ δπν θεληξηθψλ ραξαθηήξσλ θαη ησλ δεπηεξεπφλησλ 

πξνζψπσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε ζθελή ηεο εηθνλνγξάθεζεο ηεο βάπηηζεο
859

 ηεο 

παζραιίηζαο, ε νπνία δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. Δηδηθφηεξα, ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ε γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο είλαη πάλσ απφ ηνλ ψκν (“over the 

shoulder”), κε ηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή λα παίξλεη κέξνο θαη απηφο ζηελ βάπηηζε καδί κε ηα 

ππφινηπα δψα
860

. Σν κηθξφ παηδί-ζπλαλαγλψζηεο, θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο νπηηθήο 

γσλίαο θαη ηεο ζηάζεο ησλ εηθνληδφκελσλ πξνζψπσλ, θαιείηαη λα ζπκκεηάζρεη 

ςπρνινγηθά ζηελ εηθνληδφκελε ζθελή, λα εκπιαθεί ζην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο θαη λα 

ηαπηηζηεί κε ηε ραξά ηεο παζραιίηζαο.  
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 .π., ζ.37. 
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 .π., ζ.38. 
859

 .π., ζζ.38-39. 
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 Βι. Παξάξηεκα, Δηθ.(5.4.16)1, ζ.533. 
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5.4.17 Σν κηθξναθήγεκα «Μηα κάζθα γειάεη θαη θιαίεη»
861

 αθνξά κηα ηζηνξία ηελ 

νπνία έρνπλ γξάςεη ε ζπγγξαθέαο Γηψηα Κ. Αιεμάλδξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά ηνπ 

νινήκεξνπ ηκήκαηνο ηνπ 11
νπ

 Νεπηαγσγείνπ Ν. κχξλεο, κε ηελ ακνηβή ηεο ζπγγξαθέσο 

λα δίλεηαη ζε θηιαλζξσπηθή νξγάλσζε, φπσο ε ίδηα απνθαιχπηεη ζην παξάζεκα πνπ 

βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ. 

Ο πεξηγξαθηθφο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ ζέηεη ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο αθήγεζεο θαη 

γλσζηνπνηεί ηελ χπαξμε κηαο κάζθαο, ε νπνία «γειάεη θαη θιαίεη». Ζ εηθφλα ηνπ 

εμσθχιινπ απνθαιχπηεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ βηβιίνπ, πνπ είλαη ηα παηδηά, 

«Με ηελ “παηδηθφηεηα” ηνπ δεκηνπξγνχ λα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ “παηδηθφηεηα” ηνπ 

εμσθχιινπ»
862

. χκθσλα κε ηελ ηδηφηεηα ησλ γξακκάησλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη σο νπηηθά 

ζχκβνια, θαηαζθεπάδεηαη έλα παηρλίδη αλάκεζα ζην «ζεκαίλνλ θαη ζην ζεκαηλφκελν». 

Δηδηθφηεξα, ε θνξά ηεο ιέμεο «γειάεη» παξαπέκπεη ζηηο ζπκβαηηθέο απεηθνλίζεηο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηεο επηπρίαο, κε ην εκηθχθιην λα βιέπεη πξνο ηα πάλσ, ζε αληίζεζε κε ηε 

θνξά ηεο ιέμεο «θιαίεη» φπνπ ην εκηθχθιην βιέπεη πξνο ηα θάησ. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθέο αηζζεηνπνηνχλ κε εκθαλή ηξφπν ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ νπηηθψλ ζηνηρείσλ 

αλαθνξηθά κε ην είδνο ηνπ βηβιίνπ. 

Ζ πινθή, φπσο άιισζηε πξντδεάδεη θαη ην ιεθηηθφ πεξηερφκελν ηνπ ηίηινπ, αθνξά έλα 

πξνζσπνπνηεκέλν αληηθείκελν, ην νπνίν γίλεηαη ε αθνξκή γηα λα εθθξαζηνχλ κε 

ζπκβνιηθφ ηξφπν ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη ή απνθξχπηεη έλα πξφζσπν ιφγσ ηεο 

εηεξφηεηάο ηνπ, ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο ςπρνινγηθήο ηνπ θφξηηζεο. Ο ιφγνο 

είλαη άκεζνο θαη πεξηγξαθηθφο, ζπλαηζζεκαηηθά θαη ηδενινγηθά θνξηηζκέλνο, κε ζθνπφ 

λα επαηζζεηνπνηήζεη ηα κηθξά παηδηά. Ζ πινθή μεθηλάεη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζθέςεσλ 

ηεο κάζθαο πνπ νδεγνχλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δπζηπρία ηεο. Οη ζθέςεηο ηεο εζηηάδνπλ ζε 

πνηθίια ζέκαηα: ζηελ απψιεηα ελφο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ, ζην ξαηζηζκφ, ζην ζρνιηθφ 

εθθνβηζκφ, ζηε βία. Γεληθφηεξα, πξνβιεκαηίδεηαη γηα ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο 

αλζξψπσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην «Δκείο», νη νπνίνη αληηδξνχλ αθξαία απέλαληη ζηνπο 

«Άιινπο» ζηηγκαηίδνληάο ηνπο, απνκνλψλνληάο ηνπο θαη πεξηζσξηνπνηψληαο ηνπο 

Γξάθεη: 

                                                           
861

Αιεμάλδξνπ, Γ., Μηα κάζθα γειάεη θαη θιαίεη, Αζήλα: Νίθαο, 2009. Σελ εηθνλνγξάθεζε 

επηκειήζεθαλ ηα παηδηά ηνπ νινήκεξνπ ηκήκαηνο ηνπ 11
νπ

 Νεπηαγσγείνπ Ν. κχξλεο. 
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 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., ζ.282. 
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«Ήηαλ θάπνηε κηα κάζθα πνπ δελ ήηαλ ζπλεζηζκέλε. Ήηαλ κηα δηπιή κάζθα. Ήηαλ θαη 

ραξνχκελε θαη ιππεκέλε. Ήηαλ ιππεκέλε, φηαλ ηε κάισλαλ»
863

. 

«φηαλ ηελ έδεξλαλ.. ηε δάγθσλαλ, ηελ ηζίκπαγαλ θαη ηεο δίλαλε κπνπληέο ζην κάηη»
864

. 

«φηαλ ηελ έξηρλαλ θάησ θαη δελ ηε ζήθσλε θαλείο θαη ηελ παξαηνχζαλ»
865

. 

«φηαλ δελ ηελ ήζειε θαη δελ ηε θφξαγε θαλείο»
866

. 

«Ήηαλ ιππεκέλε, φηαλ δελ ηελ έπαηδαλ»
867

. 

«ηαλ ηελ θνξφηδεπαλ νη άιιεο κάζθεο, επεηδή ήηαλ δηαθνξεηηθή»
868

. 

«φηαλ ηεο έζθηδαλ έλα βηβιίν»
869

. 

«φηαλ ήηαλ άξξσζηε… Ήηαλ ιππεκέλε, φηαλ έθνβαλ ηα δέληξα… φηαλ είρε πφιεκν… φηαλ 

ζθεθηφηαλ φηη ν κπακπάο ηεο κπνξεί λα πάεη ζηνλ πφιεκν θαη λα πεζάλεη»
870

. 

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, εθθξάδεηαη ν αληίινγνο, νη ζθέςεηο δειαδή ηεο κάζθαο 

γηα φια εθείλα πνπ ηεο πξνθαινχλ επάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, ράξε ζηα νπνία απνθηά 

απηνπεπνίζεζε, αγάπε γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο. 

Γξάθεη: 

«Καη ήηαλ ραξνχκελε, φηαλ ηε θηινχζαλ θαη ηελ αγθάιηαδαλ… φηαλ ηε ιάηξεπαλ… φηαλ ηε 

θνξνχζαλ»
871

. 

«Ήηαλ ραξνχκελε, φηαλ ηελ έπαηδαλ ηα άιια παηδηά-κάζθεο… φηαλ πήγαηλε βφιηα κε ηνπο 

θίινπο ηεο… φηαλ έπαηξλε δσάθηα θαη ηα θξφληηδε… φηαλ ηε βνεζνχζαλ ζην 

καγείξεκα»
872

. 

«ηαλ ήηαλ ηα γελέζιηά ηεο θαη ηεο έθαλαλ δψξν νη γνλείο ηεο»
873

. 

«Ήηαλ ραξνχκελε, φηαλ ήηαλ θησρή θαη θάπνηνη ηεο έδηλαλ θαγεηφ θαη ιεθηά θαη ηε 

θξφληηδαλ…»
874

. 

«φηαλ έηξσγε κε ηε κακά ηεο θαη ηνλ κπακπά ηεο… ήηαλ ραξνχκελε, φηαλ θνηκφηαλ ήζπρα 

ζην θξεβάηη ηεο, ρσξίο λα γίλεηαη πφιεκνο»
875

. 
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 Γηα ηα βηβιία πνπ δε δηαζέηνπλ ζειηδαξίζκεζε, αξρίδσ λα αξηζκψ απφ ηε ζειίδα πνπ 
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ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο, έλα θνξίηζη αγνξάδεη ηε κάζθα, γηα λα ηε θνξέζεη ζηηο 

Απφθξηεο. Χο απνηέιεζκα, ε κάζθα είλαη πάληα ραξνχκελε. Έηζη, ππνλνείηαη έκκεζα 

πσο ζην ηέινο απνθηά κνξθή, θαη κάιηζηα αλζξψπηλε θαη αιεζηλή, θαηαξγψληαο ηε 

«κάζθα πνπ θιαίεη» θαη θξαηψληαο απηή «πνπ γειάεη». 

Ζ ζπλνιηθή εηθνλνγξάθεζε, πνπ ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθά ζε παηδηθέο δσγξαθηέο, 

βξίζθεηαη ζε ζπκκεηξηθή ζρέζε κε ην θείκελν. Σν θείκελν ηνπνζεηείηαη θάησ απφ ηελ 

εηθνλνγξάθεζε. Ζ δηάηαμε απηή επηβάιιεη ηελ αλάγλσζε θαη ηελ πξφζιεςε ησλ 

κελπκάησλ ππφ ηε βαξχλνπζα ζεκαζία ηεο νπηηθήο ηξνπηθφηεηαο
876

. Δπηπξφζζεηα, νη 

νπηηθέο ζπκβάζεηο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο θεηκεληθήο αθήγεζεο, 

έρνπλ σο απνηέιεζκα λα γίλνληαη αληηιεπηά ηα γξάκκαηα θαη σο νπηηθά ζχκβνια 

«δηπιαζηάδνληαο ηελ εθθξαζηηθή δχλακε ησλ ιέμεσλ». Απηφ επηηπγράλεηαη πφηε κε ηε 

ρξήζε θεθαιαίσλ, πφηε κε ηε ρξήζε έληνλεο γξαθήο (bold) θαη άιινηε ζχκθσλα κε ηε 

δηάηαμή ηνπο ζηελ εηθνλνγξαθεκέλε επηθάλεηα.  

Ζ ζπγγξαθέαο κέζσ ηεο κάζθαο ψζεζε ηνπο καζεηέο ηεο λα εθθξάζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο, απνηππψλνληαο ζηηο δσγξαθηέο ηνπο φια εθείλα πνπ ηνπο θάλνπλ λα 

ιππνχληαη, αιιά θαη φια φζα ηνπο θάλνπλ λα ραίξνληαη. πσο γξάθεη ε ίδηα ζην ηέινο 

ηνπ βηβιίνπ, «Πάληα κε γνήηεπαλ νη κάζθεο, ίζσο γηαηί κ‟ αξέζεη λα γλσξίδσ άιινπο 

πνιηηηζκνχο θαη άιιεο επνρέο. Ζ κάζθα, κεηαμχ άιισλ κπνξεί λα κεηακνξθψλεη θαη λα 

απειεπζεξψλεη, λα απνθξχπηεη ή λα εθθξάδεη θαη λα απειεπζεξψλεη». χκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο ςπρνινγίαο, ε εηθφλα πνπ έρεη ν άλζξσπνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ απνηειεί ηελ 

ηζρπξφηεξε εμάξηεζή. Γηα λα δηαηεξήζεη ινηπφλ, θάπνηνο ηελ «θαιή ηνπ εηθφλα» πξνο 

ηελ θνηλσλία, θαζψο απηφ απνηειεί ζηνηρείν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ςπρηθή ηνπ 

ηζνξξνπία, θαηαιήγεη ζηε δεκηνπξγία ελφο πξνζσπείνπ. Χο απνηέιεζκα, ε κάζθα ζαλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ηνπ, ζα επηβηψλεη κέρξη ηελ νξηζηηθή δηάιπζε ηεο 

κνξθήο ηεο θαη ν αιεζηλφο εαπηφο ζα απνηειεί πάληα έλα δεηνχκελν κέζν ηεο 

απηνγλσζίαο. Ζ κάζθα απνηειεί έλαλ ηξφπν λα πεξάζνπκε ζηνλ «Άιιν», ζην ρψξν ηεο 

εηεξφηεηαο. 

 

 

                                                                                                                                                                             
875

 .π., ζζ.26-27. 
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 Nodelman, P., φ.π.,  1988/2009, ζ. 98. 
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5.4.18 ην κηθξναθήγεκα ηεο Μπέθνπ-Θενδσξάηνπ, Μ., Πψο ν θξνθφδεηινο ν ακ 

θαη ν βαηξαρνχιεο ν Φηι αλαθάιπςαλ καδί ηνλ θφζκν, (2009)
877

 ε ζπγγξαθέαο αζρνιείηαη 

κε ην ζέκα ηεο εηεξφηεηαο αηφκσλ πνπ έρνπλ θάπνηα ζσκαηηθή ηδηαηηεξφηεηα, ηε ζέζε 

ηνπο ζηελ επξχηεξε θνηλσλία, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπο ηφζν απφ ηνπο 

«Άιινπο» φζν θαη απφ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ.  

Ο ηίηινο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηθνλνγξάθεζε πξντδεάδεη ηνλ αλαγλψζηε ζε ζρέζε κε 

ην πεξηερφκελν ηεο αθήγεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ηίηινο είλαη ελδεηθηηθφο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, θαζψο ζέηεη ην ζέκα ηεο ηζηνξίαο, κε ηελ εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ λα 

αλαδεηθλχεη, ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηνλ ηίηιν, ηνπο πξσηαγσληζηέο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ 

θξνθφδεηιν πνπ ιέγεηαη «ακ» θαη έλα βαηξαρνχιε πνπ ιέγεηαη «Φηι». Ζ γσλία ιήςεο 

ηεο ζθελήο, ε νπνία είλαη θπζηθή, ζην επίπεδν ηνπ καηηνχ, ιεηηνπξγεί σο κνριφο 

ηαχηηζεο γηα ηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή κε ηα εηθνληδφκελα πξφζσπα. Γελ ππάξρεη δηαθξηηή 

πξννπηηθή ζηελ εηθφλα θαη φζνλ αθνξά ην πεδίν βάζνπο ν εηθνλνγξάθνο ην παξαιείπεη, 

γηα λα αλαδείμεη πεξηζζφηεξν ηελ ζπγθεθξηκέλε ζθελή: ηα απεηθνληδφκελα αληηθείκελα 

επηπιένπλ ζε νκνηφκνξθα ρξσκαηηζκέλν θφλην.  

Ζ έλαξμε ηνπ κηθξναθεγήκαηνο ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ θιαζζηθή παξακπζηαθή 

εηζαγσγηθή θξάζε «Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξφ». Έηζη, ε αθήγεζε ηνπνζεηείηαη ρξνληθά 

ζε έλα ρξφλν καθξηλφ, ζε κηα άιιε ρξνληθή ζηηγκή. Ζ αθήγεζε μεθηλά κε ηελ άκεζε 

παξνπζίαζε ηνπ ήξσα, ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη απφ ην ιεθηηθφ θείκελν σο έλαο πνιχ 

έμππλνο θξνθφδεηινο. Ζ εηθνλνγξάθνο πξνρσξά παξάιιεια κε ηελ θεηκεληθή αθήγεζε, 

αξρίδνληαο απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θξνθφδεηινπ ζην θέληξν ηεο δηζέιηδεο εηθφλαο, 

δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζην κέγεζφο ηνπ. Ήδε απφ ηηο πξψηεο γξακκέο γίλεηαη 

αληηιεπηφ πσο ν ήξσαο νδεγήζεθε ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε εμαηηίαο ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ν «Άιινο» είλαη εθείλνο πνπ ζθέθηεηαη 

«δηαθνξεηηθά», πνπ δηαζέηεη πςειή αληίιεςε. Χο απνηέιεζκα, ε «νηθεία νκάδα» 

θαηαθιχδεηαη απφ ζπλαηζζήκαηα δήιηαο. Σν δηαθνξεηηθφ, ινηπφλ, έρεη θαη κηα 

θαλνληζηηθή (θνηλσληθή) δηάζηαζε
878

.  Ζ ζέαζε ηνπ «Άιινπ» σο αηφκνπ πξνηθηζκέλνπ κε 

εμαηξεηηθά ραξίζκαηα θινλίδεη ηελ ηδέα ηεο θπξηαξρηθήο ππφζηαζεο ηνπ «Δγψ» πάλσ 

ζηνλ «Άιιν». Μέζα απφ ηελ απφθαζε ησλ ππφινηπσλ θξνθφδεηισλ, πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην «Δκείο», λα κελ θάλνπλ παξέα κε ηνλ ακ, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ 
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 Μπέθνπ-Θενδσξάηνπ, Μ., Πψο ν θξνθφδεηινο ν ακ θαη ν βαηξαρνχιεο ν Φηι αλαθάιπςαλ 

καδί ηνλ θφζκν, Πάηξα: Κφθθηλε θισζηή δεκέλε, 2009. Σελ εηθνλνγξάθεζε έθαλε ε Μπίζηηθα-

Παπαξξεγνπνχινπ Αγγειηθή.   
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 Πξεβεδάλνπ, Β., φ.π., ζ.49. 
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«Άιιν», θαζνδεγείηαη ν ελλννχκελνο αλαγλψζηεο ζηελ πξφζιεςε ησλ ραξαθηήξσλ ηεο 

ηζηνξίαο σο κηθξψλ παηδηψλ, πνπ δηαθσλνχλ ζην πιαίζην ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Γξάθεη: 

«Μηα θνξά θη έλα θαηξφ, ζηα θαζαξά λεξά ελφο κεγάινπ πνηακνχ ιηαδφηαλ έλαο 

ραξηησκέλνο πξάζηλνο θξνθφδεηινο: Ο ακ!»
879

. 

«Ο ακ ήηαλ πνιχ έμππλνο θξνθφδεηινο θαη νη άιινη θξνθφδεηινη ηνλ δήιεπαλ. Γη‟ απηφ 

δελ ηνλ έθαλαλ παξέα!»
880

. 

ηελ εμέιημε ηεο πινθήο, ν αλαγλψζηεο, ελψ ζα πεξίκελε πσο ν ήξσαο ληψζεη 

κνλαμηά, έξρεηαη αληηκέησπνο κε θάηη απξφζκελν: ν ακ πεξλάεη φκνξθα παίδνληαο 

κφλνο ηνπ. Γξάθεη: 

«Έηζη, ν ακ πεξλνχζε πνιιέο ψξεο ηεο εκέξαο κφλνο ηνπ, ζπληξνθηά κε ηνλ ήιην θαη ηα 

λεξά ηνπ πνηακνχ. Σνπ άξεζε πνιχ ην λεξφ!!!»
881

. 

«Σζαιαβνπηνχζε θαη κεηά έρσλε ηε κνπζνχδα ηνπ κέζα ζην λεξφ. Αθνχ έβγαηλε έμσ, 

βπζηδφηαλ κέζα ζηε ιάζπε πνπ ήηαλ ζηελ άκκν»
882

. 

Ζ επφκελε ζθελή θξχβεη κηα έθπιεμε γηα ηνλ ήξσα, θαζψο ζπλαληάεη ηπραία έλα 

βαηξαράθη.  Σν βαηξαράθη απνηειεί ηνλ παξαπιεξσκαηηθφ «Άιιν», ην νπνίν αληίζηνηρα 

κε ηνλ θεληξηθφ ήξσα απνηειεί ην κεηνλεθηηθφ «Άιιν» εμαηηίαο ηεο ζσκαηηθήο ηνπ 

κεηνλεμίαο. ε εηθνλνγξαθηθφ επίπεδν, κε ζθνπφ λα ηνληζηεί ε ζσκαηηθή δηαθνξά ησλ 

δπν δψσλ, ε εηθνλνγξάθνο επηιέγεη λα απεηθνλίζεη ηνλ θξνθφδεηιν ζε φιε ηελ έθηαζε 

ηεο δεμηάο ζειίδαο, κε ην κηζφ ηνπ ζηφκα λα πξνεθηείλεηαη θαη ζηελ αξηζηεξή ζειίδα. 

Αληίζεηα, ηνπνζεηεί ην βαηξαρνχιε ζε κηα γσλία ηεο αξηζηεξήο ζειίδαο
883

. Απηή ηε 

δηαθνξά εληζρχεη θαη ε γσλία ιήςεο πνπ επηιέγεηαη, πνπ είλαη ην καθξηλφ πιάλν, ην 

νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα ππνθείκελα ηεο εηθφλαο. Δπηπιένλ, νη ερνπνίεηεο ιέμεηο 

ζην ιεθηηθφ θείκελν (χοπ, χοπ, χοπ) δσληαλεχνπλ ηελ ελέξγεηα ηνπ ήξσα. Ο 

ζρεδηαζκφο ησλ γξακκάησλ, ην κέγεζνο θαη ην ρξψκα ηεο γξακκαηνζεηξάο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη πξνζειθχνπλ ηνλ αλαγλψζηε θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο πνηθίινπο 

βαζκνχο ερεξφηεηαο.  

ηηο επφκελεο ζθελέο, κέζα απφ ην δηάινγν πνπ έρνπλ νη δπν ήξσεο, ν αλαγλψζηεο 

ζπλεηδεηνπνηεί ην θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο θαη ηνλ εηεξνπξνζδηνξηζκφ ηνπο κέζα 
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 Γηα ηα βηβιία πνπ δε δηαζέηνπλ ζειηδαξίζκεζε, αξρίδσ λα αξηζκψ απφ ηε ζειίδα πνπ 
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ζηελ νκάδα εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο, Σν ζεκαληηθφηεξν ζπλαίζζεκα ησλ 

πιαζκάησλ, αλζξψπσλ ή δψσλ, πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ απφ ηελ 

ππφινηπε νκάδα, είλαη ε κνλαμηά πνπ ληψζνπλ, σο απνηέιεζκα ηεο απνκφλσζεο πνπ 

βηψλνπλ. Ζ ζπγγξαθέαο εθκεηαιιεχεηαη ηελ αληίζεζε «κηθξφο / κεγάινο» γηα λα 

ζεκαζηνδνηήζεη κηα απξφζθνπηε ζπλχπαξμε αλάκεζα ζην «Δκείο» θαη ζηνπο «Άιινπο». 

Ο «Άιινο» ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη έλα πιάζκα πνπ έρεη κεγαιχηεξε νπξά απφ 

ηνπο ππφινηπνπο θξνθφδεηινπο. Σν άηνκν, πνπ έρεη έλα ηφζν εκθαλέο ραξαθηεξηζηηθφ 

πνπ ην δηαθνξνπνηεί απφ ηα ππφινηπα, αληηκεησπίδεηαη κε πεξηπαηθηηθή δηάζεζε απφ 

απηά. Δίλαη ελδεηθηηθά ηα ιφγηα ηνπ ακ. Γξάθεη: 

«Αιιά εγψ πξνζπάζεζα λα ηνπο θάλσ παξέα! Απηνί είλαη φκσο πνπ κε εηξσλεχνληαη, γηαηί 

κε ηελ νπξά κνπ δε ρσξάσ ζηα κηθξά ηνπο ηα ζπηηάθηα!, είπε ν ακ θαη έδεημε ζην Φηι ηελ 

ηεξάζηηα νπξά ηνπ»
884

. 

«Πσ, πσ! Αιήζεηα; είπε ν Φηι. Γελ ην πηζηεχσ! Δκέλα δελ κε θάλνπλ παξέα, γηαηί είκαη 

πνιχ θνληφο, πνιχ κηθξνζθνπηθφο θαη νη άιινη βάηξαρνη πην κεγαιφζσκνη!». 

«Θα ήζεια ηφζν πνιχ λα είρα έλα θίιν ηφζν κεγάιν ζαλ θη εζέλα, είπε ν Φηι γεκάηνο 

ζαπκαζκφ γηα ην ακ»
885

.  

ηφρνο ηεο ζπγγξαθέσο είλαη λα θαηαδείμεη πφζν ζρεηηθέο είλαη νη έλλνηεο «κηθξφ», 

«κεγάιν». Γξάθεη: 

«Δκέλα κνπ θάλεη εληχπσζε πνπ είζαη ηφζν κηθξφο! Σνπ είπε ν ακ γνπξιψλνληαο ηα κάηηα 

ηνπ»
886

. 

«Δζχ, πσο γίλεηαη λα είζαη ηφζν ηεξάζηηνο; ηνλ ξψηεζε κε ηε ζεηξά ηνπ ν βαηξαρνχιεο»
887

.  

Ο δηάινγνο ζηα εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα ζπληειεί ζε κηα «βαζχηεξε 

ςπρνινγηθή δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηήξσλ»
888

. Μέζα απφ ηα ιφγηα ηνπο ηνλίδεηαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν ηα ππφινηπα δψα αληηιακβάλνληαη ηνλ «Άιιν», αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν νη ίδηνη νη «Άιινη» αηζζάλνληαη αλαθνξηθά κε ην ζηεξεφηππν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

εηεξφηεηάο ηνπο. ε φιε ηελ έθηαζε ηεο ηζηνξίαο, νη δχν ραξαθηήξεο εηθνλίδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ζειίδεο, κε ηνλ θξνθφδεηιν λα θαηαιακβάλεη ηε δεμηά ζειίδα θαη ην 

βαηξαρνχιε ηελ αξηζηεξή.  Ζ αλαινγία ησλ δπν κεγεζψλ είλαη ξεαιηζηηθή, κε 

απνηέιεζκα ηα ζψκαηα ησλ δπν εξψσλ λα δηαηεξνχληαη ζε νξζή θιίκαθα, ζρεηηθή κε ην 
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πεξηβάιινλ, θαζψο «ε ζρέζε αλαθνξάο ζηα κηθξά θαη ζηα κεγάια ζηνηρεία επεξεάδεη ηελ 

εθθξαζηηθφηεηα κηαο εηθφλαο»
889

.  

 ηελ εμέιημε ηεο πινθήο, νη δπν ραξαθηήξεο θηηάρλνπλ κηα ππέξνρε νκάδα 

ζπκπιεξψλνληαο ν έλαο ηνλ «Άιιν». Απφ ηε κηα, ν θξνθφδεηινο δελ ηξψεη ην βάηξαρν, 

επνκέλσο, φ,ηη είλαη κεγαιφζσκν δε ζπληζηά απηφκαηα απεηιή∙ απφ ηελ άιιε, ην «κηθξφ» 

αληιεί αλσηεξφηεηα, αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά απφ ηνλ ακ, θαζψο επηηέινπο γίλεηαη 

αληηιεπηή ε παξνπζία ηνπ δίπια ζε έλα ηφζν κεγαιφζσκν πιάζκα.  

Σα άηνκα, πνπ εμαηηίαο ηεο εηεξφηεηάο ηνπο εηζπξάηηνπλ  ηε ξαηζηζηηθή αληηκεηψπηζε 

ησλ γχξσ ηνπο, ελδπλακψλνληαη, φηαλ βξνπλ θίινπο θαη φηαλ ληψζνπλ πην ζίγνπξνη γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπο. Σφηε αληηιακβάλνληαη πσο δελ είλαη κεκπηφ λα δηαθέξεηο θαη 

αληηκεησπίδνπλ ηελ θαηάζηαζε κε ςπρξαηκία θαη απηνπεπνίζεζε. Σν ζπγθεθξηκέλν 

κηθξναθήγεκα είλαη πινχζην ζε ζπκβνιηζκνχο θαη αλνηρηφ ζε πνιπεπίπεδεο αλαγλψζεηο. 

Σα «δηαθνξεηηθά» άηνκα έρνπλ πάληα ηελ αλάγθε κηαο θηιίαο, πνπ ζα ηνπο ζηεξίμεη, 

πξνθεηκέλνπ λα κε απνκνλσκέλα. Δάλ ζηε δσή ηνπ αηφκνπ / δψνπ πνπ ελζαξθψλεη ηνλ 

«Άιιν» ζπκβεί θάηη, πνπ ην βνεζήζεη λα αληηιεθζεί φηη ηειηθψο ε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ 

δελ έρεη αξλεηηθή δηάζηαζε, ηφηε απνθηά ζηγνπξηά θαη απηνπεπνίζεζε θαη αξρίδεη λα 

ππνζηεξίδεη ζηγά ζηγά ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Δμεηάδνληαο ζε αιιεγνξηθφ επίπεδν ηε ζρέζε 

ησλ δπν αλζξσπφκνξθσλ δψσλ, ηνλίδεηαη κε ζπκβνιηθφ ηξφπν πσο ν άλζξσπνο απφ ηε 

θχζε ηνπ είλαη θνηλσληθφο θαη επηδηψθεη ζπλερψο λα δεκηνπξγεί θνηλσληθέο ζρέζεηο, 

ηθαλνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν εζσηεξηθέο ςπρηθέο αλάγθεο θαη εμαζθαιίδνληαο 

ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία. Γξάθεη: 

«Ήηαλ ηέιεηα! Πεξλνχζαλ ππέξνρα. Πνηέ δελ είραλ θαληαζηεί ηη σξαία κπνξεί λα γίλεη ε 

δσή θαη ν θφζκνο νιφθιεξνο, φηαλ βξίζθεη θαλείο θίινπο γηα λα παίδεη φκνξθα!»
890

. 

«Ση σξαία κπνξεί λα γίλεη ε δσή, φηαλ θαλείο κπνξεί λα ζπδεηά θαη λα δέρεηαη ηνλ άιιν 

φπσο είλαη»
891

. 

 «Εήησ!!! Φψλαμαλ θη νη δπν καδί. Μφιηο αλαθαιχςακε φηη ζηνλ θφζκν ππάξρνπλ θη άιια 

δσάθηα δηαθνξεηηθά απφ εκάο»
892

. 

Ζ αρξνληθφηεηα επαλαιακβάλεηαη ζηελ θαηαιεθηηθή θξάζε ηνπ κηθξναθεγήκαηνο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε γλσζηή θαηάιεμε ησλ παξακπζηψλ «Κη έηζη νη δπν θίινη δήζαλ γηα 

πάληα θαιά θη εκείο θαιχηεξα!!!»
893

. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν πξνβάιιεη ζηελ αησληφηεηα 

                                                           
889

 .π., ζ.119. 
890

 Μπέθνπ-Θενδσξάηνπ, Μ., φ.π., ζ.21. 
891

 .π., ζ.22. 
892

 .π., ζ.18.  
893

 .π., ζ.23. 



233 
 

κηα κάιινλ πεπεξαζκέλε θαηάζηαζε, ηαπηίδνληαο ηε δσή κε ην κε κεηξήζηκν κέγεζνο 

ηεο επηπρίαο θαη ηεο αγάπεο
894

. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε, ε εηθνλνγξάθνο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηεο 

αθνπαξέιαο κε πελάθη θαη ζηληθή κειάλε
895

. Έηζη, νη γξακκέο απφ κειάλε ιεηηνπξγνχλ 

σο πεξίγξακκα, γηα λα είλαη πην επδηάθξηην ην φξην ησλ αληηθεηκέλσλ. χκθσλα κε ηε 

ηβξνπνχινπ, «Ζ αθνπαξέια είλαη έλα ηέιεην κέζν γηα λα αηρκαισηίδεη ηελ αθηηλνβνιία 

ηνπ θσηφο»
896

. Δπηπιένλ, ε εηθνλνγξάθεζε δελ είλαη νξηνζεηεκέλε εληφο πιαηζίσλ, αιιά 

θπξηαξρεί θαηαιακβάλνληαο ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ κε ηηο ιέμεηο 

λα εηζέξρνληαη εληφο ηεο. Κηλείηαη ζπκκεηξηθά κε ην θείκελν επηβεβαηψλνληαο ην ιεθηηθφ 

πεξηερφκελν.  Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη νπηηθέο ζπκβάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε φιν ην 

θείκελν: ιέμεηο πνπ μεθεχγνπλ απφ ην πιαίζην ησλ ιφγσλ θαη εηζρσξνχλ ζηνλ 

πνιχρξσκν ρψξν ηεο εηθφλαο
897

, ε έληαμε δηαιφγσλ ζην ρψξν πνπ θαηαιακβάλεη ε 

εηθφλα
898

, νη αιιαγέο ζην κέγεζνο θαη ζηελ έληαζε ησλ ρξσκάησλ ησλ εηθφλσλ ηνπ 

ηππψκαηνο
899

.  

Σν κηθξφ παηδί, πνπ ελδερνκέλσο βηψλεη ηελ απφξξηςε απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν 

ιφγσ ηεο εμσηεξηθήο ηνπ εκθάληζεο θαη ηεο κηθξνζσκίαο ηνπ, δηαβάδνληαο ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηνλ ακ θαη ηνλ Φηι θαη λα απνθηήζεη 

κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη απηνγλσζία. Σα ζηνηρεία απηά ζα ην ελδπλακψζνπλ θαη 

ζα ην βνεζήζνπλ λα  αληηκεησπίζεη επηηπρψο ηηο δπζθνιίεο αληηκεησπίδεη. χκθσλα κε 

ηα παξαπάλσ, ε ζπγγξαθέαο πξνζαλαηνιίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ αλαγλσζηψλ απφ ην 

ζηεξεφηππν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζσκαηηθήο κεηνλεμίαο ζηνλ ςπρηθφ θφζκν, ηφζν ησλ 

πξσηαγσληζηψλ φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ αλζξψπσλ. Ζ αθήγεζε απνθηά κηα ζπκβνιηθή 

δηάζηαζε, θαηά ηελ νπνία ππνγξακκίδεηαη κεηαθνξηθά ην δήηεκα ηεο αηνκηθφηεηαο ηνπ 

«Άιινπ». 
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Σέινο, θαη ζε απηφ ην κηθξναθήγεκα ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ παηρληδηνχ,
900

 πνπ 

απνηειεί κηα ζεκαληηθή ζπληζηψζα γηα ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ θαη νπζηαζηηθά ζπληζηά ην 

θέληξν ηεο παηδηθήο ειηθίαο.  

 

 

5.4.19 Σν εηθνλνγξαθεκέλν κηθξναθήγεκα ηεο Μάηηα, Μ., Ζ θνπθνπβάγηα κε ηα 

ρξπζά θηεξά, (2008)
901

 απνηειεί έλα λενηεξηθφ βηβιίν γηα κηθξά παηδηά, ην νπνίν 

επηδηψθεη λα πξνβιεκαηίζεη ηα κηθξά παηδηά-ζπλαλαγλψζηεο ζρεηηθά κε ηα άηνκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 

 Σν ιεθηηθφ πεξηερφκελν ηνπ ηίηινπ γλσζηνπνηείηαη ηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ 

κηθξναθεγήκαηνο. Ζ εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμσθχιινπ ιεηηνπξγεί ζπλδεισηηθά ηνπ 

ηηηιηθνχ θεηκέλνπ, θαζψο αλαπαξίζηαηαη ν πεξηγξαθφκελνο απφ ηνλ ηίηιν ήξσαο λα 

πεηάεη θνληά ζην θεγγάξη. Άμην ζρνιηαζκνχ είλαη ην ζρήκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ην 

νπνίν παξαπέκπεη ζε ηξίγσλν, κε ζθνπφ λα απεηθνληζζεί ε εξεκία θαη ε γαιήλε. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε ηξηγσληθή ζθεπή ησλ νπηηθψλ ζρεκάησλ πνπ ππνλννχλ ηελ εηθφλα ηνπ 

ζπηηηνχ, απνθηά αθφκε πεξηζζφηεξε έκθαζε κε ην πξνθαλέο ηξηγσληθφ ζρήκα πνπ 

δεκηνπξγείηαη
902

. Σα γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ηα νπνία αλαθαιχπηνπκε πίζσ απφ ηηο κνξθέο 

κηαο εηθφλαο, ε εηθνλνγξάθεζε «Σα ρξεζηκνπνηεί σο “ζεκεία”, σο ππνδείμεηο γηα λα 

θαλεξσζνχλ ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ππνβφζθνπλ»
903

.  

Ζ αθήγεζε μεθηλά κε ηελ άκεζε παξνπζίαζε ηνπ κπζνπιαζηηθνχ ρψξνπ, ζηνλ νπνίν 

θηλείηαη ε πινθή. Ζ ηζηνξία εθηπιίζζεηαη κέζα ζε έλα δέληξν, ην νπνίν απνηειεί ην ρψξν 

δξάζεο ησλ ραξαθηήξσλ. Ζ εηθνληθή αθήγεζε εληζρχεη ηε ιεθηηθή πξνζζέηνληαο 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, θαζψο παξνπζηάδνληαη νη ραξαθηήξεο ηεο πινθήο. Ζ γσλία 

ιήςεο είλαη θπζηθή κε ην πιάλν λα είλαη γεληθφ θαλεξψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ιεπηνκέξεηεο απφ ηηο κνξθέο ησλ κπζνπιαζηηθψλ ραξαθηήξσλ. ηελ εμέιημε ηεο 

αθήγεζεο, εηθνλνγξαθνχληαη ηα πνξηξαίηα ησλ ζπγγελψλ ηνπ ήξσα, κε ζπλνδεπηηθέο 

νλνκαζηηθέο επηγξαθέο
904

. Έηζη, ε εηθνλνγξάθνο, κέζσ ηεο «κακάο-θνπθνπβάγηαο» 

ζπζηήλεη ηα πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο. Ζ δηεηθνληθφηεηα ζηελ παξνπζίαζε ησλ ραξαθηήξσλ 
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ιεηηνπξγεί δηηηψο: αθελφο εξκελεπηηθά, δηφηη απνθαιχπηεη ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ, αθεηέξνπ θαζνδεγεηηθά, αθνχ παξαπέκπεη ζηε γλσξηκία 

καδί ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηελ «Κέιπ» θαη ηελ «Κάηηα», ηηο αδεξθέο ηνπ θεληξηθνχ 

πξσηαγσληζηή, πνπ αθνχεη ζην φλνκα «Κνχγθπ». Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν ζπλδπαζκφο 

εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία θηλνχληαη κεηαμχ ηεο ξεαιηζηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο 

αλαηνκίαο ησλ ραξαθηήξσλ (θνπθνπβάγηεο) θαη ηνπ είδνπο ξνπρηζκνχ πνπ επηιέγεη ε 

εηθνλνγξάθνο γηα ηελ εκθάληζή ηνπο. Ο ηξφπνο απφδνζεο ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο ησλ 

ραξαθηήξσλ ζπζρεηίδεηαη κε ηε κείμε κπζνπιαζίαο θαη πξαγκαηηθφηεηαο, ζπκβάιινληαο 

ζηνλ εμαλζξσπηζκφ ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, ε «κακά-θνπθνπβάγηα» απεηθνλίδεηαη κε 

πέξιεο ζην ιαηκφ θαη ξηγέ θφξεκα, ε «Κέιπ» θαη ε «Κάηηα» κε θηφγθν ζηα καιιηά θαη 

κπιε θαη ξνδ κπινπδάθη αληίζηνηρα,  θαη ηέινο ν «Κνχγθπ» κε πνπθάκηζν θαη παπηγηφλ. 

Ζ εμέηαζε ηεο νληνινγηθήο ππφζηαζεο ηνπ πξσηαγσληζηή νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε  

ζπγγξαθέαο επέιεμε κηα θνπθνπβάγηα ζην ξφιν ηνπ θεληξηθνχ ραξαθηήξα εμαηηίαο ηεο 

ζπκβνιηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ θέξεη:  ε θνπθνπβάγηα ζπκβνιίδεη ηε «ζνθία» πνπ αθνξά 

ηελ κεηνπζίσζε ηεο απιήο γλψζεο ζε βίσκα.  

ηελ πνξεία ηεο πινθήο, γλσζηνπνηείηαη ε εηεξφηεηα ηνπ πξσηαγσληζηή, πνπ ηνλ 

θαηαηάζζεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ κεηνλεθηηθνχ «Άιινπ». Ζ δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ ζε ζρέζε 

κε ηελ ππφινηπε νκάδα έγθεηηαη ζηα αδχλακα θηεξά ηνπ, ηα νπνία δελ ηνπ επηηξέπνπλ λα 

πεηάμεη. Χζηφζν, ηνλίδεηαη απφ ηα ζρφιηα ηνπ αθεγεηή ην ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν δεη. Ζ κεηέξα θαη νη αδεξθέο ηνπ ζηέθνληαη ζπγθαηαβαηηθά θαη ζηνξγηθά ζην 

πιεπξφ ηνπ ήξσα. Γξάθεη: 

 «Ο Κνχγθπ φκσο δε πεηάεη πνηέ καδί κε ηα αδεξθάθηα ηνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ έρεη 

πεηάμεη πνηέ ζηε δσή ηνπ. Κάζε θνξά πνπ ηα αδεξθάθηα ηνπ θεχγνπλ, απηφο βγάδεη ην 

κηθξφ θεθαιάθη ηνπ έμσ απφ ηε θσιηά θαη ηα θνηηάεη θαζψο απνκαθξχλνληαη. Όζηεξα 

επηζηξέθεη ιππεκέλνο ζην κηθξφ πνππνπιέλην θξεβάηη κνπ». 

«Μηα κέξα ν Κνχγθπ ξψηεζε ηε κακά ηνπ: καλνχια κνπ ζνθή, γηαηί εγψ δελ κπνξψ λα 

πεηάμσ;, θαη εθείλε ηνπ απάληεζε: κηθξφ κνπ, κε ζηελνρσξηέζαη. Απφ ηφηε πνπ βγήθεο απφ 

ην αβγφ ζνπ ήζνπλ δηαθνξεηηθφο απφ ηηο άιιεο θνπθνπβάγηεο. Σα θηεξά ζνπ είλαη αδχλακα, 

φκσο δελ πξέπεη λα ιππάζαη γη‟ απηφ, γηαηί κπνξεί λα κελ έρεηο δπλαηά θηεξά, έρεηο φκσο 

κηα πνιχ κεγάιε θαξδηά πνπ κπνξεί λα αγαπήζεη φιν ηνλ θφζκν»
905

. 

 «Πξάγκαηη, ν Κνχγθπ είλαη ηφζν επγεληθφο κε ηα άιια δψα πνπ φια ηνλ αγαπνχλ πνιχ. 

Μάιηζηα, νη αδεξθέο ηνπ, ε Κάηηα θαη ε Κέιπ, θάζε θνξά πνπ γπξίδνπλ απφ ηε βφιηα ηνπο, 
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ηνπ θέξλνπλ ηηο πην λφζηηκεο ιηρνπδηέο, φπσο θξάνπιεο, άγξηα βαηφκνπξα θαη 

ειηφζπνξνπο»
906

.  

Μηα ιεπηνκέξεηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ξνήο ηεο ηζηνξίαο είλαη 

ην θεγγάξη πνπ βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηεο θσιηάο, ζηελ νπνία κέλεη ν ήξσαο. Μέζσ ηνπ 

θεγγαξηνχ απνδίδεηαη εηθνληθά ε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ. Σν θεγγάξη εηθνλίδεηαη 

ζιηκκέλν, θαζψο ε ζρεδηαζηηθή ηδηφηεηα ηεο γξακκήο ιεηηνπξγεί σο πεξίγξακκα
907

, κε ηα 

πξφζσπα ησλ ραξαθηήξσλ λα κεηαδίδνπλ ηελ νπζία ησλ ζπκβαηηθψλ απεηθνλίζεσλ 

δηάθνξσλ ζπλαηζζεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ηα εκηθχθιηα πξνο ηα θάησ ζπκβνιίδνπλ ηε 

ζηελαρψξηα
908

.
 
Σν πιάλν ηεο ζθελήο είλαη θνληηλφ θαη δείρλεη ιεπηνκέξεηεο απφ ην 

εζσηεξηθφ ηνπ δσκαηίνπ ηνπ ήξσα, κε ηνλ ίδην λα εηθνλίδεηαη μαπισκέλνο ζην θξεβάηη 

ηνπ
909

. ην πεδίν βάζνπο εκθαλίδεηαη ην θεγγάξη ην νπνίν πιαηζηψλεηαη απφ καχξν 

θφλην, γηα λα απνδνζεί ν λπρηεξηλφο ρξφλνο. Σν ζεκείν θπγήο, ζην νπνίν θαηαιήγεη ην 

βιέκκα ηνπ ήξσα, είλαη ην θεγγάξη, ην νπνίν απνηειεί ην επηζπκεηφ εζηηαδφκελν 

αληηθείκελν. Ζ ιεθηηθή ηξνπηθφηεηα, ε νπνία θηλείηαη πιένλ παξάιιεια κε ηελ εηθνληθή, 

εληζρχεη ηνλ εηθνληδφκελν ραξαθηήξα. Γξάθεη: 

«Κάζε βξάδπ πνπ ηα αδέξθηα ηνπ Κνχγθπ θεχγνπλ ζην δάζνο, απηφο μαπιψλεη 

ζηελνρσξεκέλνο ζην απαιφ θξεβάηη ηνπ θαη θνηηάεη απφ ηελ είζνδν ηεο θσιηάο ηνπ ην 

θεγγάξη. Δίλαη ν κνλαδηθφο θίινο πνπ βξίζθεηαη θάζε βξάδπ εθεί, ςειά ζηνλ νπξαλφ, γηα 

λα ηνπ θάλεη παξέα. Ο Κνχγθπ παξαηεξεί φηη ην θεγγάξη άιινηε γίλεηαη ρνληξφ θαη 

ζηξνγγπιφ ζα θαξπνχδη θαη άιινηε ιεπηφ ζα λπράθη, αιιά πάληα θαίλεηαη ηφζν ζιηκκέλν». 

«Ση λα έρεη άξαγε;»
910

. 

Ο αλαγλψζηεο-ζεαηήο αληηιακβάλεηαη πσο ε παξνπζία ηνπ θεγγαξηνχ ζα 

δηαδξακαηίζεη κείδνλα ιφγν ζηελ θνξχθσζε ηεο πινθήο. Σειηθά, ην θεγγάξη ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επηζπκία ηνπ ήξσα, πξνζθέξνληάο ηνπ σο δψξν «δπν κεγάια ρξπζά 

θηεξά»
911

. Σν ζεκείσκα, πνπ αθήλεη ην θεγγάξη ζηνλ ήξσα, θαίλεηαη θαη ζην ελδν-

εηθνληζηηθφ επίπεδν, θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν νπηηθφ αληηθείκελν βξίζθεηαη ζην θέληξν 

ηεο εηθφλαο
912

. Σν θηεξσηφ ηαμίδη αιιεγνξηθά ζπκβνιίδεη ηελ ίδηα ηε δπλακηθή ηεο 

αθήγεζεο ηνπ βηβιίνπ, ε νπνία «Γξαζθειίδεη γνξγά ην ρξφλν γηα λα νδεχζεη πξνο ηελ 
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πιήξσζε ησλ επηζπκηψλ»
913

. Ζ νπηηθή ηξνπηθφηεηα ζηνρεχεη ζηελ αληηθεηκεληθή 

κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ, κε ηελ απεηθφληζε ηνπ «Κνχγθπ» έμσ απφ ην ρψξν ηεο 

θσιηάο ηνπ λα πεηάεη «θνξψληαο» ηα ρξπζά θηεξά. Ζ γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο είλαη 

θπζηθή, ζην χςνο ησλ καηηψλ, ιεηηνπξγψληαο σο κνριφο ηαχηηζεο γηα ηνλ αλαγλψζηε-

ζεαηή κε ην εηθνληδφκελν πξφζσπν, θαζψο ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηεο πξνζνρήο ηνπ
914

. 

Γξάθεη: 

«Ο Κνχγθπ αλνίγεη ην δψξν γεκάηνο ιαρηάξα θαη βγάδεη απφ κέζα δπν κεγάια ρξπζά 

θηεξά. Ακέζσο ηα θνξάεη, ζηέθεηαη ζηελ άθξε ηεο θσιηάο θαη θνηηάεη θάησ. Ο Κνχγθπ 

θνβάηαη λα πεηάμεη»
915

. 

«ε ιίγν, ν Κνχγθπ αηζζάλεηαη φηη δελ παηάεη ζηε θσιηά ηνπ». 

«Πεηάσ, πεηάσ!, θσλάδεη ελζνπζηαζκέλνο. Απφ ηφζν ςειά κπνξεί λα δεη φια εθείλα γηα ηα 

νπνία είρε αθνχζεη ηα αδεξθάθηα ηνπ λα κηιάλε, αιιά πνηέ δελ ηα είρε δεη κε ηα κάηηα 

ηνπ»
916

. 

Σν θεγγάξη ππνζηαζηνπνηεί ηνλ παξαπιεξσκαηηθφ «Άιιν», ν  νπνίνο αλαδεηά παξέα 

θαη θίινπο, θαζψο είλαη απνκνλσκέλνο ζηνλ νπξαλφ κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα θσηίδεη ηα 

βξάδηα. Ζ εηθνλνγξάθεζε έρεη θξνληίζεη λα απεηθνλίζεη ιεπηνκεξεηαθά ηε ζηηγκή ηεο 

ζπλάληεζεο ησλ δπν ραξαθηήξσλ. Σν πιάλν πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εηθφλα 

είλαη γθξν πιαλ. Οη κνξθέο ησλ δπν ραξαθηήξσλ θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο εηθφλαο ζηνρεχνληαο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ηνπ αλαγλψζηε-ζεαηή. Ο 

δηάινγνο, πνπ αθνινπζεί κεηαμχ ησλ δχν κπζνπιαζηηθψλ ραξαθηήξσλ, δηέπεηαη απφ ηελ 

εηιηθξηλή θαη θνξηηζκέλε ζπλαηζζεκαηηθά εμνκνιφγεζε ηνπ θεγγαξηνχ φηη αηζζάλεηαη 

κνλαμηά θαη απφξξηςε. Έηζη, ηφζν ν πξσηαγσληζηήο φζν θαη ν ελλννχκελνο αλαγλψζηεο 

αληηιακβάλνληαη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ην θεγγάξη ήηαλ ζιηκκέλν ηηο λχρηεο. 

Αμηνζεκείσηνο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ήξσαο θαιχπηεη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θελφ 

ηνπ θεγγαξηνχ. Σν ζηεξίδεη ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν θαη εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη 

ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ. Γξάθεη: «ηαλ θηάλεη ζην θεγγάξη, ηνπ ρακνγειάεη ληξνπαιά θαη 

ηνπ ιέεη: Ση έρεηο θαιφ κνπ θεγγαξάθη, γηαηί είζαη πάληα ιππεκέλν;». 

«Δίκαη ιππεκέλν, γηαηί είκαη ζπλέρεηα κφλν κνπ. Γελ έρσ θαλέλαλ γηα παξέα. ηέθνκαη 

ζπλέρεηα εδψ πάλσ, καθξηά απφ φινπο, γηα λα ζαο θσηίδσ ην βξάδπ, πνπ ν θίινο κνπ ν 

ήιηνο πάεη γηα λα θνηκεζεί. Έηζη, άιιεο κέξεο γηα λα μεράζσ ηε ζηελαρψξηα κνπ ηξψσ πνιχ 
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θαη ην πξφζσπφ κνπ γίλεηαη ζηξνγγπιφ ζα θαξπνχδη, ελψ άιιεο κέξεο δελ έρσ φξεμε λα 

θάσ ηίπνηα θαη ηφηε γίλνκαη ιεπηφ ζα λπράθη»
917

. 

Ζ θνξχθσζε ηεο δξάζεο επέξρεηαη φηαλ νη δπν θίινη πεηάλε καδί ζηνλ νπξαλφ. Ζ 

θάζαξζε έρεη επέιζεη πιένλ θαη γηα ηνπο δπν, γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ιφγνπο ν θαζέλαο. 

Απφ ηε κία, ν «Κνχγθπ», γηαηί θαηάθεξε λα πεηάμεη γηα πξψηε θνξά ζηε δσή ηνπ θαη λα 

δεη φια εθείλα γηα ηα νπνία είρε αθνχζεη απφ ηα αδέξθηα ηνπ, αιιά πνηέ δελ είρε 

θαηαθέξεη λα δεη κε ηα κάηηα ηνπ. Απφ ηελ άιιε, ην θεγγάξη, γηαηί απέθηεζε έλαλ 

πξαγκαηηθφ θίιν.  Ζ κεηακφξθσζε ηνπ ήξσα κε ηε ρξήζε καγηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνλ 

νδεγεί ζην λα ππεξβεί ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ 

κνξθήο. Σα «καγηθά θηεξά», νδεγψληαο ηνλ ήξσα ζε καγηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο, 

επηθέξνπλ ηεξάζηηα αιιαγή ζηε δσή ηνπ. Δληζρχνπλ ηελ αίζζεζε ηεο δχλακήο ηνπ θαη 

ηνλ βνεζνχλ λα απηνπξνζδηνξηζηεί θαη λα πξαγκαηψζεη ηειηθά ηνπο  βαζχηεξνπο πφζνπο 

θαη ηα φλεηξά ηνπ, ηαμηδεχνληαο ζε καγηθνχο θφζκνπο, πάληα φκσο επηζηξέθνληαο ζηνλ 

«πξαγκαηηθφ». Γξάθεη: 

«Θέιεηο λα πάκε καδί κηα βφιηα ζηνλ νπξαλφ;»
918

. 

«Δίλαη ηφζν ραξνχκελνο κε φια απηά ηα θαηλνχξηα πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα βιέπεη απφ 

εθεί ςειά! Σν θεγγάξη είλαη θη απηφ ραξνχκελν, φρη φκσο γηα ηνλ ίδην ιφγν. ια απηά ηα 

έβιεπε θάζε βξάδπ απφ εθεί ςειά πνπ βξηζθφηαλ ζηνλ νπξαλφ. κσο ηα έβιεπε κφλν ηνπ. 

Σψξα ήηαλ φια δηαθνξεηηθά, ήηαλ φια πην φκνξθα απφ πνηέ. ήκεξα, είρε δίπια ηνπ έλαλ 

θίιν! Ση φκνξθα πνπ είλαη φια, φηαλ έρεηο έλαλ θίιν!»
919

.  

Αμίδεη λα ηνλίζνπκε ην ηέινο ηνπ κηθξναθεγήκαηνο, ζην νπνίν παξεκβάιιεηαη ε 

πξνζσπηθή νπηηθή ηνπ αθεγεηή, πνπ ελζαξξχλεη ην κηθξφ παηδί-ζπλαλαγλψζηε λα δεη ην 

θεγγάξη κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ ήξσα. «Αλ ινηπφλ θακηά λχρηα δε δείηε ην θεγγάξη ςειά 

ζηνλ νπξαλφ, εζείο ζα μέξεηε φηη έρεη πάεη βφιηα κε ηνλ αγαπεκέλν ηνπ θίιν, ηνλ 

Κνχγθπ!»
920

. Πξφθεηηαη γηα κηα ηερληθή πνπ ιεηηνπξγεί σο θάιεζκα ελεξγεηηθήο 

ηαχηηζεο, επηβάιινληαο ηε ζπκκεηνρή ηνπ κηθξνχ παηδηνχ-ζπλαλαγλψζηε ζηελ ηζηνξία 

θαη ηνπνζεηψληαο θπξηνιεθηηθά ηα κάηηα ηνπ εθεί πνπ βξίζθνληαη ηα κάηηα ηνπ θεληξηθνχ 

ραξαθηήξα. Ο αθεγεηήο γίλεηαη άκεζα παξεκβαηηθφο
921

, κε απνηέιεζκα ην «ζπκθπξκφ 
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νληνινγηθψλ επηπέδσλ, ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ θαληαζηηθνχ»
922

. Δπηπξφζζεηα, ν ηξφπνο 

θιεηζίκαηνο κε ην ινγνπαίγλην ηεο ιέμεο «Σέινο» απνηειεί κηα κεηακπζνπιαζηηθή 

ηερληθή.  

Ζ πιαηζίσζε ηεο εηθφλαο κέζα ζην ραξαθηεξηζηηθφ θχθιν πνπ νξίδεη ην νπηηθφ πεδίν 

ελφο ηειεζθνπίνπ, απνηειεί κηα ζχκβαζε ηδηαίηεξα πξνζθηιή θαη ζηα θφκηθο
923

. 

Δπηζεκαίλνληαο ηε ζεκαζηνινγία ηεο εηθνληθήο αθήγεζεο, νη δηαδνρηθέο αιιαγέο ζην 

κέγεζνο ηεο εηθφλαο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. ζν ν θεληξηθφο 

ραξαθηήξαο πνξεχεηαη ην δξφκν ηεο αλαδήηεζεο, ε εηθφλα κεγαιψλεη. ηαλ «πιένλ ν 

Κνχγθπ έρεη θαηαθηήζεη ηνλ νπξαλφ», ε εηθφλα είλαη  ε κεγαιχηεξε ζε κέγεζνο. ηε 

ζπλέρεηα, ν «Κνχγθπ» επηζηξέθεη ζηελ θσιηά ηνπ. Έηζη, επέξρεηαη ε απνθφξηηζε θαη ε 

εηθφλα αξρίδεη λα κηθξαίλεη. Ζ εηθνληθή γιψζζα ελνξρεζηξψλεη πνιχ πην 

αλαπαξαζηαηηθά απφ ην θείκελν ηα ζεκεία θνξχθσζεο ηεο πινθήο, αξθεί ν αλαγλψζηεο 

λα κπεη ζηνλ θφπν λα ηελ παξαθνινπζήζεη ζηελ αλαδίπισζή ηεο
924

. ηαλ ζεκεηψλεηαη 

αιιαγή επεηζνδίνπ ή ηφπνπ δξάζεο, ε εηθφλα βαζκηαία κεγαιψλεη θαη ε παξνπζία ηνπ 

ιεπθνχ πιαηζίνπ γχξσ απφ απηήλ πεξηνξίδεηαη, κε ηελ εηθφλα λα θαηαιακβάλεη ηε 

κεγαιχηεξε επηθάλεηα ηεο ζειίδαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηε ζθελή, ζηελ νπνία 

μεθηλά ε εζσηεξηθή κεηακφξθσζε ηνπ θεληξηθνχ ραξαθηήξα, ε εηθφλα αιιάδεη ζέζε: απφ 

ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ βηβιίνπ κεηαθέξεηαη ζηε δεμηά. Οη δεμηφηεηεο απηέο δελ 

θεξδίδνληαη εχθνια θαη ζίγνπξα πξναπαηηείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αλαγλψζηε πξνο 

παξαηήξεζε, θπξίσο φκσο ε ηθαλφηεηά ηνπ λα «δηαβάδεη» πίζσ απφ ηηο εηθφλεο θαη λα 

ζπγθξίλεη δηα κέζνπ απηψλ. Δθεί αθξηβψο έγθεηηαη ε επαλαζηαηηθφηεηα ζηελ ηδενινγία 

πνιιψλ λεφηεξσλ εηθνλνγξαθεκέλσλ βηβιίσλ: ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή πνπ επηδηψθνπλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ
925

. Δπηπξφζζεηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη εηθφλεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κηθξναθεγήκαηνο παξαπέκπνπλ ζηνλ ηξφπν δσγξαθηθήο ησλ παηδηψλ κε 

ηε ρξήζε μπινκπνγηάο. 

Ζ αθήγεζε απνθηά ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα, θαζψο βνεζά ηα παηδηά, πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη δελ κπνξνχλ «λα πεηάμνπλ», λα ειπίδνπλ πσο 

ν πεξίγπξφο ηνπο ζα ηνπο δψζεη ηα «ρξπζά θηεξά» πνπ ρξεηάδνληαη, γηα λα απνγεησζνχλ 

θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα φλεηξά ηνπο εθκεηαιιεπφκελα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. 
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5.4.20 Παξαηεξψληαο ηηο παξαθείκελεο ζπκβάζεηο ηνπ κηθξναθεγήκαηνο ηεο 

ηεξγηψηε, Β., Ο Φζζζζο, ε Ακπαηνχ θαη έλα αεδφλη, (2007)
926

 θαη εζηηάδνληαο ζηελ 

εηθφλα εμσθχιινπ, ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο αληηιακβάλεηαη πσο ππάξρεη εκθαλήο 

ηδενινγηθή ζέζε θαη πξνβνιή ηνπ δηδαθηηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ θεηκέλνπ. Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε χπαξμε ηεο ιέμεο «Γηαθνξεηηθφηεηα» ζην εμψθπιιν, φπσο θαη ε επηζήκαλζε ζην 

νπηζζφθπιιν πσο ην βηβιίν είλαη «Καηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ αμηψλ»
927

.  

ε κηα γελλαηφδσξε ρεηξνλνκία «δεκνθξαηηθήο ηζνλνκίαο»
928

, ζηνλ ηίηιν 

ζπλσζηίδνληαη φινη νη βαζηθνί πξσηαγσληζηέο, ν Φζζζζο, ε Ακπαηνχ θαη έλα αεδφλη. Ο 

πεξηγξαθηθφο ηίηινο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμψθπιινπ, πξντδεάδεη 

ηνλ αλαγλψζηε πσο ε ηζηνξία εζηηάδεη ζηε ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ φλησλ, ελφο ζθχινπ, κηαο θακεινπάξδαιεο θαη ελφο αεδνληνχ. Ζ εηθφλα, 

ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη νη ηξεηο ραξαθηήξεο, έρεη ηεηξάγσλν θαδξάξηζκα 

θαηαιακβάλνληαο ην θέληξν ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπ εμσθχιινπ. Μηα γξακκή ζηε 

κέζε ηεο εηθφλαο ηε ρσξίδεη ζε δπν κέξε. Σν θάζε κέξνο έρεη δηαθνξεηηθφ ρξψκα ζην 

θφλην: ην αξηζηεξφ κέξνο έρεη ζθνχξν κσβ θαη ην δεμί αλνηρηφ κσβ. Ζ γσλία ιήςεο ηεο 

ζθελήο  είλαη απφ πνιχ θνληά, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη λα παξαηεξήζνπκε κε θάζε 

ιεπηνκέξεηα ηα εηθνληδφκελα πξφζσπα, ηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα εθαηέξσζελ, κε ην 

ζεκείν θπγήο  φπνπ θαηαιήγνπλ ηα βιέκκαηά ηνπο λα είλαη ην απέλαληη δψν. 

Ζ ηζηνξία ηνπνζεηείηαη ζε έλα «αζαθέο θαη αθαζφξηζην «Κάπνηε»
929

 κε ηα γεγνλφηα 

λα εθηπιίζζνληαη κε ηε βνήζεηα κηαο ρξνληθφηεηαο πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαδνρή ησλ 

επνρψλ επηηξέπνληαο ζηνλ αλαγλψζηε λα ηαπηηζηεί κε ηηο πεξηγξαθφκελεο θαηαζηάζεηο. 

Σα αθεγνχκελα γεγνλφηα κεηαθέξνληαη απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ζθχινπ-αθεγεηή, κε 

ηνλ νπνίν άκεζα ηαπηίδνληαη νη ελλννχκελνη αλαγλψζηεο. Ζ πινθή εζηηάδεη ζηε δσή ελφο 

ζθχινπ θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη: πεξηθξφλεζε, θνηλσληθή απνκφλσζε θαη 

απφξξηςε απφ άιια ζθπιηά. Ζ εζηίαζε ηεο αθήγεζεο είλαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ 

θεηκέλνπ εζσηεξηθή θαη παξαπέκπεη ζε εζσηεξηθφ κνλφινγν, «Σν κφλν πνπ ζπκάκαη απφ 

ηε κεηέξα κνπ είλαη πφζν γιπθηά ήηαλ καδί καο θαη πψο καο θξφληηδε φινπο κε αγάπε». 

χκθσλα κε ηνλ Stephens, φηαλ ν «Άιινο» απνηειεί ην θέληξν ηεο εζηίαζεο, 

ζπλεηζθέξεη ζηε ζεηηθή απηναληίιεςε ησλ «δηαθνξεηηθψλ» ραξαθηήξσλ
930

. 
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Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην ζθχιν-αθεγεηή, ε αλαηξνπή ζηε δσή ηνπ επήιζε ηε 

ζηηγκή πνπ απνθάζηζε λα θχγεη απφ ην ζπίηη ζην νπνίν έκελε, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαθαιχςεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, δειαδή ζε πνηα νκάδα δψσλ αλήθεη. Ενχζε σο ηφηε ζε 

έλα δηακέξηζκα πνιπθαηνηθίαο, ζην νπνίν νη «θαηλνχξγηεο κακάδεο», φπσο απνθαιεί ηνπο 

ηδηνθηήηεο ηνπ, ηνλ Κσζηή θαη ηνλ Μάθε, ηνπ πξνζέθεξαλ έλα πνιχ επράξηζην, ζηνξγηθφ 

θαη γεκάην αλέζεηο θαη αγάπε πεξηβάιινλ. Σν φλνκα ηνπ θεληξηθνχ ραξαθηήξα ζα ην 

κάζνπκε πνιχ αξγφηεξα
.
 ζπγθεθξηκέλα ηε ζηηγκή ηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε έλα πνπιί. Ο 

κνλφινγνο ηνπ ήξσα δηαθφπηεηαη, θαη ηε ζέζε ηνπ ζηελ αθήγεζε παίξλεη ν δηάινγνο, ζε 

επζχ ιφγν, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη αλάκεζα ζε απηφλ (ήξσα) θαη έλα αεδφλη, «Πνηνο 

είζαη; ηνλ ξψηεζα». Μέζα απφ ην δηάινγν απηφ  καζαίλνπκε, φπσο πξναλαθέξακε, ην 

φλνκα ηνπ θεληξηθνχ ραξαθηήξα, ην νπνίν είλαη Φζζζζο.  

Ζ πινθή εμειίζζεηαη κε ηνλ Φζζζζο λα έρεη θαηαζηξψζεη ην ζρέδην απφδξαζήο ηνπ 

απφ ην ζπίηη ζην νπνίν έκελε, κε ζθνπφ λα ζπλαληήζεη ηηο θσλέο πνπ άθνπγε ηα βξάδηα 

απφ ην παξάζπξφ ηνπ. Ο αλαγλψζηεο, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ πξσηαγσληζηή, 

αληηιακβάλεηαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα βξεζεί κε άιια ζθπιηά. Πξφθεηηαη γηα κηα 

εζσηεξηθή αλάγθε ηνπ ήξσα, ε νπνία δηαθαίλεηαη σο πνξεία πξνο ηελ σξηκφηεηα, σο 

πνξεία απηνγλσζίαο θαη αλαδήηεζεο ηεο αηνκηθήο ηαπηφηεηάο ηνπ, «Έπξεπε λα βξσ απφ 

πνχ έξρνληαλ νη θσλέο πνπ είρα αθνχζεη. Πνηνη ήηαλ νη θίινη πνπ κηινχζαλ ζαλ εκέλα; 

Πνχ δνχζαλ; Πψο ήηαλ;». 

Ο δηάινγνο πνπ αθνινπζεί αλάκεζα ζηνλ Φζζζζο θαη ηα ππφινηπα ζθπιηά πνπ 

ζπλαληάεη, αθνινπζεί ηνλ άμνλα «Δκείο» vs «Άιινο». Μέζα απφ ηα ιφγηα ησλ 

δεπηεξεπφλησλ ραξαθηήξσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηεξενηππηθέο εθθξάζεηο «Δίλαη ηφζν 

κηθξνθακσκέλνο (…) είλαη πην θνληφο θη απφ θαλίο (…) είλαη καθξνπιφο…»
931

,« Μπξίδεη 

βέβαηα ζαλ ζθχινο, αιιά είλαη ν πην αζηείνο ζθχινο πνπ έρσ δεη πνηέ κνπ»,
932

 δίλεηαη 

έκθαζε ζηελ εηθφλα ηνπ «Άιινπ» σο κεηνλφηεηαο, έλαληη κηαο ηζρπξήο ελδν-νκάδαο. Ο 

θεληξηθφο ραξαθηήξαο εμαηηίαο ηεο εμσηεξηθήο ηνπ εκθάληζεο γίλεηαη αληηθείκελν 

θνξντδίαο θαη νδεγείηαη ζην θνηλσληθφ πεξηζψξην
.
 απφιπηα θπζηνινγηθά απνγνεηεχεηαη.  

Γξάθεη: 

 «Δίλαη καθξνπιφο… κνηάδεη, κνηάδεη…»
933

 

«Μνηάδεη κε ινπθάληθν! Δίπε ηφηε ν ζθχινο πνπ είρε κείλεη μαπισκέλνο. Σφηε άξρηζαλ λα 

γειάλε φινη καδί».
934

 

                                                           
931

 ηεξγηψηε, Β., φ.π., ζ.20. 
932

 .π., ζ.20. 
933

 .π., ζ.20. 



242 
 

«Θπκσκέλνο, γχξηζα ηελ πιάηε θη έθπγα. Σνπο άθνπζα λα γειάλε ελψ απνκαθξπλφκνπλ. 

αλ πήγαηλαλ λα ζηακαηήζνπλ, θάπνηνο απ‟ φινπο έιεγε «ζαλ ινπθάληθν!» θαη μαλάξρηδαλ 

πάιη λα γεινχλ».
935

 «Μειαγρφιεζα. Θπκήζεθα ην ζπίηη κνπ, ηα παηρλίδηα… ην πηάην κνπ 

γεκάην λνζηηκηέο… ζπκήζεθα ηηο βξαδηλέο βφιηεο κε ηνλ Κσζηή θαη ηνλ Μάθε… έλησζα 

πνιχ κφλνο θαη άξρηζα λα θιαίσ κε παξάπνλν, βνπβά, πλίγνληαο η‟ αλαθηιεηά κνπ».
936

 Ζ 

απνγνήηεπζή ηνπ επηηείλεηαη κέζσ ηεο αλαδξνκήο πνπ θάλεη ελζπκνχκελνο ην ζπίηη ηνπ 

θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ θξφληηδαλ. 

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο έξρεηαη αληηκέησπνο κε κηα αθφκε απφξξηςε, απηή ηε 

θνξά απφ ηελ κηθξή θνηλσλία ησλ πνπιηψλ, πνπ ηνλ απνθεχγνπλ γηαηί ηνλ θνβνχληαη. 

Καηά ηελ θνξχθσζε ηεο πινθήο, επέξρεηαη ε ιχζε ράξε ζηελ παξέκβαζε ηνπ «θπξ 

Αεδφλη», ν νπνίνο νδεγεί ην Φζζζζο ζε έλα δσνινγηθφ θήπν. Δθεί γλσξίδεη θαη απνθηά 

κηα πξαγκαηηθή θίιε. Ο αλαγλψζηεο αμηνινγεί ηηο πιεξνθνξίεο απηέο θαη ηηο ζπζρεηίδεη 

κε ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, θαζψο επηζεκαίλεηαη παξαβνιηθά ε θαθνκεηαρείξηζε 

θαη εθκεηάιιεπζε ησλ δψσλ απφ ηνπο αλζξψπνπο, «ν θήπνο κε ηα θινπβηά…».. 

Πξφθεηηαη γηα κηα θακεινπάξδαιε, ε νπνία απνηειεί ηνλ παξαπιεξσκαηηθφ «Άιιν», ν 

νπνίνο αληίζηνηρα κε ηνλ θεληξηθφ ήξσα απνηειεί ην κεηνλεθηηθφ «Άιιν» εμαηηίαο ηεο 

ζσκαηηθήο ηνπ ππεξνρήο. Σα ιφγηα ηεο Ακπαηνχ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αίζζεζε 

κνλαμηάο πνπ βηψλεη «Γελ έρσ θίινπο. Δίκαη ηφζν ςειή. Καλέλαο δελ κνπ κνηάδεη θαη 

θαλέλαο δελ κε θαηαιαβαίλεη. Νηψζσ ηφζν κφλε»
937

. Μέζα απφ ηηο ησλ δχν ραξαθηήξσλ, 

ηνπ Φζζζζο θαη ηεο Ακπαηνχ, απνηππψλνληαη ηφζν ε θνηλσληθή πξνθαηάιεςε φζν θαη ε 

θνηλσληθή απνδνρή.  

Παξάιιεια, ππάξρνπλ πνιιέο εθθάλζεηο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζε απηφ ην 

κηθξναθήγεκα. Ο ζθχινο είλαη «δηαθνξεηηθφο» απφ ηνπο αλζξψπνπο θαη αλαδεηά ίδηα 

πιάζκαηα κε απηφλ, λνκίδνληαο φηη έηζη ζα βξεη ηελ επηπρία. ηαλ φκσο ηα ζπλαληά, 

απηά ηνλ βξίζθνπλ «δηαθνξεηηθφ», παξφιν πνπ αλήθνπλ ζην ίδην είδνο θαη ηνλ 

θνξντδεχνπλ. Σα άηνκα, πνπ ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο αληηκεησπίδνπλ ηελ 

απφξξηςε απφ ηνλ πεξίγπξφ ηνπο, αλαδεηνχλ απεγλσζκέλα ηελ ππνζηήξημε θαη ηε θηιία 

έζησ θαη ελφο αηφκνπ. Αξθεηά ζπρλά βξίζθνπλ παξεγνξηά ζην πξφζσπν απηνχ πνπ 

βηψλεη αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο. Έηζη, ε αθήγεζε απνθηά ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα, θαζψο 

ζίγεηαη έκκεζα ε δηαπίζησζε πσο φινη είλαη δέζκηνη ηδεψλ, αληηιήςεσλ θαη εηθφλσλ πνπ 
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θαζνξίδνληαη απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα-θνπιηνχξα, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο πξφηππν γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο εηεξφηεηαο. Χο απνηέιεζκα, νη «Άιινη» απνκνλψλνληαη, γηαηί  

πεξηζζφηεξνη αηζζάλνληαη άβνια απφ ηελ παξνπζία ηνπο. Σειηθά, γίλεηαη επηπρηζκέλνο 

κε ηε δηαπξνζσπηθή ζρέζε πνπ ζα δεκηνπξγήζεη κε «δηαθνξεηηθά» πιάζκαηα απφ απηφλ, 

κηα θακεινπάξδαιε θαη έλα αεδφλη. Ζ απφξξηςε ηνπ Φζζζζο απφ ηελ θνηλσλία ησλ 

ζθπιηψλ, κεηαδίδεη ζηνπο αλαγλψζηεο ζηάζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ, 

ζηέιλνληαο έλα αηζηφδνμν κήλπκα: Μηα απφξξηςε δελ είλαη ην ηέινο. Χο απνηέιεζκα 

έρεη ηελ αλάδεημε ηνπ εζηθνχ θψδηθα ηνπ θιαζηθνχ «επηπρηζκέλνπ» ηέινπο ηεο ηζηνξίαο 

ε νπνία ζεσξείηαη ζχκθπηε κε ηηο ςπρνινγηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ-αλαγλσζηψλ. 

χκθσλα κε ηνλ Stephens, «Τπάξρεη ε ηδέα φηη ηα κηθξά παηδηά αλαδεηνχλ βεβαηφηεηεο γηα 

ηε δσή θαη φρη απξνζδηνξηζηίεο»
938

. 

Ζ ηειεπηαία ζθελή, κε ηελ νπνία επηιέγεη ε εηθνλνγξάθνο λα θιείζεη ηελ αθήγεζε, 

απνηειεί επαλάιεςε ηεο εηθφλαο ηνπ εμσθχιινπ, κε κηα δηαθνξά:  ν αλαγλψζηεο κπνξεί 

ηψξα λα δεη ηε ζπλέρεηα ησλ ζσκάησλ ησλ δψσλ ζηελ αξηζηεξή εηθφλα. Ζ εηθφλα απηή 

ζηέιλεη έλα αηζηφδνμν κήλπκα, φηη δειαδή φινη κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ κειινληηθά, 

φζν θη αλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, δηφηη απηφ πνπ έρεη ηειηθψο ζεκαζία είλαη ε 

θαηαλφεζε, ε απνδνρή, αιιά ζπγρξφλσο θαη ε δηαηήξεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ 

θαζελφο. Γξάθεη:  

« Ζ Ακπαηνχ φκσο είλαη ε πην αγαπεκέλε κνπ θίιε».
939

 

«Ο θπξ Αεδφλεο είλαη θαη απηφο θίινο καο».
940

 

«Ο Φζζζζο γχξηζε πίζσ ζην ζπίηη ηνπ, φπνπ κέλεη καδί κε ηνλ Κψζηα θαη ηνλ Μάθε, θαη ε 

Ακπαηνχ έκεηλε ζην δσνινγηθφ θήπν».
941

 

« Ζ Ακπαηνχ θαη εγψ παίδνπκε παηρλίδηα, θνπβεληηάδνπκε, δίλνπκε αζηεία νλφκαηα ν έλαο 

ζηνλ άιιν(…). Κη αλ πνηέ ηζαθσζνχκε, ηελ άιιε θηφιαο ζηηγκή θηιηψλνπκε».
942

 

Άμηα ζρνιηαζκνχ είλαη ε ζπλνιηθή ζρεδίαζε ηνπ βηβιίνπ, ε νπνία  ζπκβάιιεη ζηελ 

πεξηπαηρηηθή δηάζεζε ηνπ βηβιίνπ. πγθεθξηκέλα, ζηα αξηζηεξά ηνπνζεηείηαη ην ιεθηηθφ 

θείκελν παξνπζία ιεπθνχ θφληνπ, κε ηε ρξήζε θεξνκπνγηάο γηα ηε ζρεδίαζε ησλ 

εηθνληδφκελσλ αληηθεηκέλσλ, ελψ ζηα δεμηά ηνπνζεηείηαη ε εηθνλνγξάθεζε, ρσξίο 

πιαίζηα, θαιχπηνληαο φιε ηελ επηθάλεηα ηεο ζειίδαο, κε ηε ρξήζε αθνπαξέιαο θαη 

πέλαο. Δπηπιένλ, θαηαξγείηαη φρη κφλν ην πιαίζην ηεο εηθφλαο αιιά θαη ηα φξηα κεηαμχ 
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θεηκέλνπ θαη εηθφλαο, ψζηε λα εηζρσξεί ην έλα κέζα ζην άιιν θαη λα δίλνπλ ηελ 

εληχπσζε κηαο εληαίαο αθήγεζεο. Δπηπξφζζεηα, ε εηθνλνγξάθνο παξακέλεη πηζηή ζηε 

βαζηθή ηδέα ηνπ θεηκέλνπ, κε ηηο εηθφλεο λα πξνβάιινπλ ηδηαίηεξα κφλν έλα γεγνλφο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ  ηδενινγηθή δηάζηαζε κεηαμχ θεηκέλνπ θαη εηθφλαο, ε εηθνλνγξάθνο 

επηθεληξψλεηαη ζηε δπζαξκνλία ησλ ζρέζεσλ ηνπ ζθχινπ κε ηνπο ππφινηπνπο ζθχινπο, 

αιιά θαη ζηελ ηζνξξνπία ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ζθχινπ, αεδνληνχ θαη θακεινπάξδαιεο. 

   

       

5.4.21 ην κηθξναθήγεκα ηεο Καξαγηάλλε, Μ., Δξπζξνχιεο ην θφθθηλν αζηέξη, 

(2007)
943

 ν ηίηινο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηθνλνγξάθεζε πξντδεάδνπλ ηνλ αλαγλψζηε γηα 

ην πεξηερφκελν ηεο αθήγεζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ν ηίηινο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία απηψλ 

πνπ ηηηινθνξνχληαη σο «νλνκαηηθνί»
944

, θαζψο αλαθέξεηαη ζηνλ θεληξηθφ ραξαθηήξα 

ηεο ηζηνξίαο, γλσζηνπνηψληαο έλα αμηνπξφζεθην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ. ε άκεζε 

ζπζρέηηζε κε ηνλ ηίηιν, ε νπηηθή ηξνπηθφηεηα αλαπαξηζηά ηνλ θεληξηθφ ραξαθηήξα λα 

βξίζθεηαη ζηε κέζε ηεο εηθφλαο θαη πξνο ηα θάησ, ελψ δίπια ηνπ δεμηά θαη αξηζηεξά 

ππάξρνπλ  δπν ρξπζά αζηέξηα. Ζ γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο είλαη θπζηθή, θαζψο ε 

εηθνλνγξάθνο παξνπζηάδεη ηα ηξία αζηέξηα ρακνγειαζηά, κεηαδίδνληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν κηα επράξηζηε αηκφζθαηξα. Σα ρξψκαηα ζηελ εηθφλα θαη ν θσηηζκφο έρνπλ ζα 

ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ ρξψκαηνο ηνπ ήξσα. ζνλ αθνξά ην πεδίν βάζνπο ηεο εηθφλαο, 

ππάξρνπλ αζηέξηα ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηινγή ηνπ κπιε ρξψκαηνο απφ ηελ 

εηθνλνγξάθν, δείρλνπλ πσο πξφθεηηαη γηα ηνλ έλαζηξν νπξαλφ.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο 

ην εμψθπιιν, εθηφο απφ ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ηνπ
945

, κεηαηξέπεηαη αθφκε ζε έλα ρψξν 

«δηδαρήο», κε απνδέθηε ηνλ ελήιηθν αγνξαζηή, θαζψο ππάξρεη ε εηηθέηα: «Έλα παξακχζη 

γηα ηελ δηαθνξεηηθφηεηα», εληζρχνληαο ηελ ηδενινγηθή ζέζε γχξσ απφ ηελ νπνία ζα 

θηλεζεί ε ηζηνξία  

Ζ έλαξμεο ηνπ κηθξναθεγήκαηνο ζεκαηνδνηείηαη απφ ην ζηεξενηππηθφ ιεθηηθφ κνηίβν 

«Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξφ». Ζ εζειεκέλε απηή ανξηζηία ηνπ ρξφλνπ κεηαθέξεη ηελ 

αθήγεζε ζε έλαλ άιιν ρξφλν θαη ζε έλαλ άιιν ρψξν, ζπγθεθξηκέλα ζηνλ νπξάλην ρψξν. 

Σα πάληα είλαη πηζαλά πέξα απφ ηα ζχλνξα ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. Σφζν ην θείκελν 

φζν θαη ε εηθνλνγξάθεζε ζπλεγνξνχλ ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηεξηζηηθνχ 
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ηνπ ήξσα, κε ζθνπφ ηελ νηθείσζε ηνπ «Άιινπ», πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ έθζεζε 

ηνπ πφζν «πεξίεξγα θάληαδε» αλάκεζα ζηα ππφινηπα ρξπζά αζηέξηα. Ζ εηθνλνγξάθνο 

ρξεζηκνπνηεί ηελ πεξηζηαζηαθή απνπζία θφληνπ ζηα ζεκεία πνπ εκθαλίδεηαη ην ιεθηηθφ 

θείκελν, έρνληαο σο ζθνπφ λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε ζηε θηγνχξα ηνπ 

ήξσα, πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηεο εηθφλαο. Ζ εηθνλνγξάθεζε ζηελ 

απέλαληη ζειίδα ππεξθπξηνιεθηεί ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ θεηκέλνπ, «α κηα θφθθηλε βνχια 

ζην ρξπζφκαπξν πνπά θφξεκα ηεο λχρηαο». Ζ γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο είλαη απφ θάησ 

πξνο ηα πάλσ, κε ζθνπφ λα θαλεί ζην πεδίν βάζνπο ην «πνπά θφξεκα ηεο λχρηαο»
946

  θαη 

ε θφθθηλε βνχια πνπ μερσξίδεη. Ο θεληξηθφο ήξσαο ηεο ηζηνξίαο ππνζηαζηνπνηεί ην 

κεηνλεθηηθφ «Άιιν», θαζψο ε εηδνπνηφο ηνπ δηαθνξά απφ ηα ππφινηπα αζηέξηα είλαη ην 

δηαθνξεηηθφ ηνπ ρξψκα. Γξάθεη:   

«Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, ζηνλ θαηάκαπξν νπξαλφ εκθαλίζηεθε έλα θφθθηλν, θαηαθφθθηλν 

αζηέξη. Πφζν πεξίεξγν θάληαδε αλάκεζα ζηα ππφινηπα νιφιακπξα, ρξπζαθέληα αζηέξηα! 

α κηα θφθθηλε βνχια ζην ρξπζφκαπξν πνπά θφξεκα ηεο λχρηαο».
947

 

ηε ζπλέρεηα, ε ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε δηαθφπηεηαη απφ δηαιφγνπο κεηαμχ ηνπ 

θεληξηθνχ ήξσα θαη ησλ αζηεξηψλ ηεο «Μεγάιε Άξθηνπ» θαη ηνπ «είξηνπ». Ζ 

πξνζπάζεηα, πνπ θάλεη ν ήξσαο λα γλσξηζηεί θαη λα αλαπηχμεη ζρέζεηο θηιίαο κε ηα 

αζηέξηα πνπ ζπλαληάεη πξψηα ζηνλ νπξαλφ, δελ έρεη ηελ θαηάιεμε πνπ επηζπκεί, θαζψο 

έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηα εηξσληθά ζρφιηά ηνπο. Γξάθεη: 

«Γεηα ζαο! Σν φλνκά κνπ είλαη Δξπζξνχιεο», ζπζηήζεθε ζηα ππφινηπα αζηέξηα ηνπ 

νπξαλνχ». 

«Δξπζξνχιεο; Ση φλνκα είλαη απηφ; είπε εηξσληθά ην πην θσηεηλφ αζηέξη απφ ηνλ 

αζηεξηζκφ ηεο Μεγάιεο Άξθηνπ». 

«Γηα λα ζε δσ θαιχηεξα κηθξέ!» είπε ν είξηνο, ην πην ιακπξφ αζηέξη η‟ νπξαλνχ. Μήπσο 

έρεηο απηή ηελ αξξψζηηα πνπ βγάδεηο θφθθηλα ζππξάθηα θαη αλεβάδεηο ππξεηφ; Να δείηε 

πσο ιέγεηαη… Α! Σν ζπκήζεθα: Δξπζξά!» ζπλέρηζε ν είξηνο πνπ εθηφο απφ ην πην 

θσηεηλφ ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ θη σο ην πην έμππλν αζηέξη ζην βαζίιεην ηεο λχρηαο». 

«ρη, φρη, είκαη πγηέζηαην! Αλαθψλεζε ην θφθθηλν αζηεξάθη». 

«Καλνληθά ιέγνκαη Δξπζξφο, πνπ ζεκαίλεη θφθθηλνο, αιιά κε θσλάδνπλ φινη Δξπζξνχιε. 

Ξέξεηε, πήξα ην φλνκά κνπ απφ ην ρξψκα κνπ»
948

. ε κηα πξνζπάζεηα λα ηνπο εμεγήζεη 
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ηνλ ιφγν πνπ έρεη θφθθηλν ρξψκα, αλαθέξεη ην φλνκά ηνπ, πνπ είλαη «Δξπζξνχιεο». Ζ 

ζπλάληεζή ηνπο απνηππψλεηαη θαη ζε εηθνλνγξαθηθφ επίπεδν,  κε ηνλ θεληξηθφ ήξσα λα 

αλαπαξίζηαηαη ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηεο εηθφλαο, ππνζηαζηνπνηψληαο ηελ απνκφλσζε 

θαη ην αίζζεκα θαησηεξφηεηαο θαη κεηνλεμίαο. Αληίζεηα, ηα ππφινηπα αζηέξηα, πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία, θαηαιακβάλνπλ ηνλ πεξηζζφηεξν ρψξν ζηελ 

εηθφλα, θαηέρνληαο πεξίνπηε ζέζε θαη απνθηψληαο έλα αίζζεκα αλσηεξφηεηαο
949

. 

Οη εθθξάζεηο δπζθνξίαο θαη πεξηθξφλεζεο ζπλερίδνληαη, κε ηα ιφγηα ηεο ελδν-νκάδαο 

λα γίλνληαη αθφκα πην ζθιεξά ζηηγκαηίδνληαο ηνλ ήξσα, «Καη άζρεκνο! Καη ζακπφο! Καη 

μεζσξηαζκέλνο! ηγνςηζχξηδαλ κεηαμχ ηνπο ηα ππφινηπα αζηέξηα απφ θάζε κηα απφ ηηο 

παξέεο ησλ αζηεξηψλ πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηνλ νπξαλφ, ηνπο ιεγφκελνπο αζηεξηζκνχο»
950

. 

Σα ιφγηα ηνπο είλαη δεισηηθά ηεο  ζηεξενηππηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Δπεηδή «Ο ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν ραξαθηεξίδεη θαλείο ηνλ Άιιν εθθξάδεη θαη ηελ αληίιεςε πνπ έρεη γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ»
951

, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο νη ραξαθηεξηζκνί «άζρεκνο», «ζακπφο», 

«μεζσξηαζκέλνο» αληηθαηνπηξίδνπλ ην «φκνξθν», ην «θσηεηλφ», ην «ιακπεξφ», ζηνηρεία 

πνπ απνδίδεη ε «θπξίαξρε» νκάδα ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηεο. Πξνρσξψληαο παξάιιεια κε 

ηελ θεηκεληθή αθήγεζε, ε εηθνλνγξάθνο αλαπαξηζηά ζε κηα νινζέιηδε εηθφλα ηνλ 

Απγεξηλφ, πξνθεηκέλνπ λα ηνληζηεί ε ππεξνρή ηνπ, ελψ ν Δξπζξνχιεο εηθνλίδεηαη 

θνβηζκέλνο θαη απνκαθξπζκέλνο ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ηεο απέλαληη ζειίδαο κέζα 

ζε ιεπθφ θφλην.  χκθσλα κε ηνλ Moebius, «Ζ ρακειφηεξε ζέζε ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα 

θαη ηελ πην κειαγρνιηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα πξφζσπα, θαζψο ην θάησ 

κέξνο ηεο ζειίδαο είλαη ζπρλά ζεκάδη κε επλντθήο ζέζεο»
952

. Ζ επηινγή ηεο γσλίαο ιήςεο 

απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεληθφ πιάλν ηεο ζθελήο, εληζρχεη ηε 

δχζθνιε ζέζε θαη ηελ απνκφλσζε, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ήξσαο πξνθαιψληαο 

ζπλαηζζήκαηα νίθηνπ ζηνλ αλαγλψζηε. Δπηπξφζζεηα, ην ζεκείν θπγήο απφ ην βιέκκα ηνπ 

Απγεξηλνχ θαηαιήγεη ζην βιέκκα ηνπ Δξπζξνχιε, κε ηε δηαγψλην πνπ ζρεκαηίδεηαη 

αλάκεζα ζηνπο δπν ραξαθηήξεο λα ππνλνεί έληαζε
953

. Ζ αλάγθε θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ 

ήξσα ηνλίδεη θαη‟ επέθηαζε ην πφζν ζεκαληηθή είλαη γηα ηα κηθξά παηδηά ε απφθηεζε 

θίισλ. Ζ ζεκαληηθή θνηλσληθή ζρέζε ζηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο κεηαμχ ησλ 

ζπλνκειίθσλ είλαη ε θηιία. Οη θίινη ησλ παηδηψλ απνηεινχλ, καδί κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο 
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δαζθάινπο, ηνπο πην δπλαηνχο  παξάγνληεο γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζή θαη ηελ αλάπηπμε 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο
954

. 

Ζ πινθή εμειίζζεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ θπιεηηθνχ «Άιινπ» λα θχγεη, δεδνκέλεο 

ηεο θαηάζηαζεο πνπ ππήξρε. Οδεγείηαη, ινηπφλ, ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηελ 

θνηλσληθή απνκφλσζε. Οη επηινγέο ηεο εηθνλνγξάθνπ γηα ηελ εηθφλα
955

 ηεο 

απνκάθξπλζεο ηνπ Δξπζξνχιε είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ εληχπσζε πνπ δεκηνπξγείηαη 

θαη γηα ηα λνήκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ δξνκνινγνχληαη: ην πιάλν γίλεηαη γεληθφ, κε 

ζθνπφ λα ζπκπεξηιάβεη φινπο ηνπο εηθνληδφκελνπο ραξαθηήξεο. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηεί 

δηζέιηδν εχξνο γηα ηελ εηθφλα, κηα πάγηα εηθνλνγξαθηθή επηινγή, φηαλ ην κηθξφ παηδί - 

ζπλαλαγλψζηεο θαιείηαη λα «κπεη» ζηνλ εηθνληδφκελν θφζκν
956

. Οη εθθξάζεηο ησλ 

πξνζψπσλ ηεο θπξίαξρεο νκάδαο αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζνπλ. Ζ 

φςε ηνπο είλαη ζνβαξή, αγέιαζηε, απηαξρηθή θαη απζηεξή. Σα ζεθσκέλα ρέξηα ηνπο κε 

ηνλ ηελησκέλν δείθηε ππνδειψλνπλ ηελ επηθξηηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνλ ήξσα. Σν 

ζεκείν θπγήο, απφ ηα βιέκκαηά ηνπο θαηαιήγεη ζηνλ ήξσα πνπ είλαη θαη ην «ζεκείν 

εζηίαζεο».
957

 ην πεδίν βάζνπο εηθνλίδεηαη ε θηγνχξα ηνπ Δξπζξνχιε ζαλ θάηη κηθξφ θαη 

αδχλακν
958

, κε ζθπκκέλν ην θεθάιη, απνθαιχπηνληαο ηελ άζρεκε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ 

θαηάζηαζε, φπσο πεξηγξάθεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο. Γξάθεη: 

«Σν θφθθηλν αζηεξάθη κεκηάο θνθθίληζε αθφκε πεξηζζφηεξν, αιιά απηή ηε θνξά απφ ηελ 

ληξνπή ηνπ. Γελ είρε μαλαληψζεη πνηέ ηφζν άζρεκα θαη άβνια! Οχηε έλα αζηέξη δε βξέζεθε 

λα ην θαισζνξίζεη ζηελ πιαηεία η‟ νπξαλνχ. ια ην έβξηδαλ θαη ην θνξφηδεπαλ. 

πξσρλφληνπζαλ κεηαμχ ηνπο, ην έδεηρλαλ θαη γεινχζαλ καδί ηνπ πεξηπαηρηηθά»
959

. 

«Θα θχγσ απφ εδψ, αθνχ θαλείο δε κε ζέιεη! Καλείο δελ πξφθεηηαη λα γίλεη θίινο κνπ! 

Μνλνιφγεζε ν Δξπζξνχιεο θαη κε θαηεβαζκέλν ην θεθάιη απνκαθξχλζεθε απφ ηα 

ππφινηπα αζηέξηα».
960

 

 «Έθιαηγε, έθιαηγε αδηάθνπα θαη κνλνινγνχζε: θαλέλαο δε κε ζέιεη, θαλείο δε κε αγαπά, 

γηαηί δελ είκαη ζαλ θη απηνχο, είκαη δηαθνξεηηθφ! κέρξη πνπ ην πήξε ν χπλνο πάλσ ζην 

καιαθφ ζπλλεθέλην ζηξψκα»
961

. 
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Ζ παξέκβαζε έξρεηαη απφ ην Φεγγάξη, ην νπνίν αθνχγνληαο ηνλ Δξπζξνχιε λα θιαίεη 

αλαιακβάλεη λα ηνπ ηνλίζεη ην πφζν ζεκαληηθφο είλαη. Ο επγεληθφο θαη ηξπθεξφο ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν ην Φεγγάξη κηιάεη ζηνλ Δξπζξνχιε, ηα ιφγηα θαη νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

(Πφζν ζεκαληηθφ θαη ζπνπδαίν ζηνιίδη η‟ νπξαλνχ είζαη;) θεληξίδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

ήξσα, θαζψο είλαη ε πξψηε θνξά, φπσο καο ελεκεξψλεη ν αθεγεηήο, πνπ αθνχεη λα ηνλ 

απνθαινχλ έηζη. Μέζα απφ ηα ζπκβνιηθά ιφγηα ηνπ Φεγγαξηνχ ζίγεηαη έκκεζα πσο ην λα 

είλαη θάπνηνο δηαθνξεηηθφο απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα δελ είλαη απαξαίηεηα κεηνλέθηεκα. 

ινη νη άλζξσπνη δηαθέξνπλ κεηαμχ καο, αιιά απηέο νη δηαθνξέο είλαη πνπ ηνπο 

μερσξίδνπλ, ρσξίο φκσο λα ηνπο ρσξίδνπλ. Αληίζεηα, ηνπο ελψλνπλ. Γξάθεη: «Δ! ηακάηα 

λα θιαηο! Ση θνπβέληεο είλαη απηέο πνπ ιεο! Νηξέπεζαη γη‟ απηφ πνπ είζαη; Γηα ην ρξψκα 

ζνπ; είπε απνξεκέλα ην Φεγγάξη. Σν λα είζαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο άιινπο δελ είλαη 

απαξαίηεηα θαθφ. εκαζία έρεη πσο αηζζάλεζαη εζχ ν ίδηνο κε ηνλ εαπηφ ζνπ. Μελ αθήλεηο 

ηνπο άιινπο λα ζε ζηελαρσξνχλ θαη λα ηα βάδεηο κε ην ρξψκα ζνπ. Έηζη γελλήζεθεο θαη 

κεγάισζεο θαη γη‟ απηφ πνπ είζαη πξέπεη λα είζαη πεξήθαλν θαη ραξνχκελν. Άιισζηε, ζε 

θαλέλα δελ θάλεη θαθφ ην ρξψκα ζνπ, δε βιάπηεηο θαλέλα έηζη φπσο είζαη. Αληίζεηα, θάλεηο 

πνιινχο ραξνχκελνπο»
962

. «Να! Πφζνη άλζξσπνη ζε θνηηνχλ ραξνχκελνη θη 

ελζνπζηαζκέλνη! πλέρηζε λα κηιά ην Φεγγάξη. Βιέπεηο εθείλνπο ηνπο θχξηνπο κε ηα 

ηειεζθφπηά ηνπο πνπ ζε παξαθνινπζνχλ απφ ηα δηάθνξα ζεκεία ηεο Γεο; Μφλν εζέλα 

παξαηεξνχλ. (…) Κνίηα θαιά πφζνη άλζξσπνη έρνπλ ζηξέςεη ηα κάηηα ηνπο πάλσ ζνπ θαη 

ρακνγεινχλ. Καη μέξεηο γηαηί; Δπεηδή αθξηβψο είζαη δηαθνξεηηθφ απ‟ φια η‟ άιια αζηέξηα. 

Δπεηδή είζαη θφθθηλν! Καηαιαβαίλεηο ηψξα ηελ αμία ζνπ;»
963

. «Τπάξρεη πνην ζεκαληηθφ 

πξάγκα απφ ην λα δίλεηο ζηνπο άιινπο ραξά;»
964

. 

Ζ πινθή θνξπθψλεηαη, θαζψο κεηά ηε γεληθεπκέλε άξλεζε θαη απφξξηςε ηνπ 

Δξπζξνχιε, εκθαλίδεηαη έλαο αληηηηζέκελνο ιφγνο, ε απνδνρή. Ζ ζηάζε ηνπ είξηνπ, ν 

νπνίνο θξπθάθνπγε καδί κε ηα ππφινηπα αζηέξηα φιε ηε ζπδήηεζε πνπ είρε ην Φεγγάξη 

κε ηνλ Δξπζξνχιε, νδεγεί ζηελ κεηαζηξνθή ηνπ είξηνπ, πνπ εθθξάδεη ηψξα ηελ άπνςε 

φηη θάζε κέινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ είλαη κηα μερσξηζηή νληφηεηα κε ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά. ην ηέινο, θαζψο ην ζηεξεφηππν ζηαδηαθά απνδνκείηαη, φια ηα αζηέξηα 

γίλνληαη θίινη, πεξλνχλ θαιά παίδνληαο θαη είλαη επηπρηζκέλα, ρσξίο λα δίλνπλ ζεκαζία 

ζην δηαθνξεηηθφ ηνπο ρξψκα. ηελ ηειεπηαία, ινηπφλ, ζειίδα εηθνλίδνληαη φια ηα 

αζηέξηα καδί, λα ρνξεχνπλ ραξνχκελα, πηαζκέλα ρέξη ρέξη θαη έηνηκα λα ππνδερηνχλ ζην 
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ρνξφ ηνπο ηνλ Δξπζξνχιε
965

. Ο ρνξφο είλαη έλα κέζν έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο, έλαο 

ιφγνο πνπ βγαίλεη απφ ην ζψκα. Ο ρνξφο είλαη δπλαηφ λα ρηίζεη κηα πξνζσπηθφηεηα 

θαζψο εληζρχεη ηελ θνηλσληθφηεηα, ηελ νκαδηθφηεηα, αιιά θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ 

αηφκνπ. Έλα παηδί είλαη ζεκαληηθφ λα εθθξάδεηαη κέζα απφ ηηο θηλήζεηο. Γξάθεη: 

«Γελ έπξεπε λα ζνπ κηιήζνπκε ηφζν ζθιεξά. Άιισζηε, θαη ζπ είζαη έλα αζηέξη, φπσο είλαη 

θαη ην θαζέλα απφ καο. Κη εκείο ηα αζηέξηα πξέπεη λα είκαζηε αγαπεκέλα θαη κνληαζκέλα! 

Απφ εδψ θαη ζην εμήο ζα είκαζηε φινη κηα παξέα θαη ζα θσηίδνπκε ηνλ νπξαλφ κε 

πνιχρξσκα πιένλ ζρέδηα, αθνχ ζα ‟ρνπκε θαη ζέλα ζηελ παξέα καο!»
966

. 

«Σν θφθθηλν αζηέξη δελ έθξπβε ηε ραξά ηνπ θαη ρσξίο θαζφινπ λα ην ζθεθηεί, πήγε αγθαιηά 

κε ηα ππφινηπα αζηέξηα ζηελ θεληξηθή πιαηεία η‟ νπξαλνχ θη έζηεζαλ έλαλ αηειείσην ρνξφ, 

πνπ θξάηεζε κέρξη ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο!»
967

. 

«Δθείλε ηε λχρηα ζα ηε ζπκνχληαη γηα πάληα νη άλζξσπνη ζηε γε, γηαηί ήηαλ ε πην ιακπξή 

πνπ είραλ πνηέ ηνπο δεη!»
968

. 

Σειηθά, ε ζηάζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κεηαβάιιεηαη ζηαδηαθά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

απέρζεηαο, πεξηθξφλεζεο, απνδνθηκαζίαο αληηθαζίζηαληαη απφ εθείλα ηεο ζπκπάζεηαο 

θαη απνδνρήο ελψ ε πιήξεο απφξξηςε κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε απφιπηε απνδνρή. Σν 

Φεγγάξη θαηάθεξε κε ηα ιφγηα ηνπ λα θάλεη ηα ππφινηπα αζηέξηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

πσο θαλέλαο δελ είλαη ίδηνο κε ηνλ άιινλ. ινη ηνπο έρνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ ζηελ 

εκθάληζή ηνπο, ην νπνίν, φκσο, ηνπο θάλεη λα μερσξίδνπλ, γηαηί είλαη κνλαδηθνί. 

Χο πξνο ηελ εηθνλνγξάθεζε, νη εηθφλεο δε δηαζέηνπλ πιαίζην. Ζ νπηηθή ηξνπηθφηεηα 

βξίζθεηαη ζε ζπκκεηξηθή ζρέζε κε ηελ θεηκεληθή, κε απνηέιεζκα ηα ηδενινγηθά 

κελχκαηα λα αλαδεηθλχνληαη. Δπηπξφζζεηα, αθξηβψο επεηδή ε δηαθνξεηηθφηεηα έγθεηηαη 

ζην έηεξν ρξψκα, ε εηθνλνγξάθεζε βνεζά λα εληππσζεί ζην κπαιφ ηνπ κηθξνχ παηδηνχ-

ζπλ-αλαγλψζηε ε αληίζεζε ηνπ θφθθηλνπ αζηεξηνχ κε ηα ππφινηπα ζην κπαιφ ηνπ κηθξνχ 

αλαγλψζηε. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε νπηηθή ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία νπηηθά 

ζηνηρεία ηνλίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ζεκείσλ ηνπ θεηκέλνπ. πγθεθξηκέλα, ε θξάζε 

«Πφζν ζεκαληηθφ»
969

 γξάθεηαη κε κεγαιχηεξε γξακκαηνζεηξά, γηα λα ηνληζηεί ε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ ιφγσλ ηνπ Φεγγαξηνχ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνξία, ζηελ νπνία αξρηθά ην δηαθνξεηηθφ απνξξίπηεηαη, 

ππνηηκάηαη θαη πεξηζσξηνπνηείηαη. Ζ απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ γίλεηαη κεηά απφ ηελ 
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παξέκβαζε θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ ζνθνχ Φεγγαξηνχ. Ο αλαγλψζηεο-ζεαηήο ζα 

πξνβιεκαηηζηεί έκκεζα θαη ζα αληηιεθζεί ζην ηέινο πσο ζεκαζία έρεη ην πψο ληψζεη θαη 

αηζζάλεηαη ν θαζέλαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά θαη φηη ην πην ζεκαληηθφ δεδνκέλν ζηε 

δσή είλαη λα δίλεηο ραξά  ζηνπο άιινπο. ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ αλάγνπλ ηνλ αλήιηθν αλαγλψζηε απφ αθξναηή ζε ζπκπαίθηε. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ππνβάιινπλ ηνλ αλαγλψζηε ζε κηα δηαπξνζσπηθή ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ πξσηαγσληζηή. 

 

 

5.4.22 Ο ηίηινο ηνπ κηθξναθεγήκαηνο ηεο Μαξκαξίδνπ, Δ. Υ., Σν βαηξαράθη πνπ 

ήζειε λα γίλεη λνχθαξν, (2007)
970

 σο ιεθηηθφ πεξηερφκελν, απνθαιχπηεη ηνλ 

πξσηαγσληζηή ηεο ηζηνξίαο θαη ηελ επηζπκία  πνπ έρεη. Ζ πινθή, φπσο άιισζηε 

πξντδεάδεη θαη ν πεξηγξαθηθφο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ, αθνξά ζε έλα αλζξσπνπνηεκέλν 

βαηξαράθη, ην νπνίν επηζπκεί λα αιιάμεη ηελ εηθφλα ηνπ. Ζ έιιεηςε απνδνρήο ηεο 

«θπζηνινγηθήο» ηνπ εκθάληζεο νδεγεί ηνλ θεληξηθφ ήξσα ζηελ ςπρνινγηθή ηνπ 

απνκφλσζε. Ζ εηθνλνγξάθεζε θαη ε γσλία ιήςεο ηεο εηθφλαο παξαθηλεί ην ελδηαθέξνλ 

ησλ αλαγλσζηψλ, θαζψο ην βαηξαράθη αλαπαξίζηαηαη λα θνηηάδεη θαηάκαηα ηνλ 

αλαγλψζηε. 

Ζ αθήγεζε μεθηλά κε ηελ θιαζηθή ξήζε ηνπ παξακπζηνχ «Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ…» 

θαη κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξσηαγσληζηή ζε ιεθηηθφ θαη εηθνληθφ επίπεδν. ην ιεθηηθφ 

επίπεδν, ε αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ ηνπνζεηείηαη ζε έλα «αφξηζην θαη απνκαθξπζκέλν 

ρσξνρξφλν» θαη αληίζηνηρα εθιακβάλεηαη ε δξάζε ησλ ραξαθηήξσλ ζε «έλαλ θφζκν 

καθξηλφ»
971

. Σν παξακπζηαθφ απηφ ζηνηρείν ηεο κηθξναθήγεζεο επηηείλεη ην ζπκβνιηζκφ 

ηεο ηζηνξίαο. ε εηθνλνγξαθηθφ επίπεδν, ε γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο, ε νπνία είλαη 

θπζηθή, ζην επίπεδν ηνπ καηηνχ, επηηξέπεη ηελ παξαηήξεζε ηνπ απεηθνληδφκελνπ 

ραξαθηήξα, ν νπνίνο εηθνλίδεηαη μαπισκέλνο, ραξνχκελνο, κε ην έλα ρέξη ηνπ ςειά 

ζεθσκέλν, ζα λα ραηξεηά ηνλ αλαγλψζηε θαη λα ηνπ απηνπαξνπζηάδεηαη. Σηο επφκελεο 

ζθελέο ν ζπγγξαθέαο ηηο αθηεξψλεη  ζηελ πεξηγξαθή θαη ησλ ππφινηπσλ ραξαθηήξσλ 

πνπ ζπλζέηνπλ ην ζθεληθφ δξάζεο. Γξάθεη: 

                                                           
970

 Μαξκαξίδνπ, Δ. Υ., Σν βαηξαράθη πνπ ήζειε λα γίλεη λνχθαξν, Θεζζαινλίθε: Γηα Βίνπ, 2007. 

Σελ εηθνλνγξάθεζε έθαλε ν Μπνπινχκπαζεο Πέηξνο. Σν βηβιίν θξίζεθε 4
ν
 σο πξνο ηελ 

εηθνλνγξάθεζή ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Κξαηηθψλ Βξαβείσλ Παηδηθνχ Βηβιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ, ην έηνο 2007, εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη εθδφζεθε ζηε γαιιηθή 

γιψζζα. 
971

 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., 2008, ζζ. 226-227.  



251 
 

«Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, ζ‟ έλαλ ηφπν καθξηλφ, δνχζε έλα βαηξαράθη πάλσ ζ‟ έλα 

λνπθαξάθη»
972

. 

«ηαλ έπεθηε ην βξάδπ θη απισλφηαλ ην ζθνηάδη, κεο ζηεο ιίκλεο ηα λεξά ηα βαηξάρηα ζηε 

ζεηξά»
973

. 

«Καη ζησλ δέληξσλ ηα θιαδηά, ηα πνπιάθηα θνπξληαζηά, ηα θηεξά ηνπο ζην θεθάιη λα ηα 

θάλνπλ πξνζθεθάιη»
974

. 

«Σα ςαξάθηα ζηα βαζηά, θαηαγάιαλα λεξά, κ‟ αρηβάδεο θαη θνρχιηα παίδαλε παηρλίδηα 

ρίιηα»
975

. 

«Καη ζην ηέινο θνπξαζκέλα, θαηαηαιαηπσξεκέλα, πέθηαλε λα θνηκεζνχλε, φλεηξα γιπθά λα 

δνχλε»
976

. 

 ην δέθαην ηξίην δηζέιηδν ν αλαγλψζηεο ζα ζπλαληήζεη πάιη ηνλ πξσηαγσληζηή ηεο 

ηζηνξίαο, ν νπνίνο ηψξα  εηθνλίδεηαη πξνβιεκαηηζκέλνο. Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ηνπ 

ζψκαηνο νδεγεί ηνλ αλαγλψζηε λα απνθσδηθνπνηήζεη ην κήλπκα ηεο εηθφλαο θαη λα 

εξκελεχζεη ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ ήξσα σο έλδεημε πξνβιεκαηηζκνχ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εηθνλίδεηαη κε ην έλα ρέξη ζηαπξσκέλν κπξνζηά ηνπ θαη κε ην άιιν λα 

αγγίδεη ην κάγνπιφ ηνπ. Σν ιεθηηθφ θείκελν εληζρχεη ηελ εηθφλα, θαζψο εθζέηεη  ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. Ο ιφγνο πνπ ληψζεη άζρεκα ν ήξσαο απνθαιχπηεηαη 

ζηελ επφκελε ζθελή: «ήζειε λα είλαη λνχθαξν». Σν είδνο ηεο εηεξφηεηαο 

ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζην δήηεκα ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο. Ο «Άιινο» ληψζεη φηη 

απνθιίλεη απφ ηελ θνηλσλία ησλ λνχθαξσλ θαη εχρεηαη λα ήηαλ ζαλ θαη απηά. Με ηε 

ρξήζε πιάγηνπ εζσηεξηθνχ κνλνιφγνπ, ν αλαγλψζηεο είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζεη 

ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη ν ήξσαο, κέζα απφ ηε ζχγθξνπζε κε ηνλ 

εαπηφ ηνπ. Γξάθεη: 

«κσο έλα πιαζκαηάθη έρεη έλα παξαπνλάθη: ην κηθξφ καο βαηξαράθη ζέιεη λα ‟λαη 

λνπθαξάθη»
977

. 

«Ση σξαία ινπινπδάθηα!, ιέεη ζη‟ άιια βαηξαράθηα. Ση θαιά λα ‟κνπλ θη εγψ έλα λνχθαξν 

κηθξφ!»
978

. 

ηε ζπλέρεηα, ην ιεθηηθφ θείκελν κε ηε κνξθή δηαιφγνπ παξνπζηάδεη ελαιιαθηηθά ηελ 

νπηηθή γσλία ηνπ πξσηαγσληζηή ησλ γνληψλ ηνπ, κηα ζηξαηεγηθή πνπ δηεπθνιχλεη ηελ 
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πξφζιεςε ηεο εηεξφηεηαο ηνπ «Άιινπ» θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, σο 

απφξξνηα ηεο ςπρνινγηθήο πίεζεο πνπ βηψλεη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε ζθελή ζηελ νπνία 

θαζξεπηίδεηαη ν ήξσαο
979

 ζηα λεξά ηεο ιίκλεο θαη ην είδσιφ ηνπ είλαη ζιηκκέλν. Γξάθεη: 

«Ζ κακά ηνπ, ν κπακπάο ηνπ, η‟ αδειθάθηα θη ε γηαγηά ηνπ, λα ην πείζνπλ πξνζπαζνχλ πσο 

πνιχ ην αγαπνχλ»
980

. 

«Σνπ Θενχ είζαη δσάθη, ην δηθφ καο ην παηδάθη. Ση θη αλ είζαη βαηξαράθη θαη δελ είζαη 

λνπθαξάθη;»
981

. 

ηελ εμέιημε ηεο πινθήο, ην βαηξαράθη ράξε ζηα επηρεηξήκαηα πνπ πξνβάιινπλ ε 

γηαγηά θαη νη γνλείο ηνπ, ζπλεηδεηνπνηεί πσο, αλ δελ είρε γελλεζεί κε απηή ηε κνξθή, δε 

ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλεη ηψξα. Ζ νηθνγέλεηά 

ηνπ, ινηπφλ,  ηνπ παξέρεη έλα πεξηβάιινλ ππνζηήξημεο. Γξάθεη: 

«Βξεθεθέμ θνπφ θνπφ, ηη ραδφ πνπ ‟ζαη κηθξφ!, ιέεη κε βξαρλή θσλή ε γηαγηά ηνπ ε 

ζνθή»
982

. 

«Σνχην ην κηθξφ αλζάθη ζέιεη λα ‟λαη βαηξαράθη! Να πεδάεη ζηα ξπάθηα, ριαπ, λα θάλεη ηα 

κπγάθηα!»
983

. 

«ηαλ είζαη λνπθαξάθη θη φρη έλα βαηξαράθη, δελ κπνξείο λα θπλεγήζεηο νχηε θαη λα 

ηξαγνπδήζεηο!»
984

. 

«Βξεθεθέμ θνπάο θνπάο, ηε θσλή ζνπ λ‟ αγαπάο! Σε κηιηά, ηελ αθεληηά ζνπ, ηνλ κπακπά 

ζνπ, ηε κακά ζνπ!»
985

. 

Ζ αθήγεζε απνθηά ζπκβνιηθή δηάζηαζε, θαζψο ππνγξακκίδεηαη κεηαθνξηθά ην 

δήηεκα ηεο απηνπεπνίζεζεο. Μέζα απφ ηα ιφγηα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ πξσηαγσληζηή, 

ηνλίδεηαη πσο ε εμσηεξηθή εκθάληζε δελ έρεη ηφζε ζεκαζία, γηαηί ην θάζε πιάζκα είλαη 

μερσξηζηφ, έρεη ηε ράξε ηνπ γηαηί είλαη κνλαδηθφ θαη φια καδί κπνξνχλ θαη πξέπεη λα 

δνπλ ραξνχκελα θαη αξκνληθά. Γξάθεη: 

«Έηζη ζ‟ έθαλε ν Θεφο! Βάηξαρνο είζαη ζσζηφο! Λνχινπδα θαη λνπθαξάθηα είλαη άιια 

πιαζκαηάθηα!»
986

. 

«Βξεθεθέμ θνπέζη θνπέζη, φινη έρνπκε κηα ζέζε ζηε ιηκλνχια πνπ θνηηάο!, ιέεη ν βάηξαρνο 

κπακπάο»
987

. 
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«Βαηξαρνχιη κνπ κηθξφ, κελ είζαη ηφζν θνπηφ! Δίζαη απ‟ φινπο πην θαιφ, ην πην φκνξθν 

κσξφ!, ηνπ θσλάδεη ε κακά ηνπ θαη ηνπ ιέεη θη ε λνλά ηνπ: Άκα ήζνπλ λνπθαξάθη δε ζα 

ήζνπλ βαηξαράθη, ηεο καλνχιαο ζνπ παηδάθη!»
988

. 

«Βξεθεθέμ θνπά θνπά, έρεη δίθην ε λνλά. Καη δε ζα ‟ζνπλ βαηξαράθη, ην κηθξφ καο 

αδειθάθη!»
989

. 

Ζ αθήγεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε άκεζνπ θαη επξεκαηηθνχ πνηεηηθνχ 

ιφγνπ ζε ηεηξάζηηρα, ν νπνίνο δηέπεηαη απφ πινχζηα ξίκα πνηθίισλ ιεθηηθψλ 

ζπλδπαζκψλ πνπ πξνζδίδνπλ κηα κνπζηθφηεηα θαη ερεηηθφηεηα ζηελ εθθνξά ησλ ιφγσλ. 

«Βξεθεθέμ θνπέζη θνπέζη, φινη έρνπκε κηα ζέζε ζηε ραξηησκέλε πιάζε βξεθεθέμ θνπάζη 

θνπάζη»
990

. Ζ αθήγεζε ξέεη επράξηζηα θαη παξαζχξεη ηνλ αλαγλψζηε λα ηξαγνπδήζεη. 

Σν θείκελν είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ  θαη ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο είλαη θαζνξηζκέλν. Ζ ζθελή,  

κε ηελ νπνία επηιέγεη ε ζπγγξαθέαο λα θιείζεη ηελ ηζηνξία, είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηνπ 

«επράξηζηνπ ηέινπο». Πην ζπγθεθξηκέλα, απεηθνλίδνληαη νη γνλείο θαη ε γηαγηά  λα 

«παίδνπλ» κε ην βαηξαράθη θαη λα ην πεηάλε ςειά, ηνλίδνληαο ππνζπλείδεηα ζηνλ 

ελλννχκελν αλαγλψζηε ην παηδηθφ παηρλίδη «ηξακπνιίλν». Σν βαηξαράθη εηθνλίδεηαη κε 

ηα πφδηα ζεθσκέλα ζηνλ αέξα, δειψλνληαο θίλεζε
991

. Ζ θίλεζε κε ηε ζπλεπηθνπξηθή 

ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο, ππνλνεί ελέξγεηα θαη εμέιημε. ην πιαίζην απηφ, νη θπκαηνεηδείο 

γξακκέο δειψλνπλ ηα ρνξνπεδεηά
992

. Με ηελ ηειεπηαία ζθελή ν αλαγλψζηεο 

απνθσδηθνπνηεί ηελ εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ ηνπ βηβιίνπ θαη εξκελεχεη ην εγγεγξακκέλν 

ζηελ εηθφλα λφεκα.  

Αμίδεη λα εζηηάζνπκε ζηελ εηθνλνγξάθεζε θαη ζηηο νπηηθέο ζπκβάζεηο πνπ ππάξρνπλ 

ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο ηζηνξίαο. Σν βηβιίν, έρνληαο κεγαιχηεξν πιάηνο παξά χςνο, 

επηηξέπεη ζηνλ εηθνλνγξάθν λα δψζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ αλαγλψζηε γηα 

ηνπο ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο
993

. Οη εηθφλεο δε δηαζέηνπλ πιαίζην, κε απνηέιεζκα ιέμεηο 

θαη δσγξαθηέο λα δηαπιέθνληαη. Ζ ζρέζε θεηκέλνπ θαη εηθφλαο είλαη ζπκκεηξηθή, θαζψο 

νη ζηηγκέο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο εηθφλεο έξρνληαη αθξηβψο ζην ζεκείν ξνήο ησλ 

γεγνλφησλ ζην νπνίν δηαθφπηεηαη ην θείκελν
994

. Απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο απηήο είλαη νη 

εηθφλεο λα θαληάδνπλ πεξηζζφηεξν σο επηβεβαίσζε απηψλ πνπ ήδε γλσξίδνπκε, ρσξίο λα 
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παξέρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. Δπίζεο, νη ραξαθηήξεο είλαη 

ζρεδηαζκέλνη κε γξακκέο. Σν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο ζχλζεζεο λα παξαπέκπεη ζε 

ζθίηζα θαη θηγνχξεο πνπ ζπκίδνπλ αλζξψπηλεο κνξθέο. Ζ ζρεδηαζηηθή ηδηφηεηα ηεο 

γξακκήο ιεηηνπξγεί σο πεξίγξακκα
995

, κε ηα πξφζσπα ησλ ραξαθηήξσλ λα κεηαδίδνπλ 

ηελ νπζία ησλ ζπκβαηηθψλ απεηθνλίζεσλ δηάθνξσλ ζπλαηζζεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ηα 

εκηθχθιηα πνπ βιέπνπλ πξνο ηα πάλσ ζπκβνιίδνπλ ηελ επηπρία
996

, ελψ ηα εκηθχθιηα 

πξνο ηα θάησ ηε ζηελαρψξηα
997

.
 
 

Σν ρξψκα «απεπζχλεηαη ηφζν έληνλα ζηηο αηζζήζεηο καο ρσξίο λα ππνλνεί θάπνην 

λφεκα κπνξεί φκσο λα ζπκβάιιεη ζην λφεκα ησλ εηθφλσλ»
998

. ην ζπγθεθξηκέλν 

κηθξναθήγεκα, φιεο νη ζειίδεο έρνπλ θφλην δηαθνξεηηθά ρξσκαηηζκέλν, γηα λα 

απνδνζνχλ νη δηαθνξεηηθέο δηαζέζεηο ησλ εξψσλ. Σέινο, ην ζχγρξνλν εηθνλνγξαθεκέλν 

βηβιίν ραξαθηεξίδεηαη πιένλ απφ ηελ πνιπηξνπηθή κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη γηα ην 

ιφγν απηφ εθκεηαιιεχεηαη ηελ επηθνηλσληαθή δχλακε ησλ νπηηθψλ ζρεκάησλ, 

επηηείλνληαο θαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ εθθξαζηηθή ηνπο δχλακε. Υαξαθηεξηζηηθή 

πεξίπησζε απνηεινχλ ηα «κπαιφληα νκηιίαο»
999

, ζχκθσλα κε ηα νπνία, νη ιέμεηο 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο νπηηθά αληηθείκελα κέζα ζηελ εηθφλα
1000

. χκθσλα κε ηε 

Γηαλληθνπνχινπ (2004), «Σν νβάι πιαίζην πηζηνπνηεί φηη πξφθεηηαη γηα απεπζείαο δηάινγν, 

ελψ ηα νξζνγψληα παξαπέκπνπλ ζε αθεγεηή πνπ εθθξάδεηαη ζε πιάγην ιφγν»
1001

.   

 

 

5.4.23 Ο ζπγγξαθέαο Πνπιάθεο Πέηξνο κέζα απφ ην κηθξναθήγεκα Ο Απηφο, 

(2006)
1002

 αλαθέξεηαη ζηνλ απηηζκφ
1003.

 ηφζν ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ φζνη 

πάζρνπλ απφ απηφλ φζν θαη ζηα ηδηαίηεξα ραξίζκαηα πνπ δηαζέηνπλ. Μέζα απφ ηελ 
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Παπαηζαξνχραο.  
1003

 Μηιψληαο γηα απηηζκφ ελλννχκε κηα δηάρπηε αλαπηπμηαθή – εμειηθηηθή δηαηαξαρή. Οη 

δηαηαξαρέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζνβαξά θαη εθηεηακέλα αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα ζε 
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Luiselli, J., Russo, D., Christian, W., & Wilcyznski, S., « Behavioral Treatment And Normal 

Educational And Intellectual Functioning In Young Autistic Children», Journal of Consulting 

And Clinical Psychology, η.ρ.55, U.S: Oxford University Press, 2008. 
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ηζηνξία ηνπ «Απηνχ» γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε απνδνρή ησλ αηνκηθψλ ηδηνκνξθηψλ ελφο 

απηηζηηθνχ παηδηνχ απφ ηνλ θαζέλα μερσξηζηά κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ζπλνιηθή 

απνδνρή ηνπ απφ ηελ επξχηεξε θνηλσληθή νκάδα. Σν θαβνχθη ηνπ «Απηνχ» ιεηηνπξγεί 

σο κεηαθνξά, πνπ βνεζά ηνλ αλαγλψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη κέζα ζε απηφ ππάξρεη 

έλαο νιφθιεξνο βηψζηκνο θφζκνο, ν νπνίνο φκσο δχζθνια δηαξξεγλχεηαη. Μέζα απφ ηηο 

εζσηεξηθέο ζθέςεηο ηνπ «Απηνχ», ν αλαγλψζηεο αληηιακβάλεηαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ γηα 

ηνλ θφζκν πνπ ην πεξηβάιιεη. 

Απφ ην παξαθείκελν πεξηβάιινλ ηνπ βηβιίνπ επηζεκαίλεηαη ε πνιπηξνπηθφηεηά ηνπ, 

θαζψο ε γιψζζα αμηνπνηείηαη θαη σο νπηηθφ πιηθφ. Ο νλνκαηηθφο ηίηινο ραξαθηεξίδεηαη 

γηα ηελ εμαηξεηηθή ζπληνκία ηνπ, αθνχ σο ιεθηηθφ πεξηερφκελν απνθαιχπηεη κφλν ην 

θχξην φλνκα ελφο δψνπ. Δμαηηίαο απηνχ, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεη ζηε ζρεδηαζηηθή 

δπλακηθή ησλ γξακκάησλ, ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη απφ ηελ επαλάιεςε ηνπ ηηηιηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, κε ηελ ηδηφηεηα ησλ γξακκάησλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη σο νπηηθά ζχκβνια. Ο 

ηίηινο, ζχκθσλα κε ην εηθνλνγξαθηθφ απνηέιεζκα πνπ θαηαζθεπάδεη, επηβάιιεη λα 

απνθσδηθνπνηήζνπκε ην πξφζσπν πνπ αλαπαξίζηαηαη ππφ ηε βαξχλνπζα ζεκαζία ηνπ 

πξψηνπ. ε έλα παηρλίδη αλάκεζα ζην ζεκαίλνλ θαη ζην ζεκαηλφκελν ν αλαγλψζηεο είλαη 

ζε ζέζε λα εηθάζεη φηη ην φλνκα αλαθέξεηαη ζην απεηθνληδφκελν πξφζσπν. 

πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα έλα εμαλζξσπηζκέλν ρεισλάθη, ην νπνίν αλαπαξίζηαηαη ζε 

κηα ηξπθεξή ζηηγκή κε ηε κεηέξα ηνπ. Άμηα ζρνιηαζκνχ είλαη ηα πεξηζσξηαθά ζρφιηα
1004

 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νπηηθή ηξνπηθφηεηα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε ζρεδηαζηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο κε ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο ζχλζεζεο λα παξαπέκπεη ζε 

ηδηφρεηξεο ζεκεηψζεηο. ε απηέο  ν εηθνλνγξάθνο θαηαγξάθεη δηεπθξηληζηηθά ζρφιηα, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο νπηηθν-ιεθηηθνί ζχλδεζκνη κε ηελ ηζηνξία. Ζ ζχκκεημε γξακκαηηθψλ θαη 

αξηζκεηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ζθνπφ ηε κεηάδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αθήγεζεο, αλάγεη 

ην βηβιίν ζε πνιπθσδηθφ. Ζ ηδηφηεηα ησλ αξηζκψλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη σο ζχκβνια 

νδεγεί ηνλ αλαγλψζηε ζηελ αληηζηνίρηζε ηεο πιεξνθνξίαο κε ην ζέκα πνπ 

δηαπξαγκαηεχεηαη ε ηζηνξία
1005

. Ο ζπγγξαθέαο ράξε ζηελ επξεκαηηθή νλνκαηνπνηία
1006

 

θαηνξζψλεη λα πεξάζεη έκκεζα ηδενινγηθά κελχκαηα γηα ην ρεισλάθη-ήξσα ηνπ βηβιίνπ. 

Ζ αθήγεζε μεθηλάεη κε ηελ παξνπζίαζε ηεο κεηέξαο ηνπ πξσηαγσληζηή, ε νπνία 

νλνκάδεηαη «Πελειφπε». Πξφθεηηαη γηα κηα ζαιάζζηα ρειψλα, ε νπνία γελλάεη ηα απγά 
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 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., ζζ. 263-268.   
1005

 Βι. Παξάξηεκα, Δηθ.(5.4.23)1, ζ.533. 
1006

 Ο φξνο «απηηζκφο» πξνέξρεηαη εηπκνινγηθά απφ ηελ ειιεληθή ιέμε «εαπηφο» θαη ππνδειψλεη 

ηελ απνκφλσζε ελφο αηφκνπ ζηνλ εαπηφ ηνπ. Βι. ελδεηθηηθά,  πλνδηλνχ, Κ., φ.π.,  2007.  
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ηεο ζηελ ακκνπδηά. Κεληξηθφο ραξαθηήξαο ηεο ηζηνξίαο είλαη έλα ρεισλάθη, θαη 

ζπγθεθξηκέλα έλα απφ ηα 75 ρεισλάθηα πνπ επσάζζεθαλ ζε θάπνηα παξαιία έλα 

θαινθαίξη. Μέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ αθεγεηή, ε Πελειφπε ζθηαγξαθείηαη σο κηα ζηνξγηθή 

κεηέξα, πνπ λα δίλεη ηηο πξψηεο «νδεγίεο» επηβίσζεο ζηα λενγέλλεηα ρεισλάθηα ηεο. 

Γξάθεη: 

«Ζ θπξία Πελειφπε ήηαλ πνιχ πεξήθαλε θαη γηα ηα 75 απγά ηεο. Δίρε ζθάςεη κηα 

νινζηξφγγπιε ιαθθνχβα κέζα ζηελ άκκν θαη κε πνιχ πξνζνρή ηαθηνπνίεζε εθεί ηα 

ππέξνρα, νβάι απγά. Ζ θπξία Πελειφπε ήηαλ κηα μερσξηζηή ζαιάζζηα ρειψλα, 

δηαθνξεηηθή απ‟ ηηο άιιεο. Γελ παξάηεζε ηα‟ απγά ηεο ζηελ ηχρε ηνπο. Σξηγχξηδε θαη 

παξαθχιαγε ζηελ ακκνπδηά, θαη κφιηο ηα‟ απγά έζθαγαλ, ζα ήηαλ εθεί γηα λα πξνζηαηέςεη 

ηα ρεισλάθηα ηεο, λα ηνπο δψζεη νλφκαηα, λα ηα βάιεη ζηε ζεηξά θαη λα ηνπο κάζεη θαινχο 

ηξφπνπο. ια απηά ζθεθηφηαλ ε θπξία Πελειφπε θαη πήγαηλε λεπξηθά πάλσ-θάησ ζηελ 

παξαιία. Ξαθληθά, ηα‟ απγά άξρηζαλ λα ζθάλε»
1007

. 

Καηά ηελ εμέιημε ηεο πινθήο, ε κακά Πελειφπε θαη ηα ππφινηπα παηδηά πξνζπαζνχλ 

λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην ρεισλάθη, ην νπνίν «θαηλφηαλ θάπσο δηαθνξεηηθφ απφ η‟ 

άιια»
1008

. Σα πξνβιήκαηα ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ησλ παηδηψλ κε απηηζηηθέο 

δηαηαξαρέο θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο. Κάπνηα απφ 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ είλαη 

ην θιείζηκν ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ζπλαλαζηξνθή κε ηα 

ππφινηπα παηδηά, ε νπνία βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθψλ 

αλαγθψλ ηνπο. ηελ πεξίπησζε ηνπ πξσηαγσληζηή, ν «Απηφο» δπζθνιεπφηαλ λα ζηαζεί 

ζηε ζεηξά φπσο ηα αδέξθηα ηνπ, αδπλαηνχζε λα αθνινπζήζεη πηζηά θαη ζπγθξνηεκέλα ηηο 

νδεγίεο ηνπο, επέκελε θαη απνηνικνχζε λα θάλεη πξάγκαηα πνπ δελ έθαλαλ ηα αδέιθηα 

ηνπ. Οη ζπκπεξηθνξέο θαη νη πξάμεηο ηνπ ζθηαγξαθνχζαλ ην πνξηξαίην ελφο απφκαθξνπ, 

απνγνεηεπκέλνπ θαη απξνζδηφξηζηνπ ραξαθηήξα. Δηδηθφηεξα, κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ 

αθεγεηή  αλαθέξεηαη πσο «αληί λα ηξέρεη πξνο ηε ζάιαζζα, έηξερε πξνο ην βνπλφ». 

πλήζσο ήηαλ θιεηζκέλνο κέζα ζην θαβνχθη ηνπ, απνκνλσκέλνο απφ ηελ νκάδα ζαλ λα 

βξηζθφηαλ ζην δηθφ ηνπ θφζκν θαη δίρσο λα κπνξεί θάπνηνο λα αληηιεθζεί ηη ηνπ 

ζπκβαίλεη. Γξάθεη: 

 «Δίδε θη έπαζε ε κακά Πελειφπε λα ηνπ κάζεη λα ζηέθεηαη ζηε ζεηξά. Γηάλλε, πξνζνρή! 

είπε αγαλαθηηζκέλε κεηά απφ πνιχσξε πξνζπάζεηα. κσο θακηά αληίδξαζε ην ρεισλάθη. 

Ζ κακά Πελειφπε άξρηζε λα ζπκψλεη. Νφκηδε πσο ην κηθξφ ηελ θνξφηδεπε. Σν ηξάβεμε 
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απφηνκα απφ ην πφδη γηα λα ην ζπλεθέξεη θαη λα μεθηλήζνπλ γηα ηε βνπηηά ζηε ζάιαζζα. Σν 

ρεισλάθη δελ ηελ θνίηαμε θαζφινπ, αιιά άξρηζε λα μαλαθσλάδεη δπλαηά θη αγξηεκέλα θαη 

ιίγν ζαλ θνβηζκέλν: Απηφ, απηφ, απηφ, απηφ, απηφ… Κάηη ζπκβαίλεη ζθέθηεθε αλήζπρε ε 

κακά Πελειφπε. Σα ππφινηπα ρεισλάθηα θνηηνχζαλ ηνλ κηθξνχιη αλαζηαησκέλα θαη 

παξαπνλνχληαλ, γηαηί ήζειαλ λα πάλε γξήγνξα ζηε ζάιαζζα. Υακφο γηλφηαλ απ‟ ηηο θσλέο 

ηνπο. Μηα ρεισλίηζα, ε Βαγνχ, πεηάρηεθε θαη είπε: Μακά, κήπσο ζέιεη ην φλνκά ηνπ λα 

είλαη Απηφο; Ζ κακά Πελειφπε δηαηζζαλφηαλ φηη δελ ήηαλ εθεί ην πξφβιεκά ηνπ. κσο 

πνην κπνξεί λα ήηαλ; Γελ είρε ηδέα! Πξνζπάζεζε λα εξεκήζεη θαη λα πάξεη ην ρεισλάθη κε 

ην θαιφ. Λνηπφλ, εζχ είζαη ν Απηφο είπε ε κακά Πελειφπε  κ‟ έλα ιππεκέλν ρακφγειν 

γεκάην απνξία. Δθείλν ηελ πιεζίαζε θαη ηε ράηδεςε απαιά ζην ιαηκφ κε ηε κχηε ηνπ, ζαλ 

λα ηε κχξηδε θηφιαο»
1009

. 

Ζ κφλε πνπ πιεζίαζε ηνλ «Απηφ» κε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο, ήηαλ ε αδεξθή ηνπ, ε Βαγνχ. Με ζχκκαρν ηελ απεξηφξηζηε αγάπε ηεο πξνο 

ηνλ αδεξθφ ηεο, ππεξαζπίδεηαη θαη πξνζηαηεχεη ηνλ «Απηφ» απφ ηηο επηζέζεηο θαη ηηο 

επηθξίζεηο ησλ άιισλ αδεξθψλ ηνπο. Ο «Απηφο» βηψλεη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε απφ ηα 

αδέξθηα ηνπ, πνπ ζεσξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πεξίεξγε, θαζψο έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε 

κε ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ έρνπλ ζέζεη νη ίδηνη σο «θπζηνινγηθνχ». Έηζη, 

εθθξάδνπλ ηε δπζθνξία θαη ηελ απνζηξνθή ηνπο πξνο απηφλ. Ζ Βαγνχ θαηαθέξλεη 

ηειηθά λα αλαθαιχςεη ην κπζηηθφ ηεο ηδηαίηεξεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ «Απηνχ» ράξε ζηελ 

ππνκνλή, ηελ εμππλάδα θαη ηελ παξαηεξεηηθφηεηά ηεο. Καηαλνεί ηνλ ηξφπν πνπ 

ζθέθηεηαη θαη ιεηηνπξγεί, ζεβφκελε πάληα ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. Δπηζηέγαζκα ηεο 

πξνζπάζεηάο ηεο ππήξμε ε απφθαζή ηεο λα κπεη  θπξηνιεθηηθά κέζα ζην θαβνχθη ηνπ 

«Απηνχ»
1010

. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, επηηπγράλεη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη 

κέζσ ηεο ηαχηηζεο ηελ νπζηαζηηθή απνδνρή ηνπ «Απηνχ», πνπ ππνζηαζηνπνηεί ηνλ 

«Άιιν». Απνηειεί ηνλ θαηαιχηε ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζρέζεο ηνπ «Απηνχ» κε ηε 

κεηέξα θαη ηα ππφινηπα αδέξθηα ηνπο. Γξάθεη: 

«Ο Απηφο ήηαλ έλα αηέιεησην αίληγκα γηα φινπο. Οη ιέμεηο θαίλνληαλ λα έρνπλ γηα θείλνλ 

έλα δηαθνξεηηθφ ή θαλέλα λφεκα. Πάκε λα πέζνπκε ζηε ζάιαζζα έιεγε ε κακά Πελειφπε, 

θη φια ηα ρεισλάθηα έηξεραλ γξήγνξα πάλσ ζηελ άκκν γηα ηε ζάιαζζα. Μφιηο έθηαλαλ ζην 

λεξφ, έκπαηλαλ ζηγά-ζηγά θαη πξνζεθηηθά. Ο Απηφο φκσο ήηαλ πάληα δηαθνξεηηθφο, 

απξφβιεπηνο! Έηξερε κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν, αιιά φρη πξνο ην λεξφ, κα πξνο ην βνπλφ. ην 

δξφκν ηνπ, κπνξνχζε λα μεραζηεί θηφιαο θνηηψληαο θάηη άζρεην. Αλ ηέινο πάλησλ ζπκφηαλ 
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γηα πνχ μεθίλεζε λα πάεη, ηφηε ζθαξθάισλε ζηνλ ςειφηεξν βξάρν θη απφ θεη έπεθηε κε 

θφξα θαηεπζείαλ ζηα βαζηά λεξά. Ζ Βαγνχ, πνπ κεξηθέο θνξέο κπνξνχζε λα καληεχεη 

θάπσο ηε ζθέςε ηνπ, έηξερε απφ πξηλ γηα λα ηνλ ζψζεη, γηαηί δελ ήηαλ πνιχ θαιφο ζην 

θνιχκπη. Ο Απηφο πνηέ δελ ελδηαθεξφηαλ γηα ηα ίδηα πξάγκαηα κε ηνπο άιινπο. πρλά 

ζπκπεξηθεξφηαλ αιιφθνηα. (…) Ξαθληθά, κέζα ζηελ εξεκία, αθνχζηεθε έλαο ήρνο 

ζπλερφκελνο, ηξνκαθηηθφο, ζαλ θάπνηνο λα έςειλε. Ήηαλ ν Απηφο πνπ κνπξκνχξηδε κέζα 

απ‟ ην θαβνχθη ηνπ: Μκκκ…! Καη λα, πεηάρηεθε φξζηνο. Κπκάηηδε ην ζψκα ηνπ, 

ζηξηθνγχξηδε ην θεθάιη, έθαλε θχθινπο κε ηα κάηηα ηνπ, ιεο θαη ρφξεπε θάπνηνλ εμσγήηλν 

ρνξφ. Ζ κακά Πελειφπε πξφζεμε ην βιέκκα ηνπ πνπ ήηαλ ζαλ λα παξαθνινπζνχζε θάηη 

ηπηάκελν, φκσο ηίπνηα δε θαηλφηαλ λα πεηάεη εθείλε ηε ζηηγκή»
1011

. 

Απφ ηε ζηηγκή, ινηπφλ, πνπ φινη είδαλ κέζα απφ ην καγηθφ, δηάθαλν θαβνχθη ηνπ 

«Απηνχ», πνπ ρσξάεη φιν ηνλ θφζκν κε θάζε ιεπηνκέξεηα, θαηάιαβαλ ηη πξαγκαηηθά 

ζπλέβαηλε ζηνλ αδεξθφ ηνπο. Πιένλ, θαλείο δελ ήζειε λα ηνλ αιιάμεη, νχηε 

ζηελαρσξηφηαλ γηα εθείλνλ.  Αληίζεηα, φινη ήηαλ πνιχ ραξνχκελνη θαη πεξήθαλνη πνπ 

είραλ ηνλ «Απηφ» ζηε δηθή ηνπο νηθνγέλεηα. Άμην ζρνιηαζκνχ είλαη ην γεγνλφο πσο ν 

«Απηφο», απφ αληη-ήξσαο κεηαηξάπεθε ζε έλαλ επξχηεξεο απνδνρήο ήξσα, πνπ 

πεξηβάιιεηαη απφ αηζζήκαηα αιεζηλήο αγάπεο. Γξάθεη: 

 «Ζ Βαγνχ δελ πίζηεπε ζηα κάηηα ηεο. Αλαθάιπςε πσο ην θαβνχθη ηνπ Απηνχ ήηαλ δηάθαλν! 

Μπνξνχζε απφ θεη κέζα λα βιέπεη θαη λα παξαθνινπζεί ηα πάληα, κφλν πνπ ηα έβιεπε φια 

δηαθνξεηηθά. Γηαηί ην θαβνχθη ηνπ ήηαλ ζαλ έλαο ηεξάζηηνο κεγεζπληηθφο θαθφο!»
1012

. 

 «Ζ κακά Πελειφπε θαηάθεξε θη απηή λα ζηξηκσρηεί κέζα ζην παξάμελν θαη καγηθφ 

θαβνχθη ηνπ Απηνχ. Σν ίδην έθαλαλ θαη κεξηθά απφ η‟ αδέιθηα ηνπ. Πνιχ γξήγνξα, φινη 

πεηάγνληαλ έμσ πνλνθεθαιηαζκέλνη απφ ηηο ηφζεο ιεπηνκέξεηεο. Απφ ηφηε, θαλείο πηα δελ 

ήζειε λα ηνλ αιιάμεη, νχηε ζηελαρσξηφηαλ γηα απηφλ. Αληίζεηα, φινη ήηαλ πεξήθαλνη πνπ 

είραλ ηνλ Απηφ ζηε δηθή ηνπο νηθνγέλεηα. Μπνξνχζαλ πηα λα εμεγήζνπλ φ,ηη παιηφηεξα ηνπο 

θαηλφηαλ ηξειφ θαη παιαβφ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Κη ν Απηφο ζηγά-ζηγά ηνπο βνεζνχζε λα 

ιχζνπλ πνιιά κπζηήξηα γχξσ ηνπ, αιιά θαη κέζα ηνπο, έηζη κνλαδηθά πνπ έβιεπε ηνλ 

θφζκν. (…) Γελ έλησζε πηα κφλνο»
1013

. 

Ζ εηθνλνγξάθεζε ζπλεπηθνπξεί ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ήξσα, 

ππνδειψλνληαο φηη παηδηά ζαλ ηνλ «Απηφ» δελ είλαη ακέηνρα ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, 

αιιά ζηέθνληαη θαη αληηδξνχλ απέλαληί ηνπ ην θαζέλα κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ζηα πνηθίια 
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 Πνπιάθεο, Π., φ.π., ζ.9. 
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 .π., ζ.19. 
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 .π., ζ.23. 
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εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη. Οη εηθφλεο δηαζέηνπλ πιαίζην, πνπ απνηειεί κέξνο ηεο νπηηθήο 

γιψζζαο, «ηελ νπνία δηαθνζκνχλ, δσληαλεχνπλ θαη αλαδεηθλχνπλ, έιθνπλ ηελ πξνζνρή 

καο»
1014

. Ζ επηινγή ηεο εηθφλαο είλαη επηιεθηηθή, κε ηελ εηθφλα λα πξνβάιιεη κφλν έλα 

γεγνλφο.  Δπηπιένλ, ν εηθνλνγξάθνο επηζχξεη ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε, ζηελ εηθφλα 

πξνζθαιψληαο ηνλ λα γίλεη ζπκπαίρηεο ζε έλα θπλήγη θξπκκέλσλ πιεξνθνξηψλ, 

αλαθαιχπηνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πνιπεπίπεδε ιεηηνπξγία ηεο εηθνλνγξάθεζεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ εηθνλνγξάθεζε επηηειεί δηπιή ιεηηνπξγία: αθελφο 

ππνζηεξίδεη θαη ζπκπιεξψλεη ηελ αθήγεζε θαη αθεηέξνπ πξνζδίδεη ζηελ εηθνλνγξάθεζε 

κία απηφλνκε δηαιεθηηθή ζρέζε κε ηνλ αλαγλψζηε, ηνλ νπνίν πξνζθαιεί λα αλαθαιχςεη 

ζπγθαιπκκέλεο πιεξνθνξίεο. Παξάιιεια, δηεγείξεη ηε θαληαζία, ηελ πεξηέξγεηα θαη ηελ 

παξαηεξεηηθφηεηά ηνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θάζε εηθφλα εμαηηίαο ησλ ιεπηνκεξεηψλ 

ηεο πξνθαιεί ηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή λα θηηάμεη κηα δηθή ηνπ ηζηνξία. 

 

 

5.4.24 ην κηθξναθήγεκα ηνπ Απηδή, Μ., Θέισ κφλν λα παίμσ καδί ζνπ, (2004)
1015

 

θεληξηθφο πξσηαγσληζηήο ηεο ηζηνξίαο είλαη ν Μάλνο, έλα παηδί πνπ πάζρεη απφ ην 

χλδξνκν Down
1016

. χκθσλα κε ηνλ Καξαθίηζην, «Σν εηδηθφ παηδί θαη ε εηδηθή Αγσγή 

γίλεηαη κπζνπιαζηηθφ πιηθφ γηα ηε ινγνηερληθή αθήγεζε ζε κηα ρξνληθή επνρή πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 1980 θαη κεηά»
1017

.  

Σα παξαθείκελα ζεκεία ηνπ βηβιίνπ ππνβάιινπλ ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο αθήγεζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ εθθξάδεη κηα επηζπκία, ε νπνία ζηνρεχεη άκεζα 

ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ, κε ζθνπφ λα πξνθαιέζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ κηθξνχ 

παηδηνχ-ζπλαλαγλψζηε. ε επίπεδν εηθνλνγξάθεζεο, αλαπαξίζηαηαη ν θεληξηθφο 

                                                           
1014

 ηβξνπνχινπ, Ρ., φ.π., ζ.120. 
1015

 Απηδήο, Μ., Θέισ κφλν λα παίμσ καδί ζνπ, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, 2004. Σελ 

εηθνλνγξάθεζε έθαλε ν Νηθφιαο Αλδξηθφπνπινο. 
1016

 Οη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ζχγθιηζεο ηεο αλαπεξίαο θαη ηεο 

ινγνηερλίαο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο ζηελ Διιάδα, φπσο άιισζηε ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

θαη νη ινγνηερληθέο απεηθνλίζεηο ηνπο έρνπλ, κέρξη ζηηγκήο, απνηειέζεη ειάρηζηα αληηθείκελν 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Βι. ελδεηθηηθά,  Παπαδάηνο, Γ., «ηάζεηο Απέλαληη ην Παηδί Με 

Δηδηθέο Αλάγθεο: Διιεληθή Παηδηθή Λνγνηερλία Σεο Πεξηφδνπ 1975-1992», ζην Κατια, Μ., 

Πνιεκηθφο, Ν. & Φηιίππνπ, Γ. (επηκ.), Άηνκα Με Δηδηθέο Αλάγθεο, η. 2, Αζήλα: Διιεληθά 

Γξάκκαηα, 1997, ζζ. 726-738,  Καξαθίηζνο, Α., «Παηδηθή Λνγνηερλία Καη Δηδηθή Αγσγή», ζην 

Σδνπξηάδνπ, Μ. (επηκ.), Πξψηκε Παξέκβαζε. χγρξνλεο Σάζεηο Καη Πξννπηηθέο, Θεζζαινλίθε: 

Πξνκεζέαο, 2001, ζζ. 328-364 θαη Καξαθίηζνο, Α. & Μαλαβφπνπινο, Κ., «Ζ Δπαηζζεηνπνίεζε 

Σσλ Παηδηψλ Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο ε Πξνβιήκαηα Παηδηψλ Με Δηδηθέο Αλάγθεο Μέζα Απφ Σε 

Γηδαζθαιία Κεηκέλσλ Παηδηθήο Λνγνηερλίαο»,  ζην Σάθα, Δ. (επηκ.), Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ Ζ 

Έξεπλα ηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία, η. 1, Αζήλα: Γαξδαλφο, 2001, ζζ. 135-150.  
1017

 Καξαθίηζηνο, Α., φ.π., 2008, ζ.195. 
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πξσηαγσληζηήο ηεο ηζηνξίαο. Ζ θπζηθή γσλία ιήςεο ηεο εηθφλαο ιεηηνπξγεί σο κνριφο 

ηαχηηζεο γηα ηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή κε ην εηθνληδφκελν πξφζσπν, θαζψο ηνπνζεηείηαη ζην 

θέληξν ηεο πξνζνρήο ηνπ.
1018

 Σν πιάλν πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ εηθφλα είλαη γθξν πιαλ κε 

ηνλ ήξσα λα θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εηθφλαο. Σν ζεκείν θπγήο απφ ην 

βιέκκα ηνπ πξσηαγσληζηή θαηαιήγεη ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή απαηηψληαο ηελ άκεζε 

εκπινθή ηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή απεηθφληζεο έρεη δηηηή ιεηηνπξγία: αθελφο 

δεκηνπξγείηαη κηα ζπκπάζεηα γηα ην αλαπαξηζηάκελν πξφζσπν, αθεηέξνπ, ν 

εηθνλνγξάθνο εζηηάδεη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ, φπσο είλαη ηα 

ζθηζηά θαη ακπγδαισηά κάηηα ηνπ
1019

. 

     Απφ ηελ αξρή ηεο αθήγεζεο παξνπζηάδνληαη νη δπν θεληξηθνί ραξαθηήξεο, ν Μάλνο 

θαη ε Άλλα-Μαξία, νη νπνίνη απνθαιχπηνληαη ζηνλ αλαγλψζηε κέζα απφ ηα ιφγηα θαη ηηο 

πξάμεηο ηνπο. Κνηλή ζπληζηακέλε ησλ δπν παηδηψλ είλαη ε φξεμή ηνπο γηα ην παηρλίδη. 

Γηαθνξνπνηνχληαη, σζηφζν, σο πξνο ηε ζθηαγξάθεζε ησλ πνξηξαίησλ ηνπο. Ο κελ 

Μάλνο «είλαη πάληα ρακνγειαζηφο»
1020

,  ε δε Άλλα-Μαξία εκθαλίδεηαη απφκαθξε θαη 

πξνζβιεηηθή σο πξνο απηφλ, ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά «Δπηπρψο πνπ δελ πάκε ζην ίδην 

ζρνιείν»
1021

. Σα ιφγηα ηεο θαζνδεγνχλ ηελ πξφζιεςε ησλ ραξαθηήξσλ ηεο ηζηνξίαο σο 

κηθξψλ παηδηψλ, πνπ δηαθσλνχλ ζην πιαίζην ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Δπηπξφζζεηα, ηα ιφγηα ηεο εληζρχνπλ ηε ζηεξενηππηθή ηεο άπνςε θαη 

παξάιιεια θαζνδεγνχλ ηνλ ελλννχκελν αλαγλψζηε λα πξνβεί ζην ζπκπέξαζκα πσο ν 

πξσηαγσληζηήο ζε θάηη δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα, «Να είζαη θαιή κε ην 

Μάλν. Καη λα παίδεηε νη δπν ζαο, ηεο είρε πεη κφιηο ρζεο ε κακά ηεο», «Καιή καδί ηνπ; Μα 

απηφο είλαη “κνγγνιάθη”! κνπξκνπξίδεη θαη θάλεη πσο δελ ηνλ βιέπεη». Ζ Άλλα-Μαξία 

απνξξίπηεη ηελ πξφηαζε ηεο κεηέξαο ηεο λα ζπλαλαζηξαθεί ην Μάλν, νξίδνληαο ηε δηθή 

ηεο θαηλνκεληθή αλσηεξφηεηα, θαη απνδίδνληαο ζην Μάλν ην ραξαθηεξηζκφ 

«κνγγνιάθη». Ζ αθήγεζε απνθηά κηα ζπκβνιηθή δηάζηαζε, δηφηη επηζεκαίλεηαη 

κεηαθνξηθά ε ηζνπεδσηηθή νκνηνκνξθία θαη ε έιιεηςε θξηηηθήο ζθέςεο απφ κηα κεξίδα 

αλζξψπσλ, πνπ απηφκαηα ηνπο θαζηζηά άβνπια θαη πεηζήληα φξγαλα. Δπηπξφζζεηα, ε 

Άλλα-Μαξία δηαθξίλεηαη κεηαμχ ησλ παξαπάλσ θαη γηα ηε ζπλεηδεηή ηεο ελαληίσζε ζην 

νξζνινγηθφ πξφζσπν ηεο κεηέξαο ηεο. Ζ πνιπεζηηαθή αθήγεζε πξνζθέξεη κηα 

πνιππξηζκαηηθή πξφζιεςε ησλ γεγνλφησλ, εγγξάθνληαο ηηο ελαιιαθηηθέο ηδενινγηθέο 
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 Bang, M., Picture This. How Pictures Work, San Franscisco: SeaStar Books, 2000, ζζ. 20, 

54-68.    
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 Βι. Παξάξηεκα, Δηθ.(5.4.24)1, ζ.524. 
1020

 Απηδήο, Μ., Θέισ κφλν λα παίμσ καδί ζνπ, φ.π., ζ.7. 
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ζέζεηο, αθελφο ηεο κεηέξαο ηεο Άλλαο-Μαξίαο, αθεηέξνπ ηεο Άλλαο θαη ηνπ Μάλνπ. Ζ 

αθήγεζε θαηαζθεπάδεη έλα δίπνιν απφςεσλ παξνπζηάδνληαο ελαιιαθηηθά ηελ νπηηθή 

γσλία ηεο εθάζηνηε πιεπξάο.  

 Ζ εηζαγσγηθή νπηηθή ηξνπηθφηεηα αλαπαξηζηά ηνλ Μάλν κε ηα ρέξηα ζεθσκέλα λα 

θξαηά έλα ινπινχδη θαη λα ρακνγειά. Ζ γσλία ιήςεο ηεο εηθφλαο έρεη ηξαβερηεί απφ 

ςειά, φρη φκσο κε ζηφρν λα ππνβηβάζεη ηνλ απεηθνληδφκελν ραξαθηήξα, φπσο ζπλήζσο 

ζπκβαίλεη κε απηήλ ηε ρξήζε ηεο νπηηθήο γσλίαο, αιιά κε ζθνπφ λα δψζεη έκθαζε ζην 

κεγαιφζσκν θεθάιη ηνπ ήξσα ζε ζρέζε κε ην ππφινηπφ ηνπ ζψκα, ππνδειψλνληαο 

έκκεζα ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ. Σν νπηηθφ ζχκβνιν ηνπ ινπινπδηνχ πνπ θξαηάεη 

ππνζηαζηνπνηεί ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο κηα επγεληθή ρεηξνλνκία εθδήισζεο 

αγάπεο
1022

. Ζ δεδνκέλε εκθάληζε ηνπ ραξαθηήξα ζηελ αθήγεζε
1023

, αιιά θαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν απνδίδεηαη εηθαζηηθά έρνπλ αλάινγν αληίθηππν ζηνλ αλαγλψζηε. πρλά ε 

εμσηεξηθή εκθάληζε
1024

 ιεηηνπξγεί κεησλπκηθά γηα ην αλαγλσζηηθφ  θνηλφ
1025

 θαη 

αλαπαξάγεη αζπλείδεηα πθέξπνληα ζηεξενηππηθά κελχκαηα
1026

. Δηδηθφηεξα, ζηελ 

απεηθφληζε ηνπ θεληξηθνχ πξσηαγσληζηή απνηππψλνληαη ηα ζηεξεφηππα εηθνληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξαπέκπνπλ ζε παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο. Ηδηαίηεξα γηα ηα κηθξά, 

παηδηά ηα νπνία δε δηαζέηνπλ αλεπηπγκέλε αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη ε 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ κελπκάησλ ζηελ πξφζιεςε ηεο αθήγεζεο ζηεξίδεηαη θπξίσο ζην 

ιφγν ηεο εηθφλαο, ε εμσηεξηθή εκθάληζε επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο 

γηα ηνλ πξσηαγσληζηή ηεο ηζηνξίαο.      

ηελ ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο γλσξίδεη ηνλ Αιέμε, «έλα 

ςηιφιηγλν μαλζφ αγφξη πνπ ηα παηδηά ηνλ έρνπλ γηα αξρεγφ»
1027

, κε ηνλ νπνίν ε Άλλα 

επηιέγεη λα παίμεη. Ζ αληηπαξαβνιή ηνπ Αιέμε κε ην Μάλν θαηαζθεπάδεη ηηο 

ζηεξενηππηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ, ηα νπνία επηιέγνπλ λα ζπλαλαζηξαθνχλ κε ηα πην 
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1023
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δεκνθηιή παηδηά ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Απφ ηηο παξαπάλσ, ελδεηθηηθέο αλαθνξέο, 

δηαθαίλεηαη ε ζηεξενηππηθή ζχλδεζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

αλάκεζα ζηα δπν αγφξηα ηεο ηζηνξίαο, ε νπνία ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δνκή ηεο 

πινθήο, δεδνκέλνπ φηη ραξαθηεξίδνληαη γηα ηε δηπνιηθφηεηα ησλ ζρεκάησλ φκνξθνο-

άζρεκνο, δεκνθηιήο-άζεκνο, κε ηνλ ζεηηθφ πφιν λα ππεξηζρχεη πάληα ηνπ αξλεηηθνχ
1028

. 

Ζ ηππνινγηθή αμηνιφγεζε ησλ δπν παηδηψλ, ηεο Άλλαο θαη ηνπ Αιέμε, εκπίπηεη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ ζπιινγηθψλ ραξαθηήξσλ (collective characters), θαζψο δξνπλ ζπλνιηθά, 

δηαζέηνπλ κηα θσλή ζε αθεγεκαηηθφ επίπεδν θαη θνηλή γξακκή ζπκπεξηθνξάο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαη δε δηαθέξνπλ θαζφινπ κεηαμχ ηνπο, ηφζν εμσηεξηθά φζν θαη 

εζσηεξηθά
1029

. Έηζη, ινηπφλ, ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ελφο, ζπγθεθξηκέλα ηνπ Μάλνπ, γίλεηαη 

ηδηαίηεξα αηζζεηή θαη απνηειεί ζηνηρείν δηάθξηζεο πνπ ιεηηνπξγεί πξνζζεηηθά ζηελ 

θαηαζθεπή θαη πξφζιεςε ηεο εηεξφηεηάο ηνπ.  

    Καηά ηελ εμέιημε ηεο πινθήο, ε ζπλάληεζε ησλ  ηξηψλ παηδηψλ θαηαιήγεη ζηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ Μάλνπ θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνπ απνθιεηζκφ απφ ηελ νκάδα ηνπ 

«Δκείο», πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ε Άλλα-Μαξία θαη ν Αιέμεο, «Πήγαηλε ζπίηη ζνπ! ηνλ 

απνπαίξλεη ε Άλλα-Μαξία. Πήγαηλε ζπίηη ζνπ! Ο Μάλνο ηνπο θνηηάδεη κε ην ζηφκα 

νξζάλνηρην θαη δε ιέεη ηίπνηα. Όζηεξα ρακνγειάεη». 

«Φχγε, ζνπ είπα! Πήγαηλε ζπίηη ζνπ, μαλαιέεη ην θνξίηζη». 

«Γελ έρεηο θακηά δνπιεηά καδί καο. Γελ είζαη ζαλ θη εκάο, δελ μέξεηο λα κηιάο, ηνπ πεηάεη 

θαηάκνπηξα ν Αιέμεο θαη κνηάδεη θφθνξαο έηνηκνο γηα κάρε»
1030

. Ζ εηθνλνγξάθεζε είλαη 

επηιεθηηθή σο πξνο ηηο εηθνληδφκελεο ζθελέο. Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε  απφδνζε 

ηεο ζπλάληεζεο ησλ ηξηψλ ραξαθηήξσλ. Ζ νινζέιηδε εηθφλα αλαπαξηζηά ηελ Άλλα-

Μαξία θαη ηνλ Αιέμε κε ζπκσκέλν χθνο, φπσο απηφ απνδίδεηαη κε ηα γνπξισκέλα ηνπο 

κάηηα, ελψ ην ζεθσκέλν  αξηζηεξφ ρέξη ηεο Άλλαο κε ηνλ ηελησκέλν δείθηε θαλεξψλεη 

ηελ επηθξηηηθή ηεο δηάζεζε απέλαληη ζην Μάλν. Ζ φςε ηεο είλαη αγέιαζηε, ζνβαξή θαη 

απηαξρηθή
1031

. Αληίζεηα, ν Μάλνο απεηθνλίδεηαη λα ζηέθεηαη ζε ζηάζε πξνζνρήο έρνληαο 

απνξεκέλν χθνο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην δηάινγν αλάκεζα ζηνπο 

ραξαθηήξεο ζθηαγξαθνχλ ην πνξηξαίην ηνπ αιαδφλα θαη ππεξφπηε Αιέμε, «Γελ έρεηο 
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θακηά δνπιεηά καδί καο. Γελ είζαη ζαλ θη εκάο, δελ μέξεηο λα κηιάο». Μέζσ ηνπ πιάγηνπ 

εζσηεξηθνχ κνλφινγνπ, ν αλαγλψζηεο είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζεη ηηο ζθέςεηο θαη 

ηηο εξσηήζεηο εζηθήο θχζεσο ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα απαληήζεη ν θεληξηθφο ήξσαο 

ζρεηηθά κε ην ιφγν ηεο απνκφλσζήο ηνπ απφ ηελ ππφινηπε νκάδα. Ζ ηδέα πνπ ππνβάιιεη 

ην εξψηεκα «Γηαηί, δειαδή; Κη εγψ μέξσ λα παίδσ!», ζηνρεχεη απεπζείαο ζηελ θξίζε ηνπ 

ελλννχκελνπ αλαγλψζηε ζπκβάιινληαο ζηελ νηθεηνπνίεζε ηνπ «Άιινπ» κέζα απφ ηελ 

επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκά ηνπ. ην δηάινγν, πέξα απφ ηνλ άκεζν ιφγν πνπ αλαπαξάγεηαη 

κέζα ζε εηζαγσγηθά, ππάξρνπλ θαη ηα ζρφιηα ηνπ Μάλνπ, ηα νπνία θσηίδνπλ ηηο ζθέςεηο 

ηνπ.  

Ζ ζηάζε απαμίσζεο πνπ δηαηεξνχλ ηα δπν παηδηά σζνχλ ην Μάλν ζε απεγλσζκέλεο 

πξνζπάζεηεο, πξνθεηκέλνπ λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Χο απνηέιεζκα,  παξάγνληαη 

έηζη γθξνηέζθν θαηαζηάζεηο. Άμηα ζρνιηαζκνχ είλαη ε ζθελή ζηελ νπνία ηα δπν παηδηά 

εκθαλίδνληαη λα «ηξνκάδνπλ. Λεο λα είλαη θαλέλα αγξίκη θξπκκέλν πίζσ απφ ηνπο 

ζάκλνπο;»
1032

. Ζ ηδενινγηθή ζθνπηκφηεηα ηεο αθήγεζεο ειέγρεη θαη ζαηηξίδεη ηα 

θνξίηζηα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, ηα νπνία εγθισβίδνληαη ζε εμηδαληθεπκέλα πξφηππα θαη 

πξνζπαζνχλ πάζε ζπζία λα απνθχγνπλ ηνλ θίλδπλν ηνπ «θνηλσληθνχ εμεπηειηζκνχ» 

ηνπο. Ζ Άλλα ζεσξεί φηη ν Αιέμεο, σο κεγαιφζσκν  αγφξη πνπ είλαη, ζα ηελ πξνζηαηέςεη 

απφ θάζε ελδερφκελν θίλδπλν. Απνδεηθλχεηαη, φκσο, πνιχ γξήγνξα φηη είλαη δεηιφο, 

αθφκε πην δεηιφο θαη απφ εθείλε. Γξάθεη: «Μα απηφο ηξέκεη νιφθιεξνο! Κξίκα! Καη 

λφκηδε πσο είλαη αηξφκεηνο…»
1033

. 

Ζ ηζηνξία ζπλερίδεη κε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Μάλνπ λα πιεζηάζεη ηα δπν παηδηά. Ζ 

επηζπκία ηνπ γηα αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ καδί ηνπο είλαη ηφζν έληνλε πνπ δελ 

πηνείηαη απφ ηηο άζρεκεο ζπκπεξηθνξέο πνπ εθιακβάλεη απφ απηνχο. Αληηζέησο, ηνπο 

νδεγεί «ζε έλα κέξνο θξπθφ, αλάκεζα ζηα δέληξα, πνπ θαζξεθηίδνληαη ζηα λεξά ηνπ 

πνηακνχ»
1034

, γηα λα πηάζνπλ πεηαινχδεο κε ηηο απφρεο ηνπο. Ζ ηζηνξία θιείλεη κε ηελ 

απνδνρή ηνπ Μάλνπ θαη ηελ δηαπίζησζε ηεο Άλλαο-Μαξίαο θαη ηνπ Αιέμε πσο ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζην Μάλν ήηαλ ζθιεξή, επηθξηηηθή θαη άδηθε. 

Αληηιακβάλνληαη πηα φηη ε εηεξφηεηα ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε δελ ζπληζηά πξφβιεκα, 

αιιά αληηζέησο απνηειεί ζηνηρείν κνλαδηθφηεηαο. Ζ πξνζσπνπνίεζε ηνπ «Άιινπ» 

εληζρχεη ηε δηαπξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε απην-
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απνθάιπςε θαη ελζπλαηζζεηηθή θαηαλφεζε
1035

. Ζ ζθελή, κε ηελ νπνία θιείλεη ε ηζηνξία, 

αλαπαξηζηά ηνπο ηξεηο ραξαθηήξεο λα βιέπνπλ ηα είδσιά ηνπο λα θαζξεπηίδνληαη ζην 

λεξφ, αληηιακβαλφκελνη πσο ηα πξφζσπά ηνπο δε δηαθέξνπλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. 

Έηζη, ν Μάλνο γίλεηαη απνδεθηφο θαη αγαπεηφο
1036

. Σα δπν παηδηά ηεο ηζηνξίαο κέζσ ηεο 

ελζπλαίζζεζεο
1037

 θαηάθεξαλ λα μεπεξάζνπλ ηελ εγσηζηηθή ηνπο ηάζε θαη λα 

θαηαιάβνπλ πξαγκαηηθά ηνλ «Άιιν», θαηαλνψληαο ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο πνπ 

ππάξρνπλ. Γξάθεη: «Ξαθληθά έλα “πιαηο!” απφ θάηη απξφζκελν ηαξάζζεη ηελ εζπρία ηνπ 

λεξνχ. Πάλσ ηνπ ζρεκαηίδνληαη πεξίεξγνη θχθινη πνπ κεγαιψλνπλ. Σα πξφζσπα ηεο Άλλα-

Μαξίαο θαη ηνπ Αιέμε αξρίδνπλ λα γίλνληαη αιιηψηηθα, λα δείρλνπλ ζαλ ηνπ Μάλνπ. Σν 

θνξίηζη ηξνκάδεη, ην ίδην θαη ην αγφξη. Γελ αληέρνπλ ζην ζέακα. ακήραλα θξχβνπλ ηα 

πξφζσπά ηνπο ζηηο παιάκεο ηνπο». 

«Μελ θχβεηε πφζσπφ ζαο! Έλα βαηαράθη ήηαλ, έθπε! Σνπο ιέεη ν Μάλνο αηάξαρνο. Διάηε! 

αο ΑΓΑΠΑΧ! Σα παηδηά βγάδνπλ ηα ρέξηα απφ ην πξφζσπν. Σψξα έρνπλ θαηαιάβεη. Σα 

ιφγηα ηνπ Μάλνπ ηνπο έθαλαλ λα κπνξνχλ λα θνηηάδνληαη ρσξίο ληξνπή ζηα ηαξαγκέλα 

λεξά θαη ην ζπνπδαηφηεξν λα κπνξνχλ λα βιέπνπλ θη εθείλνλ ίζα ζηα κάηηα. Κη αο είλαη ηα 

κάηηα ηνπ ζθηζηά θαη ε κχηε ηνπ πιαθνπηζή. Σψξα πηα έρνπλε γίλεη θίινη, είλαη 

επηπρηζκέλνη θη ε θαξδηά ηνπο πιεκκπξίδεη απφ ΑΓΑΠΖ»
1038

.   

Ο Μάλνο εκθαλίδεηαη λα έρεη ηνλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξία. Κπξηαξρεί ζηε ζθελή 

κε ηε ζπλερή θαη έληνλε παξνπζία ηνπ, ζεκαηνδνηψληαο θαη επεξεάδνληαο θαζνξηζηηθά 

ηηο θηλήζεηο θαη ηηο πξάμεηο ησλ δπν παηδηψλ πνπ θηλνχληαη γχξσ ηνπ. Σν πνξηξαίην ηνπ 

Μάλνπ είλαη δηαλζηζκέλν κε ζεηηθά ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη. Ζ θαινζχλε ηνπ, ε επγέλεηά ηνπ 

έλαληη ησλ άιισλ ζπλνκειίθσλ ηνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή. Πξνβάιιεηαη ρακνγειαζηφο, 

γελλαίνο, κε ζέιεζε γηα παηρλίδη θαη θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή. Ζ θνηλσληθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα απνδνρήο ηνπ απφ ηνλ θνηλσληθφ 

πεξίγπξν. Δηδηθφηεξα, είλαη εκθαληηθή ε πξνζπάζεηά ηνπ γηα θνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη  

ε ζπκπάζεηά ηνπ γηα ηα δπν παηδηά. Ζ ηδηαίηεξε εμσηεξηθή εκθάληζή ηνπ πξνθαιεί 
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αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηνλ θαηαηάζζεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ κεηνλεθηηθνχ «Άιινπ», 

ν νπνίνο επηδηψθεη λα γίλεη απνδεθηφο απφ ηελ νκάδα (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ 

ηα δπν παηδηά) θαηαβάιινληαο θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα. Δκθαλίδεηαη λα δέρεηαη κε 

ηψβεηα ππνκνλή ηα ιφγηα θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ άιισλ παηδηψλ. Οη αλαθνξέο 

πεξηιακβάλνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο, φπσο ιχπε, πίθξα, ζπκφο, παξάπνλν, 

αίζζεζε κνλαμηάο θαη απφξξηςεο.  

Μειεηψληαο ηε ζρέζε θεηκέλνπ θαη εηθφλαο, ην θείκελν κεηαθέξεη ην βαζηθφ 

πεξηερφκελν ηεο δηήγεζεο, ελψ ε εηθφλα είλαη επηιεθηηθή πξνβάιινληαο κφλν έλα 

γεγνλφο, κε ηηο εηθφλεο λα δηαζέηνπλ πιαίζην θαη λα βξίζθνληαη ζε μερσξηζηή ζειίδα απφ 

ην ιεθηηθφ θείκελν. Δπηπξφζζεηα, ε ηδενινγηθή δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηελ νπηηθή γσλία 

ηνπ εηθνλνγξάθνπ, ε νπνία νδεγεί ζε κηα εξκελεία, θαηεπζχλνληαο ηνλ αλαγλψζηε ζηελ 

απνθάιπςε νξαηψλ  ελλνηψλ. Δηδηθφηεξα, ε νπηηθή ηξνπηθφηεηα θαζηζηά ζαθέο ζηνλ 

αλαγλψζηε ηελ εηεξφηεηα ηνπ θεληξηθνχ ήξσα. Σν πιαίζην ηεο εηθφλαο κε ην ιεπθφ ρψξν 

γχξσ απφ απηήλ ππνδεηθλχεη ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή λα δηαηεξήζεη κηα 

απνζηαζηνπνηεκέλε ζέζε αληηθεηκεληθφηεηαο
1039

. Δπηπιένλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ 

παξαθείκελνπ, ζχκθσλα κε ην «δελέηηην ζρήκα», δηεπξχλεηαη θαη εμειίζζεηαη ζην 

πιαίζην κηαο πνιπηξνπηθήο αθήγεζεο θαη απνθηά έλα πνιπδηάζηαην ξφιν
1040

. Πην 

ζπγθεθξηκέλα,  ε κνξθή ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ εθκεηαιιεχεηαη ηελ νπηηθή δηάζηαζε ησλ 

ιέμεσλ θαη, κε ελαιιαγέο ζην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο
1041

, (ΑΓΑΠΑΧ, ΑΓΑΠΖ), 

πνιιαπιαζηάδεη ηελ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. θνπφο είλαη λα 

δνζεί έκθαζε θαη λα πξνθχςεη  έλα παηγληψδεο απνηέιεζκα. 

 

 

5.4.25 ην κηθξναθήγεκα ηεο Βαξβαξνχζε, Λ., Έλα ςάξη πνπ δελ ήμεξε… λα 

θνιπκπάεη, (2004)
1042

 ην κηθξφ ςάξη κεγαιψλεη κέζα ζε κηα γπάια, ε νπνία ηνπ παξέρεη 

αζθάιεηα, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα λα παίδεη κε πνιιά παηρλίδηα. Χζηφζν, εθείλν 

απνθαζίδεη λα θχγεη ιφγσ ηεο κνλαμηάο πνπ βίσλε. Απφ ζπλαηζζεκαηηθήο άπνςεο είλαη 

πνιχ ζηελαρσξεκέλν θαη δπζηπρηζκέλν. 
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Σν βηβιίν ζπλνιηθά είλαη αλαγλψζηκν σο ζπλεθηηθή αθνινπζία. Απηφ ππαγνξεχεηαη 

απφ ηνλ ηίηιν θαζψο θαη ηελ εηθφλα ζην εμψθπιιν, πνπ δείρλεη φια ηα ζηνηρεία καδί
1043

. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πεξηγξαθηθφο ηίηινο ζέηεη ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο αθήγεζεο, κε ηελ 

εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ λα ηελ εληζρχεη, θαζψο εηθνλίδεηαη ν ήξσαο λα θνξά ζσζίβην θαη 

βαηξαρνπέδηια. Πξφθεηηαη γηα εηεξφθιεηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξνθαινχλ γέιην, 

δηφηη ν ελλννχκελνο αλαγλψζηεο έξρεηαη αληηκέησπνο κε αληηθαηηθέο πιεξνθνξίεο 

αλαθνξηθά κε ηελ νληνινγηθή δηάζηαζε ηνπ έκβηνπ φληνο.  

Ζ αθήγεζε μεθηλάεη κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ θεληξηθνχ ήξσα. Απεηθνλίδεηαη κέζα ζε 

κηα αζθπθηηθά γεκάηε παηρλίδηα γπάια, ε νπνία απνηειεί ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ. Ζ 

πηνζέηεζε ηεο εζσηεξηθήο εζηίαζεο  επηηξέπεη ζηνλ αλαγλψζηε λα γλσξίζεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ πξσηαγσληζηή, ελψ ηαπηφρξνλα - κέζσ ηεο 

γλσζηνπνίεζεο ηεο ππνθεηκεληθήο καηηάο ηνπ, ηαπηίδεηαη καδί ηνπ. πσο παξαηεξεί ν 

Stephens, ε επηινγή απηνχ ηνπ αθεγεκαηηθνχ ηξφπνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ λα 

εκπιέμεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ αλαγλψζηε
1044

. Γξάθεη: 

«ε κηα γπάια ζηξνγγπιή, δνχζε θάπνηε έλα ςάξη πνπ ήηαλ φκνξθν πνιχ! Δίρε ηα πάληα 

κεο ζηε γπάια, ηξέλα, πινία κηθξά κεγάια, θαη φιε κέξα έπαηδε κπάια, κνλαρφ ηνπ, ρσξίο 

ςάξηα άιια! ιε κέξα γχξσ γχξσ, κε ηε γπάια κνπ ηξηγχξσ, φιν κφλν κνπ κηιψ θη φιν 

κφλν θνιπκπψ»
1045

. 

«Νηψζσ ζαλ λα „καη ζε θινπβί, δελ είλαη, βιέπεηο, θη άιινη εθεί! Ση λα θάλσ πηα δελ μέξσ, 

είκαη κφλν θαη ππνθέξσ. Θέισ θάπνηνλ γηα λα παίμσ θαη λα βγσ ζηε ιίκλε έμσ. Πξέπεη λα 

θχγσ, πξέπεη λα βγσ θαη λα θνιπκπήζσ ειεχζεξν ζηεο ιίκλεο ην λεξφ!»
1046

. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε εηθνλνγξάθεζε
1047

 ζε επίπεδν ππεξθπξηνιεμίαο, ζηελ νπνία 

απεηθνλίδεηαη ε γπάια κε ην νπηηθφ κνηίβν ηνπ θάγθεινπ, ππαηληθηηθά σο κηα ζεηξά 

θάζεησλ γξακκψλ, ππνγξακκίδνληαο ηελ αίζζεζε ηεο θπιαθήο πνπ βηψλεη. Σν ζηνηρείν 

απηφ εληζρχεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπ ςαξηνχ, ην νπνίν εηθνλίδεηαη θαηά ην 

ήκηζπ, ξηγέ. Ζ ζπγθεθξηκέλε εηθφλα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ εηθφλα πνπ βξίζθεηαη 

αθξηβψο απέλαληη
1048

, ζηελ νπνία, έρνληαο ήδε  απνθαζίζεη πσο ζα βγεη απφ ηε γπάια, 

                                                           
1043

 Kress, G., & Leeuwen, T., φ.π., 2010, ζ.79. 
1044

 Stephens, J., φ.π., ζζ.50-54. 
1045

 Γηα ηα βηβιία πνπ δε δηαζέηνπλ ζειηδαξίζκεζε, αξρίδσ λα αξηζκψ απφ ηε ζειίδα πνπ 

εκθαλίδεηαη ε πξψηε εηθφλα ή ζειίδα θεηκέλνπ. ην εμήο, Βαξβαξνχζε, Λ., Έλα ςάξη πνπ δελ 

ήμεξε … λα θνιπκπάεη, φ.π., ζ.1. 
1046

 .π., ζ.3. 
1047

 .π., ζ.3. 
1048

 .π., ζ.4. 
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απεηθνλίδεηαη λα ηελ εγθαηαιείπεη, δξαπεηεχνληαο πξνο ηελ ειεπζεξία
1049

. Ζ ζπγγξαθέαο 

κέζα απφ ην ζπκβνιηζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζθελήο ζέιεη λα ηνλίζεη ηελ εμνπζία πνπ 

θαηέρεη ν άλζξσπνο ζηε θχζε, ε νπνία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έρεη ηε κνξθή ηεο 

παξέκβαζεο. Δπηπιένλ, θαιεί ηνλ ελλννχκελν αλαγλψζηε λα ηαπηηζηεί κε ηνλ 

πξσηαγσληζηή θαη λα βξεη θαη ν ίδηνο ηελ εζσηεξηθή δχλακε πνπ ρξεηάδεηαη, γηα λα 

ππεξβεί ηα φξηα πνπ ηνλ θξαηνχλ δέζκην ηέηνησλ αληηιήςεσλ.  

ηελ εμέιημε ηεο πινθήο, σζηφζν, παξαθνινπζνχκε ηε δπζθνιία επαλέληαμεο ηνπ 

ήξσα ζην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ δειαδή ζηε ιίκλε. Μέζα απφ ην κνλφινγφ ηνπ γίλεηαη 

αληηιεπηφ πσο ε δσή  ζηε γπάια, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, έρεη επηθέξεη 

δπζιεηηνπξγίεο ζηελ νκαιή ζσκαηηθή ηνπ αλάπηπμε, παξαθσιχνληαο ηελ θαλνληθή ηνπ 

εμέιημε. «Σψξα φκσο πνπ ζα πάσ; Ξέραζα λα θνιπκπάσ… Κηλδπλεχσ λα πληγψ! 

Εαιίδνκαη, ιηπνζπκψ! Σν θεθάιη κνπ γπξίδεη θαη ε κχηε κνπ ζθπξίδεη! Πέθησ, πέθησ ηη ζα 

θάλσ; Νφκηδα πσο μέξσ κπάλην!».
1050

 Σν ιεθηηθφ θείκελν είλαη εμαηξεηηθά δξακαηηθφ, 

αιιά ν ηξφπνο θαη ην ζηπι ηεο εηθνλνγξάθεζεο ην απαιιάζζεη απφ ηελ έληαζε ησλ 

δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ο Nodelman ππνζηεξίδεη φηη ην ζηπι ηεο εηθφλαο 

πξνθχπηεη απφ ηηο επηινγέο πνπ θάλεη ν θαιιηηέρλεο φζνλ αθνξά ην ζέκα αιιά θαη ην 

κέζν ηεο παξνπζίαζήο ηνπ. χκθσλα κε ηνλ ίδην, «Σν ζηπι κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

επηθνηλσλία ζεκαζηψλ κε ην λα απνδίδεη ζηπιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ ήδε είλαη θνξηηζκέλεο 

κε ππνδειψζεηο»
 1051

. ε εηθνλνγξαθηθφ επίπεδν, ν πξσηαγσληζηήο εηθνλίδεηαη ζε ζηάζεηο 

ζχκθσλεο κε ηελ ελέξγεηα πνπ δειψλεηαη απφ ην αλαθεξφκελν ξήκα θάζε θνξά. Οη 

ιέμεηο αθνινπζνχλ ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ ήξσα εληζρχνληαο ην ζεκαζηνινγηθφ 

πεξηερφκελφ ηνπο
1052

. Γξάθεη: 

«Πέθησ κέζα ζην λεξφ. Σψξα φκσο πνχ ζα πάσ; Ξέραζα λα θνιπκπάσ… Κηλδπλεχσ λα 

πληγψ! Εαιίδνκαη, ιηπνζπκψ!».
1053

 

«Βνήζεηα! Αθνχηε εζείο κεο ζην βπζφ; Διάηε λα κε κάζεηε θνιχκπη ζην ιεπηφ! 

Βνήζεηα!»
1054

. 

«Βιέπσ ηε ιίκλε πνιχ κεγάιε θαη κε έρεη πηάζεη δάιε! Πνχ λα ην μέξσ ηφζνλ θαηξφ; 

Φνβάκαη ην πνιχ λεξφ! Σν θνηηνχζαλε ηα βξχα θαη ιέγαλε αζηεία θξχα! Σν εβιέπαλε ηα 

ρέιηα θαη ρηππηφληνπζαλ ζηα γέιηα!»
1055

. 
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 Βι. Παξάξηεκα, Δηθ.(5.4.25)1, ζ.531. 
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 Βαξβαξνχζε, Λ., φ.π., ζζ. 5-6. 
1051
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1052

 Βι. Παξάξηεκα, Δηθ.(5.4.25)2, ζ.532. 
1053

 Βαξβαξνχζε, Λ., φ.π., ζ.5. 
1054

 .π., ζ.7. 
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«Σνπ γιπθνχ λεξνχ ην ςάξη… πνπ καο ήξζε απ‟ ην… θεγγάξη! είπε κία θαξαβίδα, πνπ 

πεξληφηαλε γη‟ αηζίδα!»
1056

. 

Ο ήξσαο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ κεηνλεθηηθνχ «Άιινπ» θαη ε δηαθνξεηηθφηεηά 

ηνπ έγθεηηαη ζηελ απφθιηζή ηνπ απφ ηελ θνηλσλία ησλ θπζηνινγηθψλ ςαξηψλ πνπ 

γλσξίδνπλ θνιχκπη. Απφξξνηα απηήο ηεο εηεξφηεηάο ηνπ είλαη ηα θνξντδεπηηθά θαη 

κεησηηθά ζρφιηα πνπ δέρεηαη. Ζ θνηλσλία ηνπ βπζνχ ην αληηκεησπίδεη σο αιιφθνην θαη 

«μέλν». πγθεθξηκέλα, ην παξνκνηάδνπλ κε εμσγήηλν, «Σνπ γιπθνχ λεξνχ ην ςάξη… πνπ 

καο ήξζε απ‟ ην θεγγάξη!!».
1057

 Μέζσ ηεο ζσκαηηθήο κεηνλεμίαο ηνπ «Άιινπ», ε 

ππφινηπε θνηλσλία αληιεί ζπλαηζζήκαηα αλσηεξφηεηαο. 

Ζ αθήγεζε απνθηά κία ζπκβνιηθή δηάζηαζε. Δμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπ, ην 

κηθξφ ςαξάθη δε γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηελ πιεηνλφηεηα ηεο νκάδαο ησλ ςαξηψλ. 

Χζηφζν, ζην βπζφ ηεο ιίκλεο, φπσο θαη ζηηο θνηλσλίεο ησλ αλζξψπσλ, ππάξρνπλ θαη 

εθείλνη πνπ δέρνληαη λα βνεζήζνπλ ρσξίο αληάιιαγκα. Έηζη, ινηπφλ, κηα νκάδα ςαξηψλ-

βνεζψλ ζπεχδεη λα βνεζήζεη ηνλ ήξσα, παξαπέκπνληάο ηνλ ζηελ αξάρλε ηεο ιίκλεο, ε 

νπνία θηηάρλεη «θνπζθάιεο», «Καη ηνπ θηηάρλεη κηα θνπζθάια πνπ ηνπ ζχκηζε… ηε γπάια. 

Μπαίλεη κέζα κε ραξά, ζηα δηθά ηνπ λεξά».
1058

 Ζ θνπζθάια ππνζηαζηνπνηεί ην θνηλσληθφ 

πεξηζψξην ηνπ βπζνχ, ζην νπνίν αλαγθάδεηαη λα κπεη ν πξσηαγσληζηήο, γηα λα κπνξέζεη 

λα αληαπεμέιζεη ζηηο αληημνφηεηεο πνπ αληηκεησπίδεη. Απηνί πνπ απνδέρνληαη θαη 

αληηκεησπίδνπλ κε θαηαλφεζε ηνλ ήξσα είλαη ηα έκβηα φληα ηεο ζάιαζζαο∙ 

ζπγθεθξηκέλα, ην Γξηβάδη, ην Γιπλάξη, ν Γνπιηαλφο θαη ν βάηξαρνο. ε επίπεδν 

ζπκβνινπνίεζεο, ην αλνκνηνγελέο απηφ ζχλνιν αληηθαηνπηξίδεη έλα πνιππνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ. 

ηελ εμέιημε ηεο πινθήο, ινηπφλ, ηα ςάξηα ηνλ πξνζθαινχλ ζε παηρλίδη θαη ηνπ 

ζέηνπλ κηα ζεηξά απφ θίλεηξα ελζαξξχλνληάο ην λα απεγθισβηζηεί απφ ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ αλαζθάιεηεο. ην ηέινο, ν πξσηαγσληζηήο κέζα απφ κηα πνξεία 

απηνγλσζίαο θαη σξηκφηεηαο, κεηακνξθψλεηαη ςπρηθά. Έηζη, απνθηά εζσηεξηθή δχλακε 

θαη θαηνξζψλεη λα ππεξβεί ηηο αλαζθάιεηεο θαη ηνπο θφβνπο ηνπ θαη λα εγθιηκαηηζηεί 

ζην  θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Γξάθεη: 

«Πάιη δσ κέζα ζε γπάια, καθξηά απφ ηα ςάξηα η‟ άιια! Νηψζσ απαίζηα θαη ράιηα, ζαλ ηε 

κχγα κεο ζην γάια! Μήπσο ιίγν πξνζπαζήζσ θαη ην θφβν κνπ ληθήζσ!»
1059

. 

                                                                                                                                                                             
1055

 .π., ζ.9. 
1056

 .π., ζ.10. 
1057

 .π., ζ. 10. 
1058

 .π., ζ. 15. 
1059

 .π., ζ.19. 



269 
 

«Αλ πνιχ θάηη ην ζεο, ηξφπν θάζηζε θαη βξεο!!»
1060

. 

«Πξέπεη δχλακε λα βξσ, λα ληθήζσ ην λεξφ! Θέισ φια λα ηα δσ, ηίπνηα λα κελ αθήζσ. 

Δίκαη ςάξη γελλαίν εγψ θαη ζα θνιπκπήζσ! Παίξλεη θφξα ρσξίο ζθέςε, δε θνβάηαη κε 

κνπζθέςεη!»
1061

. 

 «Κνίηα, ηψξα θνιπκπάσ θαη ζε γπάια δε ρσξάσ!!!»
1062

. 

Σν ζπγθεθξηκέλν κηθξναθήγεκα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ λενηεξηθψλ 

αθεγεκάησλ, θαζψο ν κπζνπιαζηηθφο ήξσαο ηεο ηζηνξίαο αθνινπζεί κηα 

κεηακπζνπιαζηηθή δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα, «Ζ πιαζηφηεηα κηαο κπζνπιαζηηθήο 

θαηαζθεπήο»
1063

 εθδειψλεηαη εηθνλνγξαθηθά κε ηε κε ζπκκφξθσζε πξνο θαζηεξσκέλεο 

εηθαζηηθέο ζπκβάζεηο ζηελ εθηφο πιαηζίνπ πεξηνρή ηεο εηθφλαο
1064

. Ζ εηθφλα εκπινπηίδεη 

ζεκαζηνινγηθά ην θείκελν, πξνζδίδνληάο ηνπ λέεο λνεκαηηθέο δηαζηάζεηο. Δηδηθφηεξα, ε 

εηθνλνγξάθνο επεκβαίλεη δηνξζσηηθά ζην θείκελν κε ηηο δηθέο ηηο απεηθνλίζεηο. Ζ 

παηγληψδεο ιεηηνπξγία ηεο νπηηθήο ηξνπηθφηεηαο, αιιάδνληαο ηηο ηδενινγηθέο 

απνρξψζεηο ηνπ θεηκέλνπ, κεηέρεη ζηελ απνθφξηηζε ηνπ αλαγλψζηε-ζεαηή απφ ηελ 

έληαζε ησλ δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ αλαδχνληαη απφ ην ιεθηηθφ θείκελν.  

 

 

5.4.26 Σν κηθξναθήγεκα ηεο Παπαζαλαζνπνχινπ, Μ., Ση θη αλ είκαη αζβφο;, 

(2001)
1065

 ρξεζηκνπνηεί σο ηίηιν κηα εξσηεκαηηθή πξφηαζε γηα δπν ιφγνπο. Αθελφο, γηα 

λα θεληξίζεη ηελ πεξηέξγεηα ησλ κηθξψλ παηδηψλ-ζπλαλαγλσζηψλ, θαη αθεηέξνπ γηα λα 

ηα εκπιέμεη άκεζα παξαθηλψληαο ηα λα βξνπλ κφλα ηνπο ηελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε, 

κε ζθνπφ ηελ εκπινθή ηνπο.  ε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηνλ ηίηιν, ε νπηηθή ηξνπηθφηεηα 

αλαδεηθλχεη ηνλ πξσηαγσληζηή ηεο ηζηνξίαο, μαπισκέλν ζε έλα ιηβάδη γεκάην 

καξγαξίηεο. Απφ ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ πσο 

θαηαθιχδεηαη απφ αηζζήκαηα ραξάο. Ζ γσλία ιήςεο ηεο εηθφλαο ηνπ εμσθχιινπ είλαη 

θπζηθή, ζην επίπεδν ηνπ καηηνχ θαη ην ζεκείν θπγήο ζην νπνίν θαηαιήγεη ην βιέκκα ηνπ 

πξσηαγσληζηή είλαη κηα κέιηζζα, ε νπνία ζηέθεηαη κπξνζηά ηνπ. Σα ρξψκαηα ηνπ 

νπξαλνχ, πνπ θαίλνληαη ζην πεδίν βάζνπο ηεο εηθφλαο, ππνδειψλνπλ πσο ε ρξνληθή 
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πιαηζίσζε ηεο ζθελήο έρεη εληαρζεί ζε έλα ζαθέο θαη αλαγλσξίζηκν ρξνληθφ πιαίζην
1066

: 

πξφθεηηαη γηα απφγεπκα.  

Δλ ζπληνκία, ε πινθή, αθνξά ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε πνπ βηψλεη ν θεληξηθφο 

ραξαθηήξαο απφ ηα ππφινηπα δψα ηνπ δάζνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ήξσαο 

ππνζηαζηνπνηεί ην κεηνλεθηηθφ «Άιιν». Απηφ πνπ παξνπζηάδεηαη σο απαμησηηθφ είλαη 

έλα θπζηθφ γλψξηζκα ηνπ «Άιινπ». Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θπζηθή κπξσδηά ηνπ ήξσα ηνλ 

δηαθνξνπνηεί απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ δψσλ, κε απνηέιεζκα ηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπ. Σν 

θείκελν ππνγξακκίδεη κε ρηνπκνξηζηηθφ ηξφπν ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πξνζεγγίζεη ηα 

ππφινηπα δψα, γηα λα εληαρζεί ζηελ κηθξνθνηλσλία ηνπ δάζνπο θαη λα απνθηήζεη θίινπο. 

Οη πξνζπάζεηέο ηνπ αθνξνχλ δηάθνξεο θιηκαθνχκελα αζηείεο κεηακνξθψζεηο πνπ 

ζθαξθίδεηαη. Ζ πξψηε εηθφλα, κε ηελ νπνία μεθηλά ε αθήγεζε, απεηθνλίδεη ην εζσηεξηθφ 

ηνπ ζπηηηνχ ζην νπνίν δεη ν ήξσαο, ν νπνίνο -ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα ηνπ αθεγεηή- 

αθνχεη ζην φλνκα «Αλέζηεο». Δίλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα έληνλα αλζξσπνκνξθηθά 

ζηνηρεία, ηφζν ζηελ εκθάληζε φζν θαη ζην ζθεληθφ ρψξν ηνπ ζπηηηνχ ηνπ. Ζ ρξνληθή 

πιαηζίσζε ηεο ζθελήο είλαη αλαγλσξίζηκε θαη αθνξά ηηο πξσηλέο ψξεο, θάηη πνπ 

ππνδειψλεηαη απφ ηηο αρηίλεο ηνπ ήιηνπ πνπ μεπξνβάιινπλ θαη «πιεκκπξίδνπλ» ην ρψξν 

ηνπ δσκαηίνπ. Δπηπιένλ, ε ηζηνξία ζπληειείηαη ζε ρξφλν πνιχ ζπγθεθξηκέλν πνπ 

δειψλεηαη κε ην ελδν-εηθνληζηηθφ ζηνηρείνπ ηνπ εκεξνινγίνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζην ηνίρν 

γλσζηνπνηψληαο ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή πσο πξφθεηηαη γηα έλα πξσηλφ ηνπ Μαΐνπ. Ο 

ήξσαο αλαπαξίζηαηαη λα ραζκνπξηέηαη, ζηνηρείν πνπ εληζρχεηαη απφ ην ιεθηηθφ θείκελν, 

ζην νπνίν δειψλεηαη πσο κφιηο έρεη μππλήζεη. Σα ελδν-εηθνληζηηθά ζηνηρεία πνπ 

εηθνλίδνληαη, φπσο νη παληφθιεο πνπ θνξά, θαζηζηνχλ ρηνπκνξηζηηθφ ην πεξηερφκελν. 

ηελ επφκελε ζθελή, ν πξσηαγσληζηήο εηθνλίδεηαη λα θάζεηαη ζην ηξαπέδη ηεο θνπδίλαο 

θαη λα ηξψεη πξσηλφ. Γξάθεη: 

«Δθείλν ην πξσί ν αζβφο μχπλεζε θαθφθεθνο. ηάζεθε κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε θαη 

θνχλεζε ην θεθάιη. Γεηα ζνπ, Αλέζηε, κνπξκνχξηζε ζηνλ εαπηφ ηνπ»
1067

. 

 «Άιιε κηα κέξα πνπ ζα παίμσ κνλαρφο κνπ, αλαζηέλαμε θαη πήγε ζηελ θνπδίλα γηα λα 

εηνηκάζεη πξσηλφ. κσο ηελ ψξα πνπ έηξσγε ηα δεκεηξηαθά ηνπ, κηα ηδέα έιακςε ζην 

κπαιφ ηνπ. Αθνχ θαλείο δε κε θάλεη παξέα επεηδή είκαη αζβφο, ζα κεηακθηεζηψ ζε άιιν 

δψν»
1068

. 
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 Πεξηζζφηεξα γηα ην ρξφλν πιαηζίσζεο κηαο ηζηνξίαο, βι. ελδεηθηηθά Γηαλληθνπνχινπ, Α., 

φ.π., ζζ.213-253. 
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 Γηα ηα βηβιία πνπ δε δηαζέηνπλ ζειηδαξίζκεζε, αξρίδσ λα αξηζκψ απφ ηε ζειίδα πνπ 

εκθαλίδεηαη ε πξψηε εηθφλα ή ζειίδα θεηκέλνπ. ην εμήο, Παπαζαλαζνπνχινπ, Μ., φ.π., ζ.1. 
1068

 .π., ζ.2. 
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Ζ αθήγεζε εμειίζζεηαη κε ηελ πξψηε πξνζπάζεηα ηνπ Αλέζηε «λα ληπζεί αιεπνχ», ε 

νπνία θαηαιήγεη ζε απνηπρία, δηφηη ήηαλ εχθνια αλαγλσξίζηκνο. Γξάθεη: «Δθείλε ηε 

ζηηγκή πεξλνχζε έμσ απφ ην παξάζπξν ηνπ ε Υαξίθιεηα ε αιεπνχ. Θα ληπζψ αιεπνχ θαη ζα 

θαιέζσ ηε Υαξίθιεηα γηα ηζάη, είπε γεκάηνο ραξά ν Αλέζηεο θαη βάιζεθε λα ςάρλεη ζην 

κπανχιν ηνπ. Βξήθε έλα παιηφ πνξηνθαιί πνπιφβεξ. Χξαία, ζα ην θνξέζσ θαη δε ζα 

θαίλεηαη ε γνχλα κνπ, είπε θνηηάδνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ θαζξέθηε»
1069

. 

 «Γεκάηνο ραξά έηξεμε λα πξνιάβεη ηελ αιεπνχ. Υαξίθιεηα, πεξίκελε! ηεο θψλαμε 

ιαραληαζκέλνο. Δθείλε γχξηζε παξαμελεκέλε πξνο ην κέξνο ηνπ. Ση θάλεηο εθεί, Αλέζηε; 

Γελ ήξζαλ αθφκα νη Απφθξηεο, ηνπ είπε θαη θίλεζε λα θχγεη». 

«Πψο κε θαηάιαβεο; ηε ξψηεζε απνγνεηεπκέλνο ν Αλέζηεο». 

«Καλείο δελ ηελ μεγειά ηελ αιεπνχ, ηνπ απάληεζε πεξηθξνλεηηθά θαη, ηηλάδνληαο ηελ 

πνξηνθαιηά ηεο νπξά, εμαθαλίζηεθε πίζσ απφ θάηη ζάκλνπο». «Πξέπεη λα βξσ έλα άιιν 

δψν πνπ λα κελ είλαη ηφζν έμππλν φζν ε αιεπνχ, ζθέθηεθε ν Αλέζηεο. Σν βξήθα! Θα 

κεηακθηεζηψ ζε αγξηνγνχξνπλν θαη ζα πάσ λα βξσ ην πχξν»
1070

. 

ηε ζπλέρεηα, «ληχζεθε αγξηνγνχξνπλν», θνξψληαο δπν καραίξηα δεμηά θαη αξηζηεξά 

ζην ζηφκα ηνπ, παξαπέκπνληαο ζε ραπιηφδνληεο, Καη απηή ηνπ, φκσο, ε πξνζπάζεηα δελ 

ζηέθζεθε απφ επηηπρία. Έπεηηα, πξνζπάζεζε λα κεηακθηεζηεί ζε ιαγφ, φκσο, θαη απηή ηε 

θνξά δελ ηα θαηάθεξε. Ζ ηειεπηαία ηνπ πξνζπάζεηα ήηαλ κε κηα κέιηζζα, αιιά θαη 

απηήλ ηε θνξά ε πξνζπάζεηά ηνπ νδεγήζεθε ζην θελφ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε θξάζε 

ηεο κέιηζζαο «ιέσ λα παίμνπκε φπνπ θχγεη θχγεη», ε νπνία απνηειεί κεηαθνξηθή 

έθθξαζε ηεο θαζνκηινπκέλεο θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

επίπεδν ππεξθπξηνιεμίαο, κε ζθνπφ λα ππνγξακκίζεη εηξσληθά ηε δπζνζκία ηνπ ήξσα 

(αζβφο). Παξφιν πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην θείκελν ν ιφγνο ηεο απφξξηςεο πνπ δέρεηαη, 

ζην θείκελν, ν αλαγλψζηεο είλαη ζε ζέζε λα ην γλσξίδεη απφ ηελ ελδν-εηθνληζηηθή 

αθήγεζε. Σν θείκελν βξίζθεηαη ζε εηξσληθή αληίζηημε
1071

 κε ηελ εηθνλνγξάθεζε. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζρέζε, ε νπνία δεκηνπξγείηαη, φηαλ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ φζσλ ιέλε 

νη ιέμεηο θαη ησλ φζσλ δείρλνπλ νη εηθφλεο είλαη ηφζν κεγάιε, ψζηε ν αλαγλψζηεο 

γλσξίδεη πεξηζζφηεξα απφ φζα ιέλε νη ιέμεηο, παξαηεξψληαο ηηο εηθφλεο
1072

. 

Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη ηδενινγηθή δηάζηαζε κεηαμχ θεηκέλνπ θαη εηθφλαο, ε νπνία 
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 .π., ζ.3. 
1070

 .π., ζ.4. 
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 Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε, Nikolajeva, M., Scott, M., How Picture Books Work, New York: 

Garland Publishing, 2001, ζ. 62. 
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 Καινγήξνπ, Σ., «Ζ Δλειηθίσζε Σνπ Βιέκκαηνο: Σν Παηδί – Αλαγλψζηεο Μεηαμχ Δηθφλαο 

Καη Κεηκέλνπ», ζην Καινγήξνπ, Σ., (επηκ.),  Σν Δηθνλνγξαθεκέλν Βηβιίν Γελ Δίλαη Μφλν Γηα 

Μηθξά Παηδηά, Αζήλα: Ο Κχθινο ηνπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιίνπ, 2006, ζ.59. 
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πεξηιακβάλεη ηελ νπηηθή γσλία ηνπ εηθνλνγξάθνπ θαη νδεγεί ζε κηα εξκελεία, 

θαηεπζχλνληαο ηνλ αλαγλψζηε ζηελ απνθάιπςε ππνλννχκελσλ ελλνηψλ. Δηδηθφηεξα, ν 

θεηκεληθφο αθεγεηήο παξνπζηάδεη ηηο απεγλσζκέλεο πξνζπάζεηεο ηνπ Αλέζηε λα βξεη έλα 

θίιν, ζε αληίζεζε κε ηελ νπηηθή ηξνπηθφηεηα, ε νπνία δηαηεξεί ηε δηθή ηεο αθεγεκαηηθή 

απηνηέιεηα πξνβάιινληαο ηηο ρηνπκνξηζηηθέο αληηδξάζεηο ησλ δεπηεξεπφλησλ 

ραξαθηήξσλ, νη νπνίνη αλαπαξίζηαληαη κε καληαιάθηα ζηε κχηε γηα λα ηνλ απνθχγνπλ. 

Ζ χπαξμε ερνπνηεηψλ ιέμεσλ (φπσο γηα παξάδεηγκα: πηθ! πνπθ!) πνπ έρνπλ εηζρσξήζεη 

θαη εληαρζεί νξγαληθά ζηελ εηθνλνγξάθεζε, σο θπζηθή πξνέθηαζε ησλ ερνγφλσλ πεγψλ, 

εληζρχνπλ ηελ έληνλε δπζνζκία ηνπ ήξσα.
1073

 Ζ ζπγγξαθέαο επηιέγεη λα δηεγεζεί κηα 

«ζνβαξή» ηζηνξία, ελψ ε εηθνλνγξάθνο, «Ρνθαλίδεη ηα ζεκέιηα ηεο ζνβαξνθάλεηαο 

θξπθνγειψληαο πίζσ απφ ηελ πιάηε ηεο»
1074

. Δπεηδή ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ην χθνο ηεο 

νπηηθήο ηξνπηθφηεηαο ζπλάδεη κε ηνπο ξπζκνχο ηνπ ιεθηηθνχ θεηκέλνπ, ε αλαηξνπή 

απηψλ ησλ ηζνξξνπηψλ θαζίζηαηαη θσκηθή
1075

. Γξάθεη: 

«Γελ είκαη ν Αλέζηεζ. Δίκαη αγξηνγνχξνπλν ζαλ θη εζέλα, επέκεηλε ν Αλέζηεο, πνπ κε θφπν 

θξαηνχζε ηα καραίξηα γηα λα κελ ηνπ γιηζηξήζνπλ απφ ην ζηφκα. Ο πχξνο δάξσζε ηα 

θξχδηα γηαηί λφκηζε φηη ν Αλέζηεο ήζειε λα ηνλ θνξντδέςεη»
1076

. 

«Φχγε απφ δσ, παιηναζβέ, θψλαμε ζπκσκέλν ην αγξηνγνχξνπλν, θαη ηφηε ν Αλέζηεο 

άξρηζε λα θνπηξνπβαιά ζηελ θαηεθφξα, γηαηί δελ κπνξνχζε λα ηξέμεη γξήγνξα κε ηφζν 

βάξνο πνπ θνπβαινχζε»
1077

. «Πνπφ! Γη‟ απηφ, θαίλεηαη, ην ιέλε αγξηνγνχξνπλν, ζθέθηεθε 

ηξέκνληαο. Καιχηεξα λα καζθαξεπηψ ζ‟ έλα πην ήζπρν δψν, είπε θαη ρψζεθε ζην κπανχιν. 

Μεηά απφ ιίγν ν Αλέζηεο ζηάζεθε κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε. Δίρε ζηεξεψζεη ζηα απηηά ηνπ 

ηηο ρλνπδσηέο ηνπ παληφθιεο»
1078

. 

Ζ ηζνξξνπία θεηκεληθήο θαη εηθνληθήο αθήγεζεο επέξρεηαη ζην δέθαην ηξίην δηζέιηδν. 

Υάξε ζηελ παξέκβαζε θαη ηε λνπζεζία ηεο ζνθήο θνπθνπβάγηαο, ν ήξσαο 

αληηιακβάλεηαη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ηα ππφινηπα δψα ηνπ δάζνπο δε ζέινπλ λα παίμνπλ 

καδί ηνπ. Παξάιιεια, ζπλεηδεηνπνηεί πσο θάπνπ ππάξρεη έλαο θίινο θαη γηα απηφλ. 

Γξάθεη: 

 «Γηαηί δε κε παίδνπλ ηα άιια δψα; Ση έρσ θαη δε κε ζέινπλ;». 
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 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., 2001, ζζ. 264-268.  
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 «Δζχ είζαη ζνθή. Μήπσο μέξεηο γηαηί δελ κε παίδνπλ ηα άιια δψα; Ζ θνπθνπβάγηα 

μεξφβεμε. Γηαηί δελ αληέρνπλ ηε κπξσδηά ζνπ. Αιιά θη εζέλα δε ζνπ έκαζε ε κακά ζνπ φηη 

πξέπεη λα πιελφκαζηε θάζε κέξα;». 

«Μα εγψ πιέλσ θάζε πξσί ηε κνπζνχδα κνπ κε δξνζνζηαιίδεο, δηακαξηπξήζεθε ν 

Αλέζηεο. Κη έπεηηα ε κακά κνπ πνηέ δε κνπ είπε φηη κπξίδσ άζρεκα. Καηέβαζε ην θεθάιη 

ιππεκέλνο. Αθνχ ηα άιια δψα κε ζεσξνχλ βξφκηθν, δε ζα κε πιεζηάζνπλ πνηέ;»
1079

. 

«Μελ αλεζπρείο ηνλ παξεγφξεζε ε θνπθνπβάγηα. Κάπνπ ππάξρεη έλαο θίινο θαη γηα ζέλα. 

Απιψο δελ έρεη βξεη αθφκα ην δξφκν γηα λα ζε ζπλαληήζεη. Καη πψο ζα πξέπεη λα 

κεηακθηεζηψ; ξψηεζε κε αγσλία ν Αλέζηεο. Θα ζε γλσξίδεη κφλν αλ είζαη ν εαπηφο ζνπ, 

απάληεζε ε θνπθνπβάγηα. Σφηε ζα ηνλ πεξηκέλσ, είπε φιν ραξά ν κηθξφο αζβφο θαη 

ζθνχπηζε ηα δάθξπά ηνπ»
1080

. 

Ζ εμέιημε ηεο πινθήο απνηειεί κηα επράξηζηε έθπιεμε γηα ηνλ αλαγλψζηε, θαζψο 

ζηελ θξίζηκε απηή ζηηγκή εκθαλίδεηαη έλαο άιινο αζβφο, πνπ ζα ζπκβάιιεη κε ηελ 

παξνπζία ηνπ ζηελ άξζε ηεο απνκφλσζεο ηνπ ήξσα. Ζ «Δχε», φπσο νλνκάδεηαη ν αζβφο 

απηφο, απνηειεί ηνλ παξαπιεξσκαηηθφ «Άιιν», δηφηη θαη ε ίδηα αληηκεησπίδεη ηελ 

θνηλσληθή απνκφλσζε. Αμίδεη λα ζρνιηαζηεί πσο ν ήξσαο έπεηηα απφ ηα αηζζήκαηα 

ληξνπήο θαη απαμίσζεο ηνπ εαπηνχ ηνπ πνπ βίσζε, γίλεηαη δεθηφο απφ ηελ Δχε, ε νπνία 

απνηειεί θαη ε ίδηα ηε «δηαθνξεηηθή», θαηαγξάθνληαο ηελ επηινγή ηεο γθεηνπνίεζεο. Ζ 

ζηηγκή ηεο ζπλάληεζεο ησλ δπν αζβψλ εηθνλίδεηαη κε έλα γεληθφ πιάλν πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη αξθεηά δψα ηνπ δάζνπο. Ζ γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο είλαη θπζηθή, ζην 

χςνο ησλ καηηψλ, θαη έρεη θαζαξά πιεξνθνξηαθή θαη αθεγεκαηηθή ιεηηνπξγία, θαζψο 

δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δπν ραξαθηήξεο πνπ θαηαιακβάλνπλ ην δεμηφ κέξνο ηεο 

εηθφλαο. Σν ζεκείν θπγήο ζην νπνίν θαηαιήγεη ην βιέκκα ηνπ Αλέζηε είλαη ην πξφζσπν 

ηεο Δχεο, ζε αληίζεζε κε ην ζεκείν θπγήο ησλ ππφινηπσλ δψσλ πνπ είλαη νη δπν αζβνί. Ζ 

ζπκβνιηθή δχλακε ηεο ηζηνξίαο ζηεξίδεηαη ζηελ πδάηηλε νδφ (πνηάκη) πνπ ρσξίδεη ηνπο 

δχν ραξαθηήξεο, απνηειψληαο ηε «ζπκβνιηθή πνξεία πξνο ηε ζνθία»
1081

 θαη ηελ 

απηνπξαγκάησζε ηνπο. Ο αζβφο θέξεη ζπκβνιηθή ιεηηνπξγία, θαζψο ππνζηαζηνπνηεί 

κεησλπκηθά ηελ δπζνζκία πνπ εθπέκπεη. Γξάθεη: 
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«Πψο κε βξήθεο; ξψηεζε ν Αλέζηεο ηελ Δχε θάπνηα ζηηγκή πνπ θάζηζαλ λα μεθνπξαζηνχλ 

απ‟ ην παηρλίδη. Με νδήγεζε ε κχηε κνπ. Μπξίδεηο πνιχ φκνξθα, αιιά απηφ ζα ζ‟ ην έρνπλ 

πεη φινη, ηνπ ρακνγέιαζε εθείλε, θη ν Αλέζηεο έγηλε θφθθηλνο ζαλ παπαξνχλα»
1082

. 

«Γηα ηελ αθξίβεηα, είζαη ε πξψηε, ηεο απάληεζε. ε ιίγν ην δάζνο αληερνχζε θαη πάιη απφ 

ηα γέιηα ησλ δχν θίισλ»
1083

. 

Ζ ζθελή, κε ηελ νπνία θιείλεη ε ηζηνξία, ρξήζε ζρνιηαζκνχ, δηφηη αλαπαξίζηαληαη 

φια ηα δψα ηνπ δάζνπο, ηα νπνία θέξνπλ ζπκβνιηθή παξνπζία. Ζ γσλία ιήςεο ηεο 

ζθελήο είλαη θπζηθή θαη ην πιάλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γεληθφ, κε ζθνπφ λα απνδνζνχλ 

φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ησλ εηθνληδφκελσλ ραξαθηήξσλ. Οη δπν αζβνί εηθνλίδνληαη ζην 

αξηζηεξφ κέξνο ηεο εηθφλαο λα επηδίδνληαη ζε παηρλίδηα κέζα ζην λεξφ. ηε δεμηά εηθφλα 

εηθνλίδνληαη ηα ππφινηπα δψα, κε καληαιάθηα ζηε κχηε, ελψ ην ζεκείν θπγήο ηνπ 

βιέκκαηφο ηνπο θαηαιήγεη ζηνπο δχν θίινπο. Αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζην εηθνληδφκελν 

παηρλίδη, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο ππεξ-κεζηθφ ζρφιην, θαζψο παξαπέκπεη ζηελ αξρηθή 

εηθφλα ηνπ βηβιίνπ φπνπ θαη πξσηνεκθαλίδεηαη, ππνδεηθλχνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζηνλ αλαγλψζηε λα παιηλδξνκήζεη ζηηο αξρηθέο ζειίδεο. Πξφθεηηαη γηα έλα παηρλίδη κε 

δηηηή ιεηηνπξγία. ηελ αξρή ηεο αθήγεζεο ζπλδεφηαλ κε ηελ κνλαμηά πνπ έλησζε ν 

ήξσαο, θαζψο ήηαλ ην κνλαδηθφ παηρλίδη πνπ είρε, ζε αληηδηαζηνιή κε ην ηέινο ηεο 

ηζηνξίαο, φπνπ εηθνλίδεηαη λα θεχγεη απφ ην πιάλν κε ηε βνήζεηα βαηξάρσλ, νη νπνίνη ην 

ηξαβνχλ πξνο ηελ αληίζεηε πιεπξά απφ απηή πνπ είλαη νη δπν αζβνί
1084

.  

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε αλάγθε ηνπ Αλέζηε λα βξεη έλα θίιν, γηα λα παίμεη, 

ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ παηρληδηνχ σο βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε δσή ηνπ παηδηνχ, θαζψο 

δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζσκαηηθή, ςπρνζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη 

γλσζηηθή ηνπ αλάπηπμε. Μέζα απφ ην παηρλίδη ην παηδί έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ 

πεξηβάιινπλ θαη λα εμεξεπλήζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Δπηπιένλ, ην παηρλίδη ζεσξείηαη 

ζπλδεδεκέλν κε ηηο δηαδηθαζίεο ζπγθξφηεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε αηφκνπ. Ζ 

κεηάβαζε απφ ην κνλαρηθφ παηρλίδη ζην νκαδηθφ ή ζην ζπιινγηθφ θαζξεθηίδεη ηελ 

πνξεία απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ «Δαπηνχ» ζηε ζέζε ηνπ «Άιινπ». Σέινο, ζεκαληηθφο 

είλαη ν ξφινο πνπ παίδεη ην παηρλίδη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, θαζψο 

                                                           
1082

 Παπαζαλαζνπνχινπ, Μ., φ.π., ζ.18. 
1083

 .π., ζ.20. 
1084

 Βι. Παξάξηεκα, Δηθ.(5.4.26)1, ζ.529. 
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ην βνεζά λα βειηηψλεη ηελ εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, λα ζέβεηαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ 

άιισλ θαη λα εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ
1085

.  

 

 

    5.4.27 ηελ ίδηα θαηεγνξία βηβιίσλ, αιιά πην αλαπηπγκέλν πξνο ηελ απνδνρή ηνπ 

«Άιινπ» (θαζψο εληάζζεηαη ζην κνληέιν πνιηηηζκηθήο κεηαβνιήο
1086

) είλαη ην 

κηθξναθήγεκα ηεο Γελεδάθε, Λ., Μία θφθθηλε θισζηή θη έλα παξδαιφ λεζί, (2011)
1087

, ην 

νπνίν δηαπξαγκαηεχεηαη έκκεζα ην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Τπάξρεη, σζηφζν, 

εκθαλήο ηδενινγηθή ζέζε θαη πξνβνιή ηνπ δηδαθηηθνχ ζηνηρείνπ ζην νπηζζφθπιιν, ην 

νπνίν ελεκεξψλεη ηνπο αλαγλψζηεο πσο είλαη «Έλα αιιηψηηθν παξακχζη γηα ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ηε θηιία θαη ηελ απνδνρή». Ζ πνιπηξνπηθφηεηα ηεο αθήγεζεο γίλεηαη 

αληηιεπηή απφ ηηο παξαθείκελεο ζπκβάζεηο ηνπ εμσθχιινπ, νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ κηα 

πνηθηιία ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ κε ζθνπφ ηε κεηάδνζε ησλ λνεκάησλ ηνπο θαη ηελ 

θαηαζθεπή ησλ ζέζεσλ πξφζιεςεο ηεο αλάγλσζεο. Ζ πινθή αθνξά δπν ραξαθηήξεο,
1088

 

νη νπνίνη κέζα απφ ηε κνλαμηά ηεο ηζνπεδσηηθήο νκνηνκνξθίαο πνπ βηψλνπλ, 

θαηαθέξλνπλ λα απνδερηνχλ ην «δηαθνξεηηθφ» πνπ εκθαλίδεηαη ζηε δσή ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία παξνπζηάδνληαη δχν δηαθνξεηηθέο ρψξεο, ησλ 

νπνίσλ νη ήξσεο ζπλαληνχληαη ζε θάπνην ζεκείν θαη ν έλαο απνδεηθλχεηαη ρξήζηκνο γηα 

ηνλ άιιν. 

Αξρηθά, ε πνιπηξνπηθφηεηα ηνπ ηίηινπ ζπλίζηαηαη ζηα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο 

γξακκαηνζεηξάο, θαζψο παξαβηάδεηαη ε λφξκα πνπ αθνξά ζηε ρξήζε ελφο κφλν 

ρξψκαηνο ζε έλα εληαίν θνκκάηη ιφγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε ιέμε ηνπ ηίηινπ, πνπ 

αλαθέξεηαη ζε έλα αμηνπξφζεθην ραξαθηεξηζηηθφ, δηαζέηεη ελαιιαθηηθή ρξσκαηηθή 

απφδνζε. Πξφθεηηαη γηα έλα παηρλίδη αλάκεζα ζην ζεκαίλνλ θαη ζην ζεκαηλφκελν, ζην 

νπνίν ν αλαγλψζηεο θαιείηαη λα ζπζρεηίζεη ην ρξψκα ηεο ιέμεο κε ηνλ εθάζηνηε 

απεηθνληδφκελν ήξσα, επηηείλνληαο ηελ πεξηπαηρηηθή δηάζεζε ηνπ βηβιίνπ. Ζ επηινγή ηεο 

εηθφλαο ηνπ εμσθχιινπ αλαδεηθλχεη ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπ κηθξναθεγήκαηνο, ην 
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 Βι. Κάππαο, Υ., Ο Ρφινο Σνπ Παηρληδηνχ ηελ Παηδηθή Ζιηθία, Αζήλα: Αηξαπφο, 2005, θαη 

Απγεηίδνπ, ., Σν Παηρλίδη. χγρξνλεο Δξεπλεηηθέο Καη Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο, Αζήλα: 

Σππσζήησ, 2001. 
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 Βι. ελφηεηα 1.1.4  
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 Γελεδάθε, Λ., Μία θφθθηλε θισζηή θη έλα παξδαιφ λεζί, Αζήλα: Λίβαλε, 2011. Σελ 

εηθνλνγξάθεζε έθαλε ε ίδηα ε ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ. 
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 χκθσλα κε ηε ηβξνπνχινπ, «Σα κηθξά παηδηά απνιακβάλνπλ ηζηνξίεο γηα άιια παηδηά 

θαζψο ν παηδηθφο ήξσαο ελζαξθψλεη ηηο ειπίδεο, ηνπο θφβνπο θαη ηηο θαληαζηψζεηο φιεο ηεο 

θνηλσλίαο», ηβξνπνχινπ, Ρ., φπ., ζζ.22-23. 
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Μάιν θαη ηε Φξνπλέια, νη νπνίνη αλαπαξίζηαληαη λα θάλνπλ απηφ πνπ ιαηξεχνπλ θαη 

αγαπνχλ. Δηδηθφηεξα, ν Μάιν εηθνλίδεηαη λα θξαηά κηα παιέηα ρξσκάησλ θαη ε 

Φξνπλέια λα παίδεη θινγέξα. Δπηπξφζζεηα, ν ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ηεο εμσηεξηθήο 

ηνπο εκθάληζεο ιεηηνπξγεί ραξαθηεξνινγηθά, θαζψο κεηαθέξεη αθεγεκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιεηηνπξγνχλ ζηελ πξφζιεςε ησλ ραξαθηήξσλ ηνπο. Ο Μάιν 

αλαπαξίζηαηαη λα θνξά πνιχρξσκα ξνχρα, ζε αληίζεζε κε ηε Φξνπλέια ε νπνία 

απεηθνλίδεηαη κε απαιήο απφρξσζεο ξνχρα. Ο ζθεληθφο ρψξνο ηεο εηθφλαο είλαη γεκάηνο 

δσεξά ρξψκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ κία επράξηζηε αηκφζθαηξα. 

Ζ αθήγεζε μεθηλά κε ηελ θιαζζηθή ξήζε ησλ παξακπζηψλ «Μηα θνξά θαη έλαλ 

θαηξφ….» ηνπνζεηψληαο ηελ ηζηνξία ζε έλα «αφξηζην θαη απνκαθξπζκέλν ρσξνρξφλν» 

θαη ηε δξάζε ησλ ραξαθηήξσλ ζε «έλαλ θφζκν καθξηλφ θαη εμσπξαγκαηηθφ»
1089

.  Δίλαη ην 

Σζίηηιη, «έλαο ηφπνο πνιχ κεισδηθφο, γεκάηνο ηάμε θη αξκνλία»
1090

. Οη θάηνηθνη ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κπζνπιαζηηθήο ρψξαο « αληί λα κηινχλ, ηξαγνπδνχζαλ. Σνπο άξεζε ε ηάμε 

θαη ε αξκνλία, θαη γη‟ απηφ πνηέ δελ έθαλε ν έλαο θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ άιιν. Αθφκε 

θαη ηα ζπίηηα ηνπο ήηαλ ρηηζκέλα ίδηα, θη φζν γηα ηα ξνχρα ηνπο (…) Έκνηαδαλ θη απηά 

πνιχ. Γελ ηνπο άξεζαλ θαζφινπ ηα παξδαιά ρξψκαηα! ».
1091

 Ζ νπηηθή ηξνπηθφηεηα ε 

νπνία ζπλαθεγείηαη παξάιιεια κε ην θείκελν, απνδίδεη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ «Σζίηηιη» ζε 

απφιπηε ηζνξξνπία ζπκπιεξσκαηηθψλ ρξσκάησλ
1092

, ππνλνψληαο εξεκία. 

Δλδηαθέξνπζεο εηθνλνγξαθηθέο δηαζηάζεηο απνθηά ε «νπηηθή αθξφαζε ησλ ήρσλ»
1093

, ε 

νπνία επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ζπζρεηηδφκελσλ ζπκβφισλ, φπσο είλαη νη λφηεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Σελ ηζνπεδσηηθή νκνηνκνξθία απηήο ηεο ρψξαο δηαηαξάζζεη, 

ζχκθσλα κε ηνλ αθεγεηή, ν Μάιν, ν νπνίνο ππνζηαζηνπνηεί ηνλ φκνην «Άιιν», θαζψο ε 

εηδνπνηφο ηνπ δηαθνξά απφ ηνπο ππφινηπνπο, «θαλνληθνχο» θαηά ην θείκελν θαηνίθνπο 

ηεο ρψξαο είλαη απνζηξνθή ηνπ πξνο ην ηξαγνχδη θαη ε θιίζε ηνπ ζηηο δσγξαθηθέο 

ζπλζέζεηο, φπνπ θπξηαξρνχλ ηα «παξδαιά ρξψκαηα». Ζ εληαία εξεκία ηεο ελαξθηήξηαο 

εηθφλαο ηεο αθήγεζεο αληηπαξαβάιιεηαη ηψξα κε ηα αληηζεηηθά ρξψκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε εηθνλνγξάθνο,  γηα λα ππαηληρζεί ελζνπζηαζκφ θαη δηαθνξνπνίεζε. 

Δπηπιένλ, κε ηελ νπηηθή ηξνπηθφηεηα λα ππεξθπξηνιεθηεί ηνπ ιεθηηθνχ θεηκέλνπ, 

απεηθνλίδεηαη ν ήξσαο λα αλεβαίλεη κε ζθάια θαη λα δέλεη ην θεγγάξη κε κηα θφθθηλε 
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 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., 2008, ζζ. 226-227.  
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 Υσξίο αξίζκεζε ηνπ παξακπζηνχ, αξρίδσ λα κεηξψ απφ ηελ πξψηε ζειίδα θεηκέλνπ θαη 

εηθνλνγξάθεζεο. ην εμήο, Γελεδάθε, Λ., Μία θφθθηλε θισζηή θη έλα παξδαιφ λεζί, φ.π., ζ.1. 
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 .π., ζζ. 1-2. 
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 Nodelman, P., φ.π., 1988/2009, ζ.112. 
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 Γηαλληθνπνχινπ, Α., Παπαδνπνχινπ, Μ., φ.π., 2004, ζζ. 81-98. 
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θισζηή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε νπηηθή δηάζηαζε ησλ ιέμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

ηδηαίηεξν ηξφπν δσήο ησλ κπζνπιαζηηθψλ ραξαθηήξσλ, βξίζθεηαη ζε αηηηαθή ζρέζε κε 

ην ζεκαίλνλ ιεθηηθφ πεξηερφκελν. Πην ζπγθξηκέλα, φηαλ ην ιεθηηθφ θείκελν αλαθέξεηαη 

ζηελ θνηλσλία ηνπ Μάιν, ηα γξάκκαηα είλαη επελδπκέλα κε ηα ρξψκαηα πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο ρξσκαηηθέο επηινγέο ησλ ξνχρσλ πνπ θνξάλε. Δπίζεο, ν ηχπνο ηεο 

γξακκαηνζεηξάο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ είλαη δηαθνξεηηθφο ησλ ππφινηπσλ ηεο 

πξφηαζεο, κε ζθνπφ λα θεληξίζεη ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε-ζεαηή. 

Ζ αθήγεζε εμειίζζεηαη κε ηηο ζθέςεηο ηνπ Μάιν, πνπ απνδίδνληαη ζε επζχ ιφγν θαη 

εζηηάδνπλ ζηελ επηζπκία ηνπ λα απνθηήζεη έλα θίιν πνπ λα ηνπ κνηάδεη. «Αρ, λα είρα έλα 

θίιν λα κνπ κνηάδεη!». Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε εηθνλνγξάθεζε
1094

 ζηελ νπνία 

αλαπαξίζηαηαη ν Μάιν ζηελ άθξε ηεο δηζέιηδεο εηθφλαο, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο ραξαθηήξεο, νη νπνίνη απεηθνλίδνληαη ζε φιε ηελ έθηαζε απηήο. Πνιχ ζπρλά 

ε δηαθνξεηηθφηεηα ελφο αηφκνπ κπνξεί λα κελ ελνριεί νπζηαζηηθά κία θνηλσλία, αιιά 

παξ‟ φια απηά λα γίλεηαη αληηθείκελν αξλεηηθνχ ζρνιηαζκνχ, επεηδή ζεσξείηαη φηη 

αιινηψλεη ηελ «θαζσζπξέπεη» εηθφλα ηεο θνηλσλίαο. Οη άλζξσπνη πνιιέο θνξέο 

θνβνχληαη φηη ζα ράζνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο ιφγσ ησλ αιιαγψλ πνπ επηθέξνπλ νη 

πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο. Δκθαλίδνληαη απξφζπκνη λα αιιάμνπλ ηα «ζπζηήκαηα 

θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, φπσο θαη ηα φξηα ησλ θαηεγνξηψλ»
1095

 θαη δξνπλ 

κε ζηφρν λα πξνζηαηεχζνπλ ην δηθφ ηνπο φξακα γηα ηνλ θφζκν φπσο ηνλ μέξνπλ. Γξάθεη: 

« Δθείλνη ζχκσλαλ θαη ηνλ κάισλαλ». «Κάπνηα κέξα – λα ην ζπκεζείο – ζε κπειάδεο ζα 

κπιερηείο»
1096

. Απνηέιεζκα ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ε θπξίαξρε νκάδα ζηε ζπλαλαζηξνθή 

ηεο κε ηνλ «Άιιν», είλαη ε αλαγθαζηηθή θπγή ηνπ «Άιινπ» απφ ηελ θνηλσλία ηνπ 

«Δκείο». Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ήξσαο απφ ηε ζχγθξνπζε κε ηελ θνηλσλία κεηαπεδά ζηε 

ζχγθξνπζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη εγθαηαιείπεη ην Σζίηηιη, κε ηε βνήζεηα κηαο θαιήο 

λεξάηδαο,
1097

 ε νπνία εκθαλίδεηαη μαθληθά. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ είλαη ε αλαδήηεζε ελφο 

θίινπ κε θνηλά ελδηαθέξνληα κε ηνλ ίδηνλ. Ζ «θφθθηλε θισζηή» πνπ έδεζε ζην αζηέξη 

γηα λα κε ραζεί, ζα κπνξνχζε λα γίλεη αληηιεπηή κφλν απφ ηνλ ελήιηθα ζπλ-αλαγλψζηε, 

αθνχ δηαθεηκεληθά παξαπέκπεη ζηε γλσζηή παξακπζηαθή ξήζε, κε ηελ νπνία αξρίδνπλ ηα 

παξακχζηα: «Κφθθηλε θισζηή δεκέλε ζηελ αλέκε ηπιηγκέλε, δψζηεο θιψηζν λα γπξίζεη 

παξακχζη λ‟ αξρηλίζεη», ππελζπκίδνληαο ζηνλ αλαγλψζηε κε παηγληψδε ηξφπν φηη 
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παξάδνζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δηαζέηεη ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο. 



278 
 

πξφθεηηαη γηα κηα θαληαζηηθή ηζηνξία. Σν δχζθνιν ηαμίδη ηνπ Μάιν ζπληζηά ηελ αηνκηθή 

ηνπ πνξεία πξνο ηελ απηνγλσζία θαη ηελ σξηκφηεηα. ηελ πνξεία ηεο αθήγεζεο, 

δηαθαηερφκελνο απφ ζπλαίζζεκα κεηακέιεηαο θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ αληίθηππνπ ησλ 

πξάμεψλ ηνπ, δεηά λα γπξίζεη πίζσ ζην ζπίηη ηνπ θαη ηνπο γνλείο ηνπ. Μία έθπιεμε 

επηθπιάζζεηαη ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο, αθνχ ν ήξσαο έξρεηαη αληηκέησπνο κε έλα 

πεηξαηηθφ θαξάβη, ην νπνίν είρε γηα θαπεηάλην έλα θνξίηζη, ηε Φξνπλέια. Ο δηάινγνο πνπ 

αθνινπζεί αλάκεζα ζηνπο δπν ήξσεο δηεπθνιχλεη ηνλ ελλννχκελν αλαγλψζηε ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηεο Φξνπλέιαο, ζε ζρέζε κε ηελ νκνηνκνξθία 

πνπ παξνπζηάδεη ν δηθφο ηεο ηφπνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην λεζί ηεο Φξνπλέιαο ήηαλ ην 

Μίρηη. Οη θάηνηθνη ζ‟ απηφ ην λεζί ιάηξεπαλ ηε δσγξαθηθή, ελψ αληίζεηα 

απνζηξέθνληαλ ηε κνπζηθή. Ζ Φξνπλέια, ππνζηαζηνπνηεί επίζεο, ηνλ φκνην «Άιιν», 

δηφηη ιάηξεπε ην ηξαγνχδη, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηηο επηηαγέο 

ηεο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία δνχζε. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, νη ήξσεο απνθαζίδνπλ 

λα θχγνπλ απφ ηα λεζηά ηνπο πξνο αλαδήηεζε θίισλ κε θνηλέο επηζπκίεο θαη 

ελδηαθέξνληα. Άμην ζρνιηαζκνχ είλαη ην γεγνλφο πσο ε θφθθηλε θισηζή 

επαλεκθαλίδεηαη κφλν ζηα ζεκεία έληνλεο δξάζεο θαη αγσλίαο θαη, σο ππεξκεζηθφ 

ζχκβνιν, ηνλίδεη ην αθεγεκαηηθφ πιαίζην ηνπ βηβιίνπ, ππελζπκίδνληαο ζην κηθξφ 

αλαγλψζηε φηη πξφθεηηαη γηα κία κπζνπιαζηηθή αθήγεζε.  Γξάθεη: 

«Έθπγα γηα λα βξσ θάπνηνλ ζαλ εκέλα θαη λα ηνλ πάξσ ζην λεζί κνπ γηα λα θάλνπκε 

παξέα! Γηαηί εκέλα κνπ αξέζεη ε δσγξαθηθή θαη βαξηέκαη κε ηε κνπζηθή», απάληεζε ν 

Μάιν».
1098

 

«Πήξα ην θαξαβάθη κνπ, ην έδεζα κε ηελ θφθθηλε θισζηή ησλ παξακπζηψλ θαη μεθίλεζα 

γηα λα βξσ έλα θίιν λα κνπ κνηάδεη (…)», θιαςνχξηζε ε Φξνπλέια».
1099

  

Σα δχν παηδηά αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ φκνην «Άιιν», θαζψο ε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο 

πξνβάιιεηαη σο θνηλσληθφ δήηεκα θη φρη σο πξνζσπηθή ππφζεζε. Δηδηθφηεξα, ε 

δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο πεγάδεη απφ ηηο θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο δνπλ, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλα γλσξίζκαηα σο θπζηνινγηθά θαη θάπνηα σο αθχζηθα. 

ηελ πνξεία ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο, ηα δχν παηδηά ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο δελ έπξεπε λα 

θχγνπλ καθξηά απφ ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν δνχζαλ θαη επηζπκνχλ λα γπξίζνπλ ζηα ζπίηηα 

ηνπο. Σν ηαμίδη θαη ε επηζπκία ηεο πεξηπιάλεζεο εθθξάδεη ηε δηάζεζε ηεο θπγήο «Απφ 

ηελ απνπληθηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ αζίγαζηε επηζπκία ηνπ ήξσα γηα θαηλνχξγηεο 
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εκπεηξίεο»
1100

. Σν θείκελν ζην ζεκείν απηφ ιεηηνπξγεί δηδαθηηθά, έρνληαο σο ζηφρν λα 

απνηξέςεη ην κηθξφ παηδί-ζπλαλαγλψζηε απφ ην λα απνθνπεί απφ ηελ νηθνγέλεηα. Ζ 

επηζηξνθή ζην ζπίηη απνηειεί κηα ζχκβαζε ησλ παηδηθψλ ηζηνξηψλ. Ζ έλαξμε, ε εμέιημε 

θαη ην θιείζηκν ηεο ηζηνξίαο απνηεινχλ ηηο ηξεηο βαζηθέο ζπκβάζεηο ηεο δνκήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αθήγεζεο. Ζ θαζεκία θέξεη ηε δηθή ηεο ζεκαζία ζηε ζπλνιηθή ζχλζεζε 

ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο
1101

. Οη πνξείεο ησλ δπν εξψσλ αθνινπζνχλ 

κηα θπθιηθή δνκή
1102

, θαζψο θαηαιήγνπλ ζην αθεηεξηαθφ ζεκείν εθθίλεζεο. 

πγθεθξηκέλα, αθνινπζείηαη ην ηππηθφ ζρήκα
1103

: ζπίηη / αθεηεξηαθφο ρψξνο - 

αλαρψξεζε απφ ην ζπίηη / πεξηπέηεηα - επηζηξνθή ζην ζπίηη / αθεηεξηαθφ ηφπν. Έλα 

παξάδεηγκα ηδηαίηεξα δεκνθηιέο απφ ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία είλαη ζχκθσλα κε ηελ 

Καλαηζνχιε (2004), «Σν κνληέιν ηνπ παηδηνχ πνπ απνρσξεί απφ ην ζπίηη ή ην 

εγθαηαιείπεη αλαδεηψληαο ηελ πεξηπέηεηα». πλήζσο, εθθξάδεηαη σο δηέμνδνο απφ ηελ 

θαηαπηεζηηθή γνλετθή εμνπζία. Έρνληαο, σζηφζν, βηψζεη θαη ππεξβεί δνθηκαζίεο θαη 

ζπγθξνχζεηο, επηζηξέθεη ζηελ αζθάιεηα ηνπ ζπηηηνχ απνθαζηζηψληαο ηελ «ηζνξξνπία ηεο 

θνηλφηεηαο ζηελ νπνία αλήθεη»
1104

.  Αμίδεη λα ζρνιηαζηεί ε ζθελή ζηελ νπνία νη δπν 

ήξσεο απνθνηκνχληαη κε ηελ επηζπκία ηεο επηζηξνθήο ζηα ζπίηηα ηνπο
1105

. Ζ εχζηνρε 

ρξήζε ησλ απνζησπεηηθψλ ζηηο ηειεπηαίεο ζθελέο ηεο αθήγεζεο «Μα φηαλ μχπλεζαλ, 

θάηη πεξίεξγν είρε ζπκβεί…»
1106

,  « Αιιά απηφ δελ θξάηεζε πνιχ, αθνχ…»
1107

 πξνθαιεί 

ηελ θνξχθσζε ηεο αγσλίαο θαη ηελ εγξήγνξζε ηνπ αλαγλψζηε-ζεαηή λα γπξίζεη ζειίδα. 

Δθεί αληηθξίδεη ηε ζπλάληεζε ησλ δπν κπζνπιαζηηθψλ ηφπσλ. Ζ αξρηθή ελφριεζε πνπ 

εθθξάδνπλ, « Παιηνθαξακνπδάθεδεο, ζσπάζηε! Μαο ραιάηε ηελ εζπρία!». 

«Παιηννλεηξνπαξκέλνη, είζηε εληειψο βιακκέλνη! ηακαηήζηε ηνλ θφζκν λα ιεξψλεηε θαη 

ρξψκαηα λα απιψλεηε»
1108

, ακνηβαία νη θάηνηθνη ησλ δχν λεζηψλ κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά, 

ράξε ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ δπν εξψσλ, ζε ζπκπάζεηα θαη απνδνρή. «Αιιά απηφ δελ 

θξάηεζε πνιχ…»
1109

 Οη θάηνηθνη θαη ησλ δπν λεζηψλ παξαζχξζεθαλ απφ ην πνιχρξσκν 

ηξαγνχδη ηνπο θαη ελψζεθαλ ζε κηα κεγάιε παξέα»
1110

. 
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Ζ ζρέζε ησλ δχν πφισλ, ηνπ «Δκείο» θαη ησλ «Άιισλ», εμειίζζεηαη θαη γξήγνξα ε 

αληηπάζεηα δίλεη ηε ζέζε ηεο ζηελ εμνηθείσζε θαη ζηαδηαθά ζηε θηιία. Ζ ηειεπηαία 

εηθφλα ηεο απφιπηεο ζπκθηιίσζεο, κε ηα δπν λεζηά λα έρνπλ αθνκνησζεί πιήξσο, 

ζπληζηά ηελ απνδνρή ηνπ «Άιινπ» θαη κεηαδίδεη κελχκαηα αλνρήο, αγάπεο θαη 

αιιεινθαηαλφεζεο. Ζ αθνκνίσζή ηνπο εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην ηειηθφ φλνκα 

ηνπ λεζηνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε, πξνέθπςε απφ ηελ έλσζε ησλ δπν αξρηθψλ νλνκάησλ 

ηνπο. πγθεθξηκέλα, νλνκάζηεθε «Σζηηηιηκπίρηη». Ζ ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία πξνβάιιεη ηε 

δηαθξηηή ζπλχπαξμε θαη αξλείηαη ηελ νκνηνγελνπνηεηηθή αθνκνίσζε, ιεηηνπξγψληαο ζε 

επίπεδν ηδενινγίαο, σο κηα έληνλε θαηάθαζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο.  

Ζ ππνγξάκκηζε ηεο αρξνληθφηεηαο επαλαιακβάλεηαη ζηελ θαηαιεθηηθή θξάζε ηνπ 

κηθξναθεγήκαηνο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε γλσζηή θαηάιεμε ησλ παξακπζηψλ «έδεζαλ 

θαιά, θαη εκείο θαιχηεξα», ε νπνία πξνβάιιεη «ζηελ αησληφηεηα κηα κάιινλ πεπεξαζκέλε 

θαηάζηαζε, ηαπηίδνληαο ηε δσή κε ην κε κεηξήζηκν κέγεζνο ηεο επηπρίαο θαη ηεο 

αγάπεο»
1111

 πνπ βηψλνπλ νη δχν ραξαθηήξεο θαη νη θάηνηθνη ησλ λεζηψλ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη δελ είλαη νξηνζεηεκέλε 

εληφο πιαηζίσλ. Αληηζέησο, θπξηαξρεί θαηαιακβάλνληαο ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ 

ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ κε ηηο ιέμεηο λα εηζέξρνληαη εληφο ηεο. Δπηπιένλ, θηλείηαη 

παξάιιεια κε ην θείκελν θαη πξνζζέηεη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη νπηηθέο ζπκβάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε φιν ην θείκελν, φπσο 

γηα παξάδεηγκα, ιέμεηο πνπ μεθεχγνπλ απφ ην πιαίζην ησλ ιφγσλ θαη εηζρσξνχλ ζηνλ 

πνιχρξσκν ρψξν ηεο εηθφλαο
1112

, έληαμε δηαιφγσλ ζην ρψξν πνπ θαηαιακβάλεη ε 

εηθφλα
1113

, αιιαγέο ζην κέγεζνο θαη ηελ έληαζε ησλ ρξσκάησλ ησλ εηθφλσλ ηνπ 

ηππψκαηνο
1114

, ελαιιαθηηθή ρξήζε πνηθίισλ γξακκαηνζεηξψλ
1115

, δειψλνληαο θαη 

γξαθνηερληθά ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ νκηινχλησλ πξνζψπσλ. ην ζπγθεθξηκέλν 

κηθξναθήγεκα, εκθαλίδνληαη επίζεο παξαγισζζηθά ζηνηρεία, φπσο ζεκεία ζηίμεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζαπκαζηηθά. Δθθξάζεηο,
1116

 πνπ θαλεξψλνπλ απφγλσζε, ζηελαρψξηα θαη 

ηξφκν, δειψλνληαη ζην θείκελν  κε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν γξαθήο ηνπο, ηδηαίηεξα ζην 

κέγεζνο θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ γξακκάησλ. Απφ ηελ άιιε, ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 
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ππνβάιινληαη κε θπκαηνεηδείο εγγξαθέο θεηκέλσλ
1117

, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ 

εηθφλα
1118

 φπνπ ν Μάιν εηθνλίδεηαη επηπρηζκέλνο, θαζψο είλαη ζίγνπξνο φηη ζα βξεη έλα 

θίιν λα ηνπ κνηάδεη, αιιά θαη ζηελ εηθφλα πνπ ε Φξνπλέια δηαηάδεη ηξαγνπδηζηά ην 

Μάιν λα παξαδνζεί
1119

. Δπηπξφζζεηα, παξαηεξνχκε νπηηθά ζηνηρεία εγγξαθήο ησλ 

θεηκέλσλ, ηα νπνία ελδπλακψλνπλ ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ
1120

. Ζ ιέμε «ΠΔΛΧΡΗΟ»
1121

 

πξνθαιεί εληχπσζε θαη ηνλίδεη ην πφζν απεηιεηηθφ είλαη ην θχκα πνπ ζεθψζεθε. Δπίζεο, 

ιέμεηο πνπ δειψλνπλ ρξψκα γξάθνληαη ρξσκαηηζηά. Έηζη, γηα παξάδεηγκα
1122

, ε θφθθηλε 

θισζηή, πνπ έδσζε ε λεξάηδα ζην Μάιν, είλαη γξακκέλε κε θφθθηλν ρξψκα. Δπίζεο, ζηε 

θξάζε «παξδαιά ρξψκαηα»
1123

 θαη ε ιέμε «Μίρηη» ην θάζε γξάκκα είλαη γξακκέλν κε 

δηαθνξεηηθφ ρξψκα.  

 ην κηθξναθήγεκα απηφ, ε θαιιηηερληθή δηάζηαζε δειψλεηαη φρη κφλν κε ηηο 

δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ θαηνίθσλ ησλ δπν λεζηψλ θαη ησλ πξσηαγσληζηηθψλ 

πξνζψπσλ, αιιά θαη κε ηα ρξψκαηα, ηα νπνία αμηνπνηψληαο νπηηθά ζηνηρεία εληζρχνπλ 

ην ιεθηηθφ θείκελν. ε επίπεδν ζπκβνιηζκνχ, νη κηθξνί αλαγλψζηεο έξρνληαη ζε επαθή 

κε πνηθίιεο ζπλαηζζεκαηηθέο απνρξψζεηο ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ θαη έηζη 

δηδάζθνληαη πσο νη άλζξσπνη είλαη κνλαδηθνί κέζα ζηελ πνηθηινκνξθία πνπ ηνπο 

ραξαθηεξίδεη. 

ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κειέηεο, απηή ηεο «Φηιίαο», εληάρζεθαλ θαη άιια ηξία 

κηθξναθεγήκαηα πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηα νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη ηελ 

αγάπε, ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ηα εμήο  

εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα: Μπίληνπ, Α., Πηξνπιίην θαη Ρνδαιία, (2012), 

Εαξακπνχθα, ., Σν λφζηηκν πνληίθη, (2012) θαη Μπνπιψηεο, Υ., ηαλ ε παζραιίηζα 

ζπλάληεζε ειέθαληα, (2007). 

 

 

5.4.28 ην κηθξναθήγεκα ηεο Εαξακπνχθα, ., Σν λφζηηκν πνληίθη, (2012)
1124

 ην 

ιεθηηθφ θαη ην νπηηθφ παξαθείκελν γλσζηνπνηνχλ ηελ παξνπζία δχν δψσλ, ελφο πνληηθνχ 
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θαη κηαο γάηαο, παξαθηλψληαο ηελ πεξηέξγεηα ηνπ αλαγλψζηε-ζεαηή αλαθνξηθά κε ην 

είδνο ηεο ζρέζεο πνπ κπνξεί λα ζπλδέεη ηνπο δχν ζπγθεθξηκέλνπο ραξαθηήξεο. Ζ γσλία 

ιήςεο ηεο εηθφλαο είλαη θπζηθή ζην επίπεδν ηνπ καηηνχ, κε ηνπο δπν ήξσεο λα 

αλαπαξίζηαληαη ζε θνληηλή απφζηαζε. Σν πιάλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη αξθεηά 

θνληηλφ, δίλνληαο έκθαζε ζηνπο εηθνληδφκελνπο ραξαθηήξεο. Σν πνληίθη εηθνλίδεηαη λα 

ζηέθεηαη ζην έλα πφδη, κε ηα ρέξηα ηνπ αλνηρηά, ππνλνψληαο φηη ρνξεχεη,  ελψ ε γάηα 

ζηέθεηαη αθίλεηε κε ην ζεκείν θπγήο λα μεθηλάεη απφ ην βιέκκα ηεο θαη λα θαηαιήγεη 

ζηνλ πνληηθφ. Μειεηψληαο ηηο παξαθείκελεο ζπκβάζεηο ηνπ βηβιίνπ, γίλεηαη θαηαλνεηφ 

φηη ην θείκελν βξίζθεηαη ζε εηξσληθή αληίζηημε
1125

 κε ηελ εηθνλνγξάθεζε, θαζψο ζην 

ιεθηηθφ πεξηερφκελν ηνπ ηίηινπ ππνλνείηαη κηα ηζηνξία «θπλεγεηνχ» αλάκεζα ζηα δπν 

δψα, ελψ ζηελ νπηηθή ηξνπηθφηεηα ην πνληίθη απεηθνλίδεηαη αηξφκεην θαη ραιαξφ παξά 

ηελ παξνπζία ηεο γάηαο.  

Ζ ζπγγξαθέαο μεθηλά ηελ αθήγεζε κε ηελ θιαζζηθή ξήζε ηνπ παξακπζηνχ «Μηα 

θνξά θαη έλαλ θαηξφ….», παξνπζηάδνληαο ηνπο δπν ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο θαη 

γλσζηνπνηψληαο ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο.  Πξφθεηηαη γηα κηα γάηα, πνπ αθνχεη 

ζην φλνκα «Μηξάληα», θαη έλα ζθχιν, πνπ ιέγεηαη «Φαίδσλ», πνπ δνπλ ζην ίδην ζπίηη. 

ηελ νπηηθή ηξνπηθφηεηα πνπ ζπλνδεχεη ην θείκελν, νη δπν ραξαθηήξεο εηθνλίδνληαη ζαλ 

λα απηνπαξνπζηάδνληαη ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή.  Ο έλαο ζηέθεηαη δίπια ζηνλ άιινλ, κε 

ηε γσλία ιήςεο ζην επίπεδν ηνπ καηηνχ λα ζπλεγνξεί ζηελ θαζαξή απφδνζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Ζ απνπζία θφληνπ, ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο ηζηνξίαο, ζηξέθεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε-ζεαηή θπξίσο ζηε δξάζε ησλ θηγνχξσλ παξά ζηε ζρέζε ηνπ κε 

ην ζθεληθφ,
1126

 αλαδεηθλχνληαο ηελ πιαζηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ πξνζψπσλ. Σν 

ιεθηηθφ θείκελν δελ παξνπζηάδεηαη ζηελ ίδηα ζειίδα κε ηελ εηθνληζηηθή αθήγεζε, νπφηε 

εχθνια κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ απηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηείηαη κηα απφ ηηο 

πην ζπλεζηζκέλεο δηαηάμεηο θεηκέλνπ θαη εηθφλαο: ην θείκελν ηνπνζεηείηαη ζηε δεμηά 

πιεπξά ελφο δηζέιηδνπ θαη ε εηθφλα ζηελ αξηζηεξή. ηα βηβιία, ζηα νπνία νη 

εηθνλνγξάθνη έρνπλ επηιέμεη λα ηνπνζεηήζνπλ εηθφλεο κφλν ζηε κηα πιεπξά ηνπ 

δηζέιηδνπ, «ππάξρεη κηθξφηεξε επρέξεηα απεηθφληζεο ηνπ ζθεληθνχ θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

                                                           
1125

O Nodelman (1988/2009), κε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ηε ζεκεηνινγηθή δηαθνξεηηθφηεηα 

κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ησλ δχν ηξνπηθνηήησλ, ησλ ιέμεσλ θαη ησλ εηθφλσλ, ηελ νξίδεη σο 

εηξσληθή ζρέζε. Γξάθεη: «Οη ιέμεηο κηιάλε γηα φ,ηη νη εηθφλεο δε δείρλνπλ, ελψ νη εηθφλεο δείρλνπλ 

απηφ πνπ νη ιέμεηο δε ιέλε». Nodelman, P., φ.π., 1988/2009, ζ. 326. 
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κεγαιχηεξε εζηίαζε ζηνπο ραξαθηήξεο θαη ζηελ πξνψζεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηαχηηζεο κε 

απηνχο»
1127

. 

ηελ επφκελε ζθελή, ε εηξσληθή αληίζηημε απηψλ ησλ δψσλ, ηα νπνία ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο ηεο θχζεο βξίζθνληαη ζε αληαγσληζηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο, δηαηαξάζζεη 

ηε λφξκα. Σα παηρλίδηα θαη ηα πεηξάγκαηα ζηα νπνία επηδίδνληαη πξνθαινχλ ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ ππφινηπσλ γάησλ, νη νπνίεο ζεσξνχλ αδηαλφεηε ηελ χπαξμε θηιηθήο 

ζρέζεο αλάκεζα ζε κηα γάηα θαη έλα ζθχιν. πλεμεηάδνληαο ηελ πιεξνθνξία απηή κε ηε 

ζέζε θαη ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ησλ αλαπαξηζηψκελσλ ζπκκεηερφλησλ ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο ζηελ επφκελε ζθελή,
1128

 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε λα 

δηαθξίλεη έλα πθέξπνλ θιεξη. ηελ πνξεία ηεο αθήγεζεο, ν αλαγλψζηεο έξρεηαη 

αληηκέησπνο κε κηα αθφκε πιεξνθνξία, ε νπνία απνπζηάδεη απφ ηελ νπηηθή ηξνπηθφηεηα 

θαη εκθαλίδεηαη κφλν ζηελ θεηκεληθή αθήγεζε. Πξφθεηηαη γηα  έλα βσβφ πξφζσπν, θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ χπαξμε ελφο πνληηθνχ, πνπ ιέγεηαη Μαμ, ν νπνίνο ζεκεηψλεη ηελ 

εκθάληζή ηνπ κφλν ζηελ θεηκεληθή αθήγεζε θαη δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο κε ηε γάηα θαη 

ην ζθχιν. Γξάθεη: «Οη κηζνί γάηνη ηελ έιεγαλ δεηιή, πνπ δελ θπλεγνχζε ηνλ πνληηθφ, θαη νη 

άιινη ηε ιέγαλε ζθπιφγαηα, πνπ είρε θίιν έλαλ ζθχιν».
1129

 «…λα πνπ έξρεηαη απηφο ν 

άγαξκπνο ν Φαίδσλ, έηνηκνο γηα παηρλίδηα… φηαλ θνπξαζηνχλ, ρψλνληαη ζην ζπηηάθη ηνπ 

Φαίδσλα θαη παίξλνπλ αγθαιηά, δεζηά δεζηά, έλαλ ππλάθν, κέρξη λα λπρηψζεη θαη λα θαλεί 

ν Μαμ ην πνληίθη. Σφηε αξρίδεη ην παηρλίδη ζην ζθνηάδη». 

«Σνλ θπλεγάλε, αλνίγνπλ ηάρα ην ζηφκα λα ηνλ θάλε, κπαίλεη απηφο κέζα, κεηά βγαίλεη, 

γαξγαιηνχληαη θαη γειάλε».
1130

 

ηελ εμέιημε ηεο πινθήο, ηελ αλαηξνπή ζηελ νκαιή θαζεκεξηλφηεηα ησλ ηξηψλ 

ραξαθηήξσλ πξνθαιεί ε παξνπζία ελφο «άζπξνπ γάηνπ», πνπ θαηαθέξλεη λα 

πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ φισλ ησλ αλζξψπσλ πνπ κέλνπλ ζην ζπίηη. Ζ παξνπζία ηνπ 

«άζπξνπ γάηνπ» δεκηνπξγεί αξλεηηθέο αληηδξάζεηο θαη δεκηνπξγεί αηζζήκαηα δήιεηαο 

ζην Μαμ θαη ηε Μηξάληα, δηφηη θαηάθεξε λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή φισλ, ελψ νη ίδηνη 

βξέζεθαλ ζην πεξηζψξην ηνπ ελδηαθέξνληνο. Σν ιεθηηθφ θείκελν, ζηε ζπλέρεηα ηεο 

αθήγεζεο, αλαθέξεηαη ζηα ζρφιηα θαη ηηο ζηεξενηππηθέο εθθξάζεηο ηεο Μηξάληαο. 

«Δκέλα δε κνπ αξέζεη. Σνλ βξίζθσ θξχν θαη άραξν». Αληίζεηα, ε εηθνλνγξάθεζε, 

αλαπηχζζνληαο κηα εηξσληθή ζρέζε καδί ηνπ, εζηηάδεη ζηελ απεηθφληζε ηεο ίδηαο κε ηνλ 
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θίιν ηεο, ηνλ πνληηθφ-Μαμ.  Ζ αληηθαηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ παξαπάλσ 

δεκηνπξγεί κία απφζηαζε αλάκεζα ζηελ εζσηεξηθή νπηηθή ηνπ ιεθηηθνχ θεηκέλνπ θαη 

ηελ νπηηθή ζέαζε ησλ αθεγνχκελσλ γεγνλφησλ. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζπλαληάκε ηνλ 

Μαμ ζε επίπεδν εηθνλνγξάθεζεο, κε ηελ νπηηθή ηξνπηθφηεηα λα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην 

ρξψκα ηνπ –κηα πιεξνθνξία πνπ εθιείπεη απφ ην θείκελν- κεηαηξέπνληαο ηελ εκθαλή 

ακεζφηεηα ηνπ θεηκέλνπ «ζε εζθεκκέλε εηξσληθή ιαθσληθφηεηα»
1131

.  

Καζψο νη ιέμεηο είλαη θνξείο ηδενινγίαο, αληηιήςεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ, 

αληηθείκελν ηεο πξνζνρήο ηνπ αλαγλψζηε γίλνληαη νη απφςεηο πνπ εθθξάδεη ε Μηξάληα 

ζρεηηθά κε ηνλ «άζπξν γάην», νη νπνίεο ηνλ εληάζζνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ «Άιινπ». 

Φξάζεηο, φπσο «ηνλ βξίζθσ θξχν θαη άραξν»
1132

, «είλαη άζπξνο»
1133

, «δε κχξηδε 

σξαία»
1134

 πξνζδίδνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ «Άιιν», δειψλνληαο 

πεξηθξφλεζε, αδηαθνξία, θαρππνςία θαη ηειηθά κε απνδνρή ηνπ σο εμαηνκηθεπκέλεο 

νληφηεηαο. Ζ δηαθνξεηηθή κπξσδηά ηνπ «Άιινπ» είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα 

ησλ εηθνλνηππηθψλ θεηκέλσλ, ζηνλ βαζκφ πνπ ν «Άιινο» αλήθεη «ζηελ πεξηνρή ηνπ 

απαγνξεπκέλνπ, πνπ ηαπηίδεηαη ζπκβνιηθά κε ην αθάζαξην»
1135

. Άμην ζρνιηαζκνχ είλαη ην 

γεγνλφο φηη ν ζθχινο ελαληηψλεηαη ζην γισζζηθφ ξαηζηζκφ πνπ εθδειψλεη ε γάηα, δε 

ζπκκεξίδεηαη ηηο απφςεηο πνπ απηή εθθξάδεη θαη πξνζπαζεί λα ηε ζπλεηίζεη ιέγνληάο ηεο 

πσο «δελ κνπ αξέζνπλ νη ηδέεο ζνπ»
1136

. Ο «άζπξνο γάηνο» ππνζηαζηνπνηεί ηνλ φκνην 

«Άιιν», ν νπνίνο εηζβάιιεη απξφζθιεηνο ζε κηα «θνηλσλία», πνπ αληηδξά θνβνχκελε 

ηελ ελδερφκελε δηαηαξαρή ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο. ηελ πξνηειεπηαία ζθελή ηεο 

αθήγεζεο, εκθαλίδεηαη θαη ζην ιεθηηθφ θείκελν ν Μαμ, θαζψο ζπλαληά ηνλ θαηλνχξγην 

επηζθέπηε.  

ηελ εμέιημε ηεο πινθήο, ε αξρηθή νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ πάλσ ζηνπο άμνλεο 

«Δκείο» vs «Άιινη» θαηαιήγεη ζε κηα ζχγθιηζε ησλ δχν απηψλ θφζκσλ. Ζ αθήγεζε 

νινθιεξψλεηαη κε ην ζπκβνιηθφ παηρλίδη ησλ δχν πνληηθψλ, πνπ κεηακνξθψλνπλ ηε 

κπαληέξα ηνπ ινπηξνχ ζε θαξάβη θαη μεθηλνχλ ην ηαμίδη ηνπο. Σν παηρλίδη, ινηπφλ, πνπ 

θπξηαξρεί ζηελ θνξπθαία ζηηγκή ηνπ κηθξναθεγήκαηνο (θαη είλαη κηα εηθφλα 

θαζνιηθφηεηαο), απνηειεί κηα βαζηθή θνηλσληθή ζηαζεξά, ζηελ νπνία φια ελψλνληαη, 

φια είλαη θνηλά. Άιισζηε, κέζα απφ ην ζπιινγηθφ παηρλίδη ξφισλ θαη θαληαζηαθψλ 
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1135

 Ακπαηδνπνχινπ, Φ., φ.π.,  1998, ζ.275. 
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πξνβνιψλ εθδειψλεηαη ε θνηλή επηζπκία. Καη‟ αληηζηνηρία κε ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο, θαη 

ην ηέινο απηήο ππνγξακκίδεη ηελ αρξνληθφηεηα, αθνχ νη δπν ραξαθηήξεο δνπλ 

επηπρηζκέλνη γηα πάληα. Ζ κηθξναθήγεζε ηειεηψλεη κε ην γλσζηφ κνηίβν: «Κη έδεζαλ 

απηνί θαιά θαη εκείο θαιχηεξα» ηξνπνπνηεκέλν ζχκθσλα κε ηελ εηθνλνγξάθεζε «Καη 

έηζη, κπαληαξίζηεθαλ απηνί θαιά θη εκείο θαιχηεξα…».
1137

 Με ην πιαίζην λα είλαη 

εμαξρήο θαληαζηηθφ, ηα ξεαιηζηηθά ζεκαηλφκελα είλαη ηφζν θαλεξά, ψζηε ην καγηθφ-

ππεξθπζηθφ ζηνηρείν εθιακβάλεηαη σο ζπλέρεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ
1138

. Σν παηδί ηεο 

ειηθίαο απηήο δπζθνιεχεηαη λα δηαθξίλεη ηα φξηα κπζνπιαζίαο-πξαγκαηηθφηεηαο θαη, 

φηαλ θαηαζηξαηεγείηαη ε ηζνξξνπία απηή, ε αθήγεζε γίλεηαη απνιαπζηηθή, γηαηί 

επηθνηλσλεί θάηη απφ ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο
1139

.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε εηθνλνγξάθεζε ζηελ ηειεπηαία ζθελή δηαηξείηαη ζε 

ηκεκαηηθά ππνζχλνια, ηα νπνία πιαηζηψλνληαη απφ κηα ιεπηή καχξε γξακκή θαη 

δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο απφ ιεπθέο ισξίδεο
1140

. Ζ ηερληθή απηή ππνλνεί «απφζηαζε 

θαη αληηθεηκεληθφηεηα, γηαηί ν θφζκνο πνπ βιέπνπκε κέζσ ελφο πιαηζίνπ είλαη έμσ απφ ην 

δηθφ καο θφζκν»
1141

.  Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ησλ δπν ηξνπηθνηήησλ, εηθφλεο θαη ιέμεηο 

βξίζθνληαη ζε κηα εηξσληθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο, θαζψο νη ιέμεηο ιέλε απηά πνπ ιέλε νη 

εηθφλεο θαη νη εηθφλεο δείρλνπλ απηά πνπ δελ ιέλε νη ιέμεηο
1142

. Πξνθχπηεη, ινηπφλ, έλα 

ζθφπηκν «θελφ» κεηαμχ ιέμεσλ θαη εηθφλσλ κε ζπλεηδεηφ ζηφρν λα πξνβιεζεί ε 

απηνλνκία ησλ εηθφλσλ
1143

. Χο πξνο ηελ ηδενινγία πνπ δηαπλέεη ην θείκελν θαη ηα 

ηδενινγηθά κελχκαηα ησλ ζπλνδεπηηθψλ εηθφλσλ, ε εηθνλνγξάθνο επεκβαίλεη δηνξζσηηθά 

ζην θείκελν κε ηηο δηθέο ηηο απεηθνλίζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, σξαηνπνηεί ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ ραξαθηήξσλ, αιιάδνληαο ηηο ηδενινγηθέο απνρξψζεηο ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο πνπ εθθξάδνληαη. Δπηπιένλ, ζε φιε 

ηελ έθηαζε ηεο εηθνληθήο αθήγεζεο, κέζα ζε νξζνγψληα πνπ κνηάδνπλ κε ιεδάληεο, 

ηνπνζεηείηαη έλα ηεηξάζηηρν ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο πεξίιεςε ηεο εθάζηνηε ζθελήο. Ζ 

νκνηνθαηαιεμία ησλ ιέμεσλ δεκηνπξγεί κηα επράξηζηε ερεηηθφηεηα θαη κηα αθήγεζε 
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γεκάηε κνπζηθφηεηα θαη πνηεηηθή ππνβνιή
1144

. «Μνπ αξέζεη λα θνηκάκαη κε ηε Μηξάληα 

αγθαιίηζα, επεηδή είλαη κηθξνχια, θάπσο κνηάδεη κε θνπθιίηζα». Δπίζεο, ην ιεπθφ 

δηάζηεκα, πνπ ιεηηνπξγεί σο θφλην γηα ηηο θηγνχξεο, ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγεί θαη σο έλαο 

θελφο ρψξνο γχξσ απφ ηηο ιέμεηο
1145

. Ζ εηθνλνγξάθεζε είλαη ξεαιηζηηθή, θαζψο 

απνηππψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηαο κε αθξίβεηα θαη ρσξίο σξαηνπνίεζε. Δπηπξφζζεηα, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε νπηηθή ζχκβαζε κε ην πξψην γξάκκα λα είλαη θεθαιαίν θαη κε 

δηαθνξεηηθφ ρξψκα γξακκαηνζεηξάο. ρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ ηππνγξαθηθνχ ραξηηνχ, 

ην γπαιηζηεξφ ραξηί, πνπ επηιέρηεθε, «πξνζδίδεη ζηα ρξψκαηα αζηξαθηεξή θαζαξφηεηα, 

αιιά δεκηνπξγεί απφζηαζε. Απηφ ζπκβαίλεη κεξηθψο, επεηδή ην θσο θσηίδεη εμίζνπ φια ηα 

ρξψκαηα δεκηνπξγψληαο κηα γεληθή γπαιάδα ε νπνία πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ζηελ 

επηθάλεηα κηαο εηθφλαο, θαη, επνκέλσο, θαζηζηά δπζθνιφηεξε γηα καο ηελ εζηίαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα»
1146

. 

 

 

5.4.29 Κεληξηθνί πξσηαγσληζηέο ηνπ κηθξναθεγήκαηνο ηεο Μπίληνπ, Α., Πηξνπιίην 

θαη Ρνδαιία, (2012)
1147

 είλαη δπν θιακίλγθν, ν Πηξνπιίην θαη ε Ρνδαιία, φπσο καο 

γλσζηνπνηεί θαη ην ιεθηηθφ πεξηερφκελν ηνπ νλνκαηηθνχ ηίηινπ, ηα νπνία δελ θειαεδνχλ, 

φπσο ηα ππφινηπα πνπιηά, αιιά θξάδνπλ. Ο ηίηινο, ζχκθσλα κε ην εηθνλνγξαθηθφ 

απνηέιεζκα πνπ θαηαζθεπάδεη, επηβάιιεη ζηνλ αλαγλψζηε λα απνθσδηθνπνηήζεη ην 

πξφζσπν πνπ αλαπαξίζηαηαη ππφ ηε βαξχλνπζα ζεκαζία ηνπ πξψηνπ. ε έλα παηρλίδη 

αλάκεζα ζην ζεκαίλνλ θαη ζην ζεκαηλφκελν ν αλαγλψζηεο είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί, 

ιφγσ ηεο ζεκεηνινγίαο ηνπ ξνδ ρξψκαηνο, φηη ην πξφζσπν πνπ επηζεκαίλεηαη είλαη ε 

Ρνδαιία. Δηδηθφηεξα, ζηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμσθχιινπ αλαπαξίζηαηαη κφλν ην 

πξφζσπν ηεο Ρνδαιίαο ζε πξνθίι, θαηαιακβάλνληαο φιε ζρεδφλ ηελ επηθάλεηα ηεο 

ζειίδαο. Ζ γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο είλαη απφ πνιχ θνληά, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ 

παξαηήξεζε θάζε ιεπηνκέξεηαο ηνπ εηθνληδφκελνπ πξνζψπνπ
1148

. Ζ ηερληθή απηή 

γεθπξψλεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ραξαθηήξα - πνπιηνχ θαη ηνπ ελλννχκελνπ 

αλαγλψζηε, επηηπγράλνληαο κία εγγχηεξε ζρέζε κεηαμχ ηνπο, πνπ νδεγεί ζηελ νηθείσζε. 

Ζ Ρνδαιία αλαπαξίζηαηαη λα θνξά θίκσηξν ζην ζηφκα, ππνδειψλνληαο ηελ αδπλακία 

                                                           
1144

 Καινγήξνπ, Σ., φ.π.,  ζ.37. 
1145

 Nodelman, P., φ.π., 1988/2009, ζ. 102. 
1146

 .π., ζ. 88. 
1147

 Μπίληνπ, Α., Πηξνπιίην θαη Ρνδαιία, Αζήλα: Παηάθεο, 2012. Σελ εηθνλνγξάθεζε έθαλε ε 

Έθε Λαδά. Σν βηβιίν πήξε Έπαηλν απφ ηελ Π.Δ.Λ., Παλειιήληα Έλσζε Λνγνηερλψλ, κε ζέκα ην 

ζχγρξνλν παξακχζη, ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ έηνπο 2010. 
1148

 Βι. Παξάξηεκα,  εηθ.(5.4.29)1, ζ.534. 
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ηεο λα θειαεδήζεη, αιιά θαη ζθνχθν, πνπ εληζρχεη ηνλ αλζξσπνκνξθηζκνχ ηνπ δψνπ-

ραξαθηήξα. 

Ζ αθήγεζε μεθηλάεη κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ Πηξνπιίην θαη ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν 

βξίζθεηαη, ν νπνίνο ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα κηθξναθεγήκαηα πνπ αλαιχζακε δελ 

είλαη θαληαζηηθφο αιιά ζπληζηά πξαγκαηηθφ κέξνο «δίπια ζηελ Αιπθή, κηα ιίκλε πιάη ζηε 

ζάιαζζα ηεο Λάξλαθαο»
1149

. Ο δηάινγνο πνπ αθνινπζεί κεηαμχ ηνπ Πηξνπιίην θαη ηνπ 

παηέξα ηνπ γλσζηνπνηεί ζηνλ αλαγλψζηε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ήξσα, πνπ ζπγθξνχεηαη 

κε ηνλ εαπηφ ηνπ εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ηνπ λα θειαεδήζεη. Ο Πηξνπιίην αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία ηνπ κεηνλεθηηθνχ «Άιινπ». Ζ δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ είλαη εγγελήο θαη 

αμεπέξαζηε. Γξάθεη: «Γηαηί, Θεέ κνπ, δελ έδσζεο θαη ζε καο ην ράξηζκα ηεο γιπθνιαιηάο, 

φπσο ζ‟ φια ηα πνπιηά ηνπ θφζκνπ;» αλαξσηηφηαλ ιππεκέλν, ηζνξξνπψληαο κηα ζην έλα 

θαη κηα ζην άιιν πφδη».
1150

 

«Ξέξσ ηη ζε βαζαλίδεη, γηε κνπ…» ηνπ είπε. «Θα ήζειεο θη εζχ λα θειαεδάο ηα πξσηλά θαη 

λα θαισζνξίδεηο ηνλ ήιην, φπσο φια ηα πνπιηά ηξηγχξσ».
1151

 

Ο παηέξαο πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ηνλ γην ηνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο έρεη ιακπεξά 

θαη φκνξθα θηεξά, κε ηα νπνία κπνξεί λα ηαμηδεχεη ζε ηφπνπο καθξηλνχο πξνθαιψληαο 

ην ζαπκαζκφ ησλ αλζξψπσλ, θαζψο «κφλν κε ηελ χπαξμε καο ζηνιίδνπκε ηνλ θφζκν, άξα 

αμίδνπκε φζν θάζε άιιν πεηνχκελν πνπ θειαεδεί»
1152

.  

Ζ νπηηθή ηξνπηθφηεηα επηηξέπεη ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή λα αληηθξίζεη ηνπο δπν 

ραξαθηήξεο απφ ηε κέζε θαη πάλσ. Μάιηζηα, ην θνληηλφ πιάλν ηεο ζθελήο εζηηάδεη ζην 

ζηπι ηεο εηθνλνγξάθεζεο, ην νπνίν παξαπέκπεη ζηηο ζηπιηζηηθέο επηινγέο ηεο 

Αλαγέλλεζεο (16
νο

 αηψλαο)
1153

. πγθεθξηκέλα, απεηθνλίδνληαη λα θνξάλε ζθνχθν θαη 

θαπέιν ζην θεθάιη, θαη θνπθνχιεο κε ςειή ιαηκφθνςε
1154

. Ο Πηξνπιίην θνηηάδεη 

                                                           
1149

 Μπίληνπ, Α., φ.π., ζ.12. 
1150

 .π., ζ.12. 
1151

 .π., ζ.12. 
1152

 .π., ζ.12. 
1153

 Σν πλεχκα ηεο Αλαγέλλεζεο επεξέαζε φρη κφλν ηελ δσγξαθηθή, αιιά θαη ηελ κφδα. Απηή 

ήηαλ ε πεξίνδνο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο άξρηζε λα δηαθξίλεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

ελδπκαζίαο κηα δφζε ππεξβνιήο. Απηφ ζπλέβε γηαηί νη έκπνξνη θαη νη αζηνί είραλ αξρίζεη λα 

απνθηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα. Ζ επίδεημε θαη ν αληαγσληζκφο ζηα αθξηβά 

πθάζκαηα, ηα γνπλαξηθά θαη ηα θνζκήκαηα ήηαλ έλδεημε επηηπρίαο, αιιά ζπρλά νδεγνχζε ζε 

απίζηεπηεο ππεξβνιέο. Βι. ελδεηθηηθά Λαγάθνπ, Ν., Ζ Δλδπκαζία Γηα Μέζνπ Σσλ Αηψλσλ, 

Αζήλα: Γσδψλε, 1998. 
1154

 χκθσλα κε επηηαγέο ηηο ηζπαληθήο κφδαο, νη άλδξεο θνξνχζαλ θνπθνχιεο (α. Σν πίζσ θαη 

θάησ κέξνο ηεο λεζηψηηθεο βξάθαο πνπ έρεη ζνχξα θαη είλαη θνπζθσηφ, β. θαξδχ θαη ζνπξσηφ 

παληεινλάθη, θπξίσο γηα παηδηά θαη γηα γπλαίθεο πνπ ζπγθξαηείηαη ζπλήζσο κε ηηξάληεο) θαη 

δαθέηεο κε ςειή ιαηκφθνςε. Αξγφηεξα, ζηελ ιαηκφθνςε πξνζηέζεθε έλα εληππσζηαθφ θνιάξν 

πνπ θνξέζεθε θαη απφ ηα δχν θχια.  
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απεπζείαο ζηα κάηηα ηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή
1155

 ζηνρεχνληαο ζηελ άκεζε θαη επζεία 

δηεπίδξαζε καδί ηνπ
1156

. ε αληίζεζε κε ηνλ παηέξα, ηνπ νπνίνπ ην ζεκείν θπγήο απφ ην 

βιέκκα ηνπ θαηαιήγεη ζην πξφζσπν ηνπ ήξσα. 

Καηά ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο, νη αξρεγνί ηεο νκάδαο εθπαηδεχνπλ ηνπο δχν ήξσεο λα  

απνθεχγνπλ ηηο θαηαηγίδεο. Με ηα ιφγηα ηνπ αθεγεηή λα ελεκεξψλνπλ ηνλ αλαγλψζηε-

ζεαηή γηα ηε θηιηθή ζρέζε αλάκεζα ζηα δπν πνπιηά, ζπλερίδεηαη ε αθήγεζε, ε νπνία 

εζηηάδεη αθνινχζσο ζηελ πξνζπάζεηα ησλ δπν κπζνπιαζηηθψλ ραξαθηήξσλ λα 

πιεζηάζνπλ έλα θνξίηζη. Πξφθεηηαη γηα επηζπκία ηνπ Πηξνπιίην, πνπ ιεηηνπξγεί, σζηφζν, 

αληηζηηθηηθά σο πξνο ηε θχζε ησλ θιακίλγθσλ, πνπ απνθεχγνπλ ηνπο αλζξψπνπο, 

γλσξίδνληαο πσο απηνί απνδεηνχλ ηα φκνξθα θηεξά ηνπο. Ζ πεξίεξγε έιμε πνπ ληψζεη ν 

Πηξνπιίην γηα ην θνξίηζη εξκελεχεηαη απφ ην ιεθηηθφ θείκελν. Σν θνηλφ ζηνηρείν ηνπο 

είλαη ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Ζ «Αλαζηαζία», φπσο νλνκάδεηαη ν ραξαθηήξαο, 

ζπκβνιίδεη ηνλ παξαπιεξσκαηηθφ «Άιιν», δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξεί λα εθθξαζηεί 

γισζζηθά εμαηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο αθνήο πνπ έρεη. Ο εζσηεξηθφο κνλφινγνο ηεο 

Αλαζηαζίαο πξνζδίδεη κηα εμαηξεηηθά δξακαηηθή ρξνηά ζηελ αθήγεζε, θαζψο θάλεη 

θαηάζεζε ςπρήο ζηα δπν πνπιηά αλαθεξφκελε ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη εμαηηίαο 

ηνπ πξνβιήκαηφο ηεο. Ζ Αλαζηαζία κε ην δηθφ ηεο δηαηζζεηηθφ θαη, κε κηα έλλνηα, 

κεηαθπζηθφ ηξφπν «νκηιεί» κε ηα δπν πνπιηά. Μέζα απφ ηηο ζθέςεηο ηεο, παξνπζηάδεη 

έλα είδνο επηθνηλσλίαο πνπ ε ίδηα έρεη αλαπηχμεη. 

Ζ ζπλέρεηα θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα εμαηηίαο ησλ αλαρξνληζκψλ
1157

 πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ αθήγεζε. Άμην ζρνιηαζκνχ είλαη ην γεγνλφο πσο ε νπηηθή 

ηξνπηθφηεηα δε θαλεξψλεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο Αλαζηαζίαο, ε νπνία ζε φιε ηελ έθηαζε 

ηεο εηθνληζηηθήο αθήγεζεο, αλαπαξίζηαηαη ζε πξνθίι ρσξίο λα θαίλεηαη νιφθιεξν ην 

πξφζσπφ ηεο
1158

.  Οη αλαρξνλίεο πνπ δηαπηζηψλνληαη αθνξνχλ ζηελ αλαδξνκή ζε 

παξειζφληα γεγνλφηα, αλαθνξηθά κε ηα πξψηα ρξφληα δσήο ηεο Αλαζηαζίαο. Ζ 

παξαβίαζε ηεο γξακκηθήο αλάγλσζεο ζπληειεί ζηελ ππελζχκηζε ηνπ αλαγλψζηε φηη 

πξφθεηηαη γηα κία κπζνπιαζηηθή αθήγεζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε απεηθφληζε ησλ 

μσηηθψλ
1159

 κε κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή κνξθή απφ απηήλ πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη ζηελ 

ινγνηερληθή παξάδνζε. 
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  Serafini, F., φ.π., 2009, ζζ. 10-25. 
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 Kress, G, van Leeuwen, Th., φ.π., 1996/2010, ζ. 192.   
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 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., ζζ.215-216. 
1158

 Βι. Παξάξηεκα, Δηθ.(5.4.29)2, ζ.534. 
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 Μπίληνπ, Α., φ.π., ζ.24. 
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Ζ θνξχθσζε ηεο δξάζεο επέξρεηαη κε ηελ επίζεζε πνπ δέρνληαη ηα δπν πνπιηά απφ 

κηα αιεπνχ, ε νπνία θαηαθέξλεη λα πιεγψζεη ηε Ρνδαιία. ε φιε ηελ έθηαζε ηεο 

ηζηνξίαο ε εηθνλνγξάθνο παξακέλεη πηζηή ζηε βαζηθή ηδέα ηνπ θεηκέλνπ θαη απνηππψλεη 

ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο κε ηελ εηθφλα λα είλαη επηιεθηηθή. Αμίδεη, σζηφζν, λα 

ζεκεησζεί ε νπηηθή ηξνπηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζθελήο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 

ηεο πινθήο (ηεο επίζεζεο πνπ δέρνληαη ηα δπν πνπιηά), ε νπνία βξίζθεηαη ζε εηξσληθή 

ζρέζε κε ην ιεθηηθφ θείκελν. Απηφ πεξηγξάθεη κε αλαιπηηθφ ηξφπν ηηο ζθελέο κάρεο 

αλάκεζα ζηα ηξία δψα, ελψ ε εηθνλνγξάθεζε εζηηάδεη ζηελ απεηθφληζε ηεο αιεπνχο ζε 

πξψην πιάλν θαη ησλ δχν πνπιηψλ πνπ αγθαιηάδνληαη ζην πεδίν βάζνπο. Ο Πηξνπιίην 

πξνζπαζψληαο λα ζψζεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ, ηελ αγθαιηάδεη πξνζηαηεπηηθά. Έηζη, 

ηνλίδεηαη ζπκβνιηθά πσο απηφ πνπ έρεη πξαγκαηηθή αμία ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ είλαη ην 

αίζζεκα ηεο αγάπεο. Ο έξσηαο θαη ε αγάπε είλαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβάιινληαη σο 

αλάρσκα ζηε ζιίςε. Γξάθεη: 

«Δθείλνο, ηξπθεξφο θαη αθνζησκέλνο, ηχιηγε ηνλ ιαηκφ ηνπ γχξσ απφ ην θνξκάθη ηεο, ηε 

δέζηαηλε, ηε γιπθνηζηκπνχζε θαη ηελ παξεγνξνχζε. Καη έρνπλ δίθην φζνη ιέλε πσο ε αγάπε 

είλαη ην θαιχηεξν βάιζακν. Δθείλνο είρε γίλεη ην γηαηξηθφ ηεο».
1160

 

ινη νη άλζξσπνη έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ηνπο αξέζνπλ πάλσ ηνπο, αιιά απηφ 

πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα δίλεη ν θαζέλαο  πξνηεξαηφηεηα ζηα «δηθά ηνπ φκνξθα θηεξά» 

θαη ζηελ αιεζηλή αγάπε. Μέζσ απηήο, νη άλζξσπνη μερλάλε ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη 

ληψζνπλ ηδηαίηεξνη θαη μερσξηζηνί. Ζ εηθνλνγξάθνο πξνζδίδεη ζηα θιακίλγθν αλζξψπηλε 

ππφζηαζε, θαζψο ζπκπεξηθέξνληαη θαη αγαπνχλ κε αιεζηλά αηζζήκαηα. ζνλ αθνξά ην 

θεληξηθφ ζέκα ηεο ηζηνξίαο, ελψ ζηελ πξψηε αλάγλσζε ζεσξείηαη ν έξσηαο ησλ δχν 

πνπιηψλ, ζηε ζπλέρεηα αλαδπθλχεηαη φηη ε δσή είλαη πάληα φκνξθε, θαη αο κελ έρνπλ 

σξαία θσλή. Μπνξνχλ λα είλαη επηπρηζκέλνη θάλνληαο πνιιά πξάγκαηα καδί, φπσο λα 

πεηάλε, λα βξίζθνπλ ηελ ηξνθή ηνπο, λα παίδνπλ θαη λα ρνξεχνπλ. Γξάθεη: 

«Μ‟ αγαπάο; ηνλ ξψηεζε ε Ρνδαιία κε ηα ζηξνγγπιά ηεο καηάθηα». 

«‟ αγαπψ, θνχλεζε ηνλ ςειφ ιαηκφ ηνπ ν Πηξνπιίην θαη ηα πνχπνπια ζην ζηήζνο ηνπ 

αλαθνπθνπιηάζηεθαλ γιπθά. Θα ρηίζνπκε ηελ σξαηφηεξε θσιηά… ηχιημε ηνλ ιαηκφ ηνπ 

γχξσ ηεο εθείλνο θαη έλσζαλ ηα ξάκθε ηνπο».
1161
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 .π., ζ.36. 
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5.4.30 ην κηθξναθήγεκα ηνπ Μπνπιψηε, Υ., ηαλ ε παζραιίηζα ζπλάληεζε ειέθαληα, 

(2007)
1162

 μεδηπιψλεηαη απφ ηελ αξρή ηεο πινθήο μεδηπιψλεηαη ν καγηθφο ξεαιηζκφο
1163

 

ππνλνψληαο ην δήηεκα ηεο εηεξφηεηαο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

ηζηνξία κε κεηακπζνπιαζηηθά ζηνηρεία, ε νπνία δηαπξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ηεο αγάπεο 

θαη ηνπ έξσηα σο παξακέηξνπο ηεο δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο δχν δηαθνξεηηθψλ 

ραξαθηήξσλ. 

Σν ιεθηηθφ θαη ην νπηηθφ παξαθείκελν γλσζηνπνηνχλ ηελ παξνπζία ησλ δχν 

πξνζψπσλ, παξαθηλψληαο ηελ πεξηέξγεηά ησλ αλαγλσζηψλ αλαθνξηθά κε ην είδνο ηεο 

ζρέζεο πνπ κπνξεί λα ζπλδέεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ραξαθηήξεο. Ζ παζραιίηζα 

αλαπαξίζηαηαη ζηελ πάλσ δεμηά γσλία ηεο εηθφλαο, ελψ ν ειέθαληαο ζηελ θάησ αξηζηεξή 

γσλία. Ζ δηαγψληνο πνπ ζρεκαηίδεηαη αλάκεζά ηνπο ππνδειψλεη έληνλα ζπλαηζζήκαηα 

αγάπεο. Ζ γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο είλαη θπζηθή θαη ην πιάλν γεληθφ, ππνβάιινληαο ηνλ 

αλαγλψζηε-ζεαηή λα παξαηεξήζεη ηηο εθθξαζηηθέο θαη εμσηεξηθέο ηνπο ιεπηνκέξεηεο. Σν 

νπηηθφ ζχκβνιν ηεο ρξσκαηηζηήο βνχιαο ζην κέησπν ηνπ ειέθαληα ππνδειψλεη πσο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ Ηλδία. Σν ζεκείν θπγήο απφ ην βιέκκα ηνπ θαηαιήγεη ζηελ 

παζραιίηζα, ηεο νπνίαο ε ζηάζε ζψκαηνο ππνδειψλεη ζεηηθή  αληαπφθξηζε πξνο απηφλ.  

Ζ αθήγεζε μεθηλά κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ κπζνπιαζηηθνχ ραξαθηήξα θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα παζραιίηζα, ε νπνία 

«έραζε κηα καχξε βνχια απφ ην παιηφ ηεο»
1164

, ιφγσ ηνπ δπλαηνχ αέξα. Ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κείμε κπζνπιαζίαο θαη πξαγκαηηθφηεηαο ζηνλ ηξφπν 

απφδνζεο ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο ησλ εξψσλ. πλδπάδνληαη εηεξφθιεηα ζηνηρεία 

(ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο αλαηνκίαο ησλ δψσλ θαη αλζξψπηλεο ζπλήζεηεο), 

δηακνξθψλνληαο έλα ζνπξεαιηζηηθφ εηθνλνγξαθηθφ απνηέιεζκα: ε παζραιίηζα θνξάεη 

παιηφ, γπαιηά κπσπίαο θαη καχξα γνβάθηα. Γξάθεη:  

«Ζ κηθξή παζραιίηζα πεηψληαο βγήθε ραξσπή κηα βφιηα πάλσ απ‟ ηε κεγάιε πφιε. 

Νηπκέλε κεο ζηα θφθθηλα θαη καχξα. Ήηαλ ζαχκα! Σελ θακάξσλαλ φινη. Φχζεμε φκσο 

                                                           
1162
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έλαο δπλαηφο αέξαο, ηφζν δπλαηφο – ηη αέξαο ήηαλ απηφο!- πνπ ηεο έθιεςε κηα καχξε βνχια 

απ‟ ην θφθθηλν παιηφ ηεο, ην θαιφ ηεο»
1165

. 

Ζ πινθή εμειίζζεηαη κε ηελ εξσίδα ζηελαρσξεκέλε θαη απειπηζκέλε λα πξνζπαζεί 

λα βξεη ηε καχξε βνχια πνπ έραζε. Γξάθεη: «Έβαιε ηα θιάκαηα ε παζραιίηζα θη άξρηζε 

λα ξσηά φπνηνλ ζπλαληνχζε ζην δξφκν ηεο. Γεμηά αξηζηεξά ξσηάεη: Αρ, κελ είδαηε κηα 

καχξε βνχια, κηα βνπιίηζα;»
1166

. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηαμηδεχεη ζε πνιιά κέξε: ζην ζπίηη 

ηνπ πξσζππνπξγνχ, ζε έλα θξενπσιείν, ζηελ Αθξφπνιε. Σειηθά, θαηνξζψλεη λα ηε βξεη 

ζην κέησπν ελφο ειέθαληα, ν νπνίνο έρεη έξζεη ηελ Διιάδα γηα λα επηζθεθηεί ηελ 

Αθξφπνιε, φληαο ιάηξεο ηνπ αξραηνειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Μέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ 

ηνλίδεηαη ην πφζν πνιχ κφλνο ληψζεη  θαη πφζν αλαδεηά ηε ζπληξνθηά θάπνηνπ. Ακέζσο, 

πξνηείλεη ζηελ εξσίδα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ καδί έλα ηαμίδη, φπσο θαη γίλεηαη. Ζ 

εηθνλνγξάθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζθελήο αλαπαξηζηά ηνπο δπν ήξσεο λα πεηνχλ πάλσ 

απφ ηελ πφιε «ηξηζεπηπρηζκέλνη»
1167

. Ζ γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο απηήο έρεη ηξαβερηεί 

απφ ςειά, επηηξέπνληαο ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή λα έρεη κηα παλνξακηθή αληίιεςε ησλ 

πξαγκάησλ, ελψ παξάιιεια νη ραξαθηήξεο θαηέρνπλ κηα πεξίνπηε ζέζε θαη έλα αίζζεκα 

αλσηεξφηεηαο
1168

. ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο, ν ειέθαληαο εξσηεχεηαη ηελ παζραιίηζα 

θαη εμνκνινγείηαη ηελ επηζπκία ηνπ λα ηελ παληξεπηεί
1169

. Γξάθεη: 

 «Ο ειέθαληαο απηφο είρε θηάζεη απ‟ ηε καθξηλή Ηλδία. ρη ηπραία, βέβαηα, φρη ηπραία. 

Ήξζε λα επηζθεθηεί η‟ αξραία. Κη ήηαλ θαιφο, επγεληθφο θαη παηρληδηάξεο. Αιιά έλησζε 

πνιχ κφλνο ν θαεκέλνο». 

«Μηθξή κνπ παζραιίηζα, πάξε πίζσ ηε βνπιίηζα ζνπ θη έια λα πεηάμνπκε παξέα. Θα ζ‟ 

αξέζεη, είλαη σξαία». 

«Μα… Πεηάλε νη ειέθαληεο, πεηάλε;». 

«Πεηάκε θαη παξαπεηάκε, θνπλψληαο ηα κεγάια καο αθηηά, θαη κε ιίγα καγηθά, 

θπζηθά»
1170

. 

«Κη εκέλα, παζραιίηζα κνπ, ηα κάηηα ηα γιπθά ζνπ. Θέιεηο λα παληξεπηνχκε;»
1171

. 

Σειηθά, κε ηελ πξφηαζε γάκνπ πνπ ππνβάιιεη ν ειέθαληαο ζηελ παζραιίηζα, 

νδεγνχληαη ζε γάκν. Σν θιείζηκν ηεο ηζηνξίαο παξακέλεη αλνηρηφ, θαζψο ηίζεηαη ζηελ 

ππνθεηκεληθή θαληαζία ηνπ εθάζηνηε αλαγλψζηε λα εηθάζεη ηε ζπλέρεηα απηήο ηεο 
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ζρέζεο. ε επίπεδν εηθνλνγξάθεζεο, ε παζραιίηζα αλαπαξίζηαηαη επηπρηζκέλε, λα 

απνιακβάλεη ζαιπσξή ζηε κεγάιε αγθαιηά-πξνβνζθίδα ηνπ ειέθαληα θαη λα αθνπκπά 

ηελ βνχια πνπ έρεη ζην κέησπφ ηνπ. ηελ ςπραλάιπζε, ν ειέθαληαο, ιφγσ ηεο 

πξνβνζθίδαο ηνπ, είλαη θαιιηθφ ζχκβνιν, αιιά ελζαξθψλεη θαη ηε ζνθία ησλ γεξαηεηψλ 

(γθξίδν ρξψκα) θαη ηε δχλακε. 

Ζ θνηλή πνξεία ζπληξνθηθφηεηαο θαη αγάπεο ησλ δχν εξψσλ πξνθαιεί ηελ θξηηηθή 

επεμεξγαζία, αιιά θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ αλαγλσζηψλ αλαθνξηθά κε ηα 

νπζηαζηηθά θξηηήξηα επηινγήο ζπληξφθνπ. Μεηαμχ απηψλ είλαη ν ζεβαζκφο ζηνλ «Άιιν» 

θαη ε αληδηνηειήο αγάπε. Χο πξφηππν πξνβάιιεηαη ην είδνο ηνπ άλδξα πνπ πξνζθέξεη 

επηπρία θαη πλεπκαηηθή αλάηαζε ζηε γπλαίθα, δηαλνίγνληαο λένπο νξίδνληεο θαη 

ελαιιαθηηθά-καγηθά κέζα ζέαζεο ηνπ θφζκνπ. Ζ αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο επηδέρεηαη 

πνιπεπίπεδεο αλάιπζεο, πξνζθέξνληαο δηαθνξεηηθά επίπεδα επραξίζηεζεο θαη 

ζπγθίλεζεο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξαγκαηηθνχ αλαγλψζηε. Ζ αθήγεζε ηειεηψλεη κε 

ηνλ αθεγεηή λα ιέεη πσο «Με θάιεζαλ ζην γάκν ηνπο θη εκέλα, πνπ έγηλε ζηελ Αθξφπνιε 

κηα λχρηα κε παλζέιελν»
1172

. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζηξαηεγηθή, απνδνκείηαη ε 

ζχλζεζε ηεο πινθήο, ακθηζβεηείηαη ε έλλνηα ηεο αηηηφηεηαο θαη θαηαιεθηηθά ιφγσ 

απηναλαθνξηθφηεηαο απνκπζνπνηείηαη ν ζπγγξαθέαο.  

     Οη ηερληθέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην ζχλνιν ηεο αθήγεζεο ζπλζέηνπλ έλα ζχγρξνλν 

λενηεξηθφ κηθξναθήγεκα, ην νπνίν επηδηψθεη λα επηδξάζεη βαζηά ζηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ κηθξνχ αλαγλψζηε. Δπηπξφζζεηα, ηα ραξαθηεξνινγηθά ζρφιηα ηνπ αθεγεηή γηα ηνλ 

γακπξφ «λνηθνθχξεο»
1173

, «άξρνληαο»
1174

, θέξνπλ κηα αιιεγνξηθή δηάζηαζε πνπ απερεί 

ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαζψο ζπκβνιίδνπλ ην ζηεξενηππηθφ πξφηππν ηνπ ζεκεξηλνχ 

άληξα, πνπ ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελν πνιιέο θνξέο γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλαο γάκνο 

επηηπρεκέλνο. πγθεθξηκέλα, ν ειέθαληαο ππνζηαζηνπνηεί ην δπλακηθφ θαη ηζρπξφ άληξα, 

πνπ επηιέγεη ηε γπλαίθα ηεο δσήο ηνπ. 

     Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε εηθνλνγξάθεζε δελ είλαη νξηνζεηεκέλε εληφο πιαηζίσλ. 

Αληηζέησο, θπξηαξρεί θαηαιακβάλνληαο ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ 

κε ηηο ιέμεηο λα εηζέξρνληαη εληφο ηεο
1175

. Δπηπιένλ, ε εηθφλα επεμεξγάδεηαη θαη 

επαπμάλεη ην θείκελν. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη νπηηθέο ζπκβάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε 

φιν ην θείκελν, φπσο γηα παξάδεηγκα, νη αιιαγέο ζην κέγεζνο θαη ηελ έληαζε ησλ 
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ρξσκάησλ ησλ εηθφλσλ ηνπ ηππψκαηνο
1176

. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηείηαη κηα 

ραξαθηεξηζηηθή νπηηθή ζχκβαζε: ην πξψην γξάκκα ηνπ θεηκέλνπ θάζε ζειίδαο είλαη 

θεθαιαίν θαη κε έληνλα ρξψκαηα. Άμηα ζρνιηαζκνχ είλαη ε εηθνλνγξάθεζε ηεο 

ζπλάληεζεο ηεο παζραιίηζαο κε ηνλ πξσζππνπξγφ
1177

. Ζ κηθξφζσκε θηγνχξα ηεο 

εξσίδαο κνηάδεη ρακέλε θαη απεηινχκελε κέζα ζην ηεξάζηην ζπίηη ηνπ πξσζππνπξγνχ, 

απνδίδνληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή αηκφζθαηξα ηνπ θεηκέλνπ
1178

. Δπηπιένλ, ην νπηηθφ 

ζχκβνιν ηεο Αθξφπνιεο
1179

 ιεηηνπξγεί σο δηεηθνληθφηεηα
1180

. Αμίδεη, ηέινο, λα 

ζεκεησζεί πσο ν έκκεηξνο πνηεηηθφο ιφγνο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αθήγεζε παξάγεη 

ερεηηθφηεηα, θαη  πσο ν ςεθηαθφο ζρεδηαζκφο ησλ γξαθηζηηθψλ
1181

 απνηππψλεηαη ζε 

πνιπηξνπηθέο ζπλζέζεηο, πνπ θάλνπλ ηνλ αλαγλψζηε – ζεαηή «λα παιηλδξνκεί ζπλερψο 

αλάκεζα ζε ιέμεηο θαη εηθφλεο, δνκψληαο θαη αλαδνκψληαο ην νινέλα ηξνπνπνηνχκελν 

θεηκεληθφ λφεκα»
1182

. 

Ζ κπζνπιαζηηθή ηθαλφηεηα είλαη ελδηάζεην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παηδηθήο 

ςπρνζχλζεζεο θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο «παηδηθήο ειηθίαο». Σν παηδί δεη «ζηνλ 

θφζκν ηεο θαληαζίαο, ηεο κπζνπιαζίαο θαη ηεο πξνζπνίεζεο, δειαδή ζηνλ θφζκν ηνπ 

«make-believe»
1183

. Σν θείκελν επηηπγράλεη λα αλαδείμεη ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ 

ειέθαληα θαη ηεο παζραιίηζαο θαη ηηο ιεπηέο απνρξψζεηο ηεο ζρέζεο ηνπο. Δπίζεο, 

ιεηηνπξγεί ζπκβνιηθά σο κηα παξαβνιή γηα ηε δχλακε ηεο αγάπεο, ε νπνία κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ζηεγαλά θαη φξηα. χκθσλα κε ηελ Πξεβεδάλνπ, «Τπάξρνπλ θείκελα, εθηφο 

απφ εθείλα πνπ εκθαλψο αθεγνχληαη ηελ ηζηνξία ελφο «Άιινπ», ηα νπνία κπνξεί λα 

δξνκνινγνχλ λνήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηδεψλ αλνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη 

αξκνληθήο ζπκβίσζεο κε ηνλ δηαθνξεηηθφ. Πξφθεηηαη γηα θείκελα πνπ, ελψ κε κηα πξψηε 

καηηά δελ αθνξνχλ ζέκαηα εηεξφηεηαο, σζηφζν, αγγίδνπλ δεηήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε 
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θάπνηεο πιεπξέο, νη νπνίεο απνηεινχλ επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο»
1184

. Σν 

ζπγθεθξηκέλν κηθξναθήγεκα πξνσζεί κε έκκεζν ηξφπν αληηιήςεηο, ηδέεο θαη αμίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή ζπλχπαξμε θαη ηζφηεηα, ελψ ζπγρξφλσο ζηέθεηαη θξηηηθά 

απέλαληη ζε πξνθαηαιήςεηο, ζηεξεφηππα θαη θνηλσληθνχο ξφινπο. Γηα ην ιφγν απηφ 

ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαλφεζε θαη ζην ζεβαζκφ ηνπ «Άιινπ», δηεπθνιχλνληαο ηελ 

απνδνρή ηνπ. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, ην ιεθηηθφ θείκελν κε «ηα παηρλίδηα ηεο θχζεο»
1185

 

ππνλνκεχεη ηελ θαζαξφηεηα ησλ θπιψλ θαη ηα φξηα ηεο εηεξφηεηαο. Πξνάγεη ηελ 

πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία κε ηηο αλαθνξέο ζηα δηαθνξεηηθά είδε δψσλ. Δλ θαηαθιείδη, 

είλαη κηα ηζηνξία πνπ ρξεζηκνπνηεί σο ήξσεο δψα, γηα λα πξνσζήζεη ηδέεο γηα ηελ 

απνδνρή θαη ην ζεβαζκφ ηνπ «Άιινπ», αλαηξέπνληαο ηα ζηεξεφηππα πνπ ζέινπλ λα κελ 

ηαηξηάδεη έλαο ειέθαληαο κε κηα παζραιίηζα.  

πσο θάλεθε ζηηο πξναλαθεξζείζεο πξνζεγγίζεηο ησλ ηξηάληα κηθξναθεγεκάησλ ηεο 

πεξηφδνπ 2000-2013, νη ηζηνξίεο παξνπζηάδνπλ δηάθνξεο εθθάλζεηο ηνπ ζέκαηνο ηεο 

«Φηιίαο», ζπρλά κε ηε βνήζεηα αλζξσπφκνξθσλ ραξαθηήξσλ θαη κε έληνλα ζηνηρεία 

κπζνπιαζίαο θαη θνηλσληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ. 

 

 

ςμπεπάζμαηα 

 

Ζ κειέηε ηεο ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο «ΦΗΛΗΑ» είρε σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο 

δεκηνπξγίαο θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» θαη ησλ ππνινίπσλ (κεηαμχ 

ηνπ «Δκείο» θαη ηνπ «Άιινπ»), θαζψο θαη ηε ζπκβνιή απηψλ ησλ ζρέζεσλ ζηελ 

θνηλσληθή απνδνρή ηνπ εηέξνπ θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θνηλφο αμνληθφο ππξήλαο ησλ κηθξναθεγεκάησλ πνπ κειεηήζεθαλ είλαη ε 

ζπκβνιή ηεο θηιίαο ζηελ απνδπλάκσζε νπνηαζδήπνηε κεησηηθήο ηδενινγίαο, κε ζηφρν ηε 

δηακφξθσζε κίαο λέαο γεληάο αηφκσλ, πνπ ζα είλαη εμνηθεησκέλα κε ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζα έρνπλ πνιππνιηηηζκηθή ζπλείδεζε. πσο έρεη ήδε ηνληζηεί, ε 

δεκηνπξγία ζηαζεξψλ θηιηθψλ ζρέζεσλ ζηε δσή ησλ παηδηψλ πξσηνζρνιηθήο – 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα, ηε γλσζηηθή 

θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, ηε ζσκαηηθή πγεία, θαζψο θαη ζηε κεηέπεηηα θνηλσληθή ηνπο 

πξνζαξκνγή. Ζ αλάιπζε ησλ ηξηάληα κηθξναθεγεκάησλ νδήγεζε ζε πνιχηηκα 
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ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηνλ ηξφπν ζθηαγξάθεζεο ηεο εηθφλαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη ηελ 

χπαξμε ή κε ζηεξενηχπσλ.  

Χο πξνο ηα πέληε βαζηθά κνληέια δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο πνπ αλαιχζεθαλ ζην 

πξψην θεθάιαην δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: ε πέληε κηθξναθεγήκαηα θπξηαξρεί ε 

θηινζνθία ηνπ αθνκνησηηθνχ κνληέινπ. πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηα εμήο: Σζνξψλε-

Γεσξγηάδε, Γ., Σν παπί πνπ δελ είρε ηη λα πεη, (2011), Αλδξηθφπνπινο, Ν., Ζ ρψξα κε ηνπο 

παξάμελνπο αλζξψπνπο, (2006), Κσλζηαληηλίδεο, Γ., Κάπνηε ζηε Μεισδηνχπνιε, (2011), 

Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., Ο κεγάινο ληθεηήο, (2011) θαη Γεκνπιίδνπ, Υ., 

Πξαζηλνπαζραιηάο, (2005). ηα ππφινηπα κηθξναθεγήκαηα θπξηαξρεί ε θηινζνθία ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ κνληέινπ επαθήο. Αμίδεη λα ζρνιηαζηεί ην κηθξναθήγεκα ηεο Γελεδάθε, 

Λ., Μηα θφθθηλε θισζηή θαη έλα παξδαιφ λεζί, (2011), ην νπνίν ζε επίπεδν ηδενινγίαο 

ιεηηνπξγεί σο κηα έληνλε θαηάθαζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

Δπίζεο, δηεξεπλψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ραξαθηήξσλ δηαπηζηψζακε φηη ηα ηππηθά πξνζδηνξηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά εμαηηίαο ησλ νπνίσλ θαη απνθιίλνπλ απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα ησλ 

αθεγεκάησλ ζηα νπνία εκθαλίδνληαη είλαη ηεο ζσκαηηθήο κεηνλεμίαο, ηεο απνθιίλνπζαο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο έιιεηςεο απνδνρήο ηεο εηθφλαο ηνπ εαπηνχ ηνπο, βάζεη ησλ 

θαλνληζηηθψλ πξνηχπσλ ησλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο επηζπκνχλ ηελ έληαμή ηνπο. ε ζρέζε 

κε ηελ νληνινγηθή ππφζηαζε ησλ εξψσλ (κπζνπιαζηηθέο αθεγήζεηο)  δεκηνπξγείηαη κηα 

πξψηε νκάδα, πνπ αζρνιείηαη κε ηζηνξίεο ζηηο νπνίεο πξσηαγσληζηνχλ ππεξθπζηθά θαη 

εμσινγηθά φληα (γίγαληαο, λάλνη), έκβηα φληα (δψα) κε αλζξσπνκνξθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηεο μεξάο (παπάθη) ή θαη ηνπ λεξνχ ( ςάξηα). Οη ζπγγξαθείο 

ρξεζηκνπνηψληαο νηθείνπο ήξσεο, φπσο παηδηά θαη δψα, πξνζπαζνχλ λα κπήζνπλ ηα 

παηδηά-ζπλαλαγλψζηεο ζηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κε ζηφρν λα 

αληηιεθζνχλ φηη ε εηεξφηεηα βξίζθεηαη παληνχ: ζηνλ θφζκν ησλ θπηψλ, ησλ δψσλ θαη 

ησλ παηδηψλ. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ηχπνπο ηνπ «Άιινπ» πνπ εληνπίζηεθαλ ζε απηφ ην θεθάιαην 

δηαπηζηψζεθε πσο ζηα πεξηζζφηεξα κηθξναθεγήκαηα ν ήξσαο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

ηνπ κεηνλεθηηθνχ «Άιινπ». Ζ δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο σο κεηνλεμίαο αλαπαξάγεη 

ηελ χπαξμε πξνθαηαιήςεσλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν «Άιινο» πζηεξεί έλαληη ελφο 

«θπζηνινγηθνχ». Δμαίξεζε απνηεινχλ πέληε κηθξναθεγήκαηα, ζηα νπνία ν ήξσαο αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία ηνπ φκνηνπ «Άιινπ», ηα νπνία επηδηψθνπλ λα ηνλίζνπλ πσο ε 

δηαθνξεηηθφηεηα πξνέξρεηαη απφ ηελ θνηλσλία, ε νπνία απνδίδεη θαζνξίδεη ην 

«θπζηνινγηθφ» θαη ην «δηαθνξεηηθφ». πγθεθξηκέλα, ηα εμήο: Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., 
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Σν παπί πνπ δελ είρε ηη λα πεη, (2011), Μπνπιψηεο, Υ., Ζ ζθπιίζηα δσή ηνπ γάηνπ Σδνλ 

αθεληνχιε, (2009), Γελεδάθε, Λ., Μηα θφθθηλε θισζηή θαη έλα παξδαιφ λεζί, (2011) θαη 

Εαξακπνχθα, ., Σν λφζηηκν πνληίθη, (2012). Σέινο, ην κηθξναθήγεκα ηεο 

Γξακκαηηθάθε, Μ., Σν αζηέξη ηνπ γίγαληα, (2012) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

ραξηζκαηηθνχ «Άιινπ». 

Σα βηβιία απηά δηαθξίλνληαη γηα ηηο λενηεξηθέο ηερληθέο πνπ εκθαλίδνπλ ζην 

πεξηερφκελφ ηνπο, κε επηθξαηέζηεξεο απηέο, ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο, ηεο κεηακπζνπιαζίαο 

θαη ηεο απηναλαθνξηθφηεηαο. Αλαθνξηθά κε ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο δηαπηζηψζακε 

πσο ζε έλα βηβιίν εκθαλίδεηαη ε ρξήζε ηεο δηαθεηκεληθήο ιεηηνπξγίαο θαη εηδηθφηεξα, 

ζην κηθξναθήγεκα ηνπ Μπνπιψηε, Υ., Ζ ζθπιίζηα δσή ηνπ γάηνπ Σδνλ αθεληνχιε, 

(2009). Αλαθνξηθά κε ηε ηερληθή ηεο κεηακπζνπιαζίαο αλαθέξνπκε ηα εμήο έμη 

κηθξναθεγήκαηα:  Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., Σν παπί πνπ δελ είρε ηη λα πεη, (2011), 

Κσλζηαληηλίδεο, Γ., Κάπνηε ζηε Μεισδηνχπνιε, (2011), Μπνπιψηεο, Υξήζηνο, Ζ 

ζθπιίζηα δσή ηνπ γάηνπ Σδνλ αθεληνχιε, (2009), Βαξβαξνχζε, Λ., Έλα ςάξη πνπ δελ 

ήμεξε… λα θνιπκπάεη, (2004), Μάηηα, Μ., Ζ θνπθνπβάγηα κε ηα ρξπζά θηεξά, (2008) θαη 

Μπνπιψηεο, Υξήζηνο, ηαλ ε παζραιίηζα ζπλάληεζε ειέθαληα, (2007).  

Δπίζεο, ζε φια ηα κηθξναθεγήκαηα πνπ κειεηήζεθαλ, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

αίζηα θαηάιεμε ηεο ηζηνξίαο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ηειηθά ε 

απνδνρή ηνπ «Άιινπ». ηα κηθξναθεγήκαηα πνπ εληάρζεθαλ ζην αθνκνησηηθφ κνληέιν 

ε απνδνρή επέξρεηαη έπεηηα απφ ηηο εξσηθέο πξάμεηο πνπ απέδεημαλ νη ζπγθεθξηκέλνη 

ήξσεο. ηηο ππφινηπεο ηζηνξίεο ε απνδνρή ηνπ «Άιινπ» γίλεηαη άιινηε κε πξνυπνζέζεηο 

θαη άιινηε ρσξίο, πξνηείλνληαο ζπγρξφλσο πξαθηηθέο θαη ιχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ην ζχγρξνλν πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. Δμαίξεζε απνηειεί ην κηθξναθήγεκα ηεο 

Μπνπκπνπξή, Ρ., Ο θάιηζνο λάλνο, (2012), ζην νπνίν ν ήξσαο δελ γίλεηαη απνδεθηφο 

απφ ηελ θπξίαξρε θνηλσλία, αιιά σζηφζν θαηαιήγεη επηπρηζκέλνο κέζα απφ ηελ 

ζπλαλαζηξνθή ηνπ κε ηηο ηνπιίπεο.  

Αλαιχνληαο ηε ζπλχπαξμε ηεο εηθφλαο κε ην θείκελν, δηαπηζηψζεθε φηη ζηα 

πεξηζζφηεξα κηθξναθεγήκαηα ε εηθφλα αθνινπζεί ηα λνήκαηα ηνπ θεηκέλνπ, θαη άιινηε 

ηα εληζρχεη. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα κηθξναθεγήκαηα ηεο Εαξακπνχθα, ., Σν λφζηηκν 

πνληίθη, (2012) θαη ηεο Παπαζαλαζνπνχινπ, Μ., Ση θη αλ είκαη αζβφο;, (2003), ζηα νπνία 

εηθφλεο θαη ιέμεηο βξίζθνληαη ζε κηα εηξσληθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηα είδε ηεο αθήγεζεο θαη ηεο εζηίαζεο, παξαηεξήζεθε φηη ζηα 

εηθνζηνρηψ κηθξναθεγήκαηα ε αθήγεζε είλαη ηξηηνπξφζσπε, παληνγλσζηηθή κε 

κεδεληθή εζηίαζε. Δμαίξεζε απνηεινχλ, σζηφζν, δπν κηθξναθεγήκαηα - ζπγθεθξηκέλα 
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ηεξγηψηε, Β., Ο Φζζζζο, ε Ακπαηνχ θαη έλα αεδφλη, (2007) θαη Βαξβαξνχζε, Λ., Έλα 

ςάξη πνπ δελ ήμεξε … λα θνιπκπάεη, (2004), ηα νπνία πηνζεηνχλ ηελ πξσηνπξφζσπε 

αθήγεζε κε ζηαζεξή εζηίαζε. Οη ζπγγξαθείο, κεηαηνπίδνληαο ηελ νπηηθή γσλία ηεο 

αθήγεζεο, επηηπγράλνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη, κέζσ ηεο ηαχηηζεο ηνπ 

αλαγλψζηε κε ηνλ ήξσα, ηελ νπζηαζηηθή απνδνρή ηνπ «Άιινπ».  

Δπηπξφζζεηα, ζηα πεξηζζφηεξα, επηθξαηεί κηα νκαιή γξακκηθή ξνή ζηελ αθήγεζε 

ησλ επεηζνδίσλ, ρσξίο αλαρξνλίεο, αληζνρξνλίεο, ρξνληθέο παξεθβάζεηο θαη αλαδξνκηθέο 

αθεγήζεηο, ρσξίο δειαδή ηδηαίηεξε πινθή, παξά κφλν ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζηα βηβιία Μπνπκπνπξή, Ρ., O Φάιηζνο λάλνο (2012) θαη  Σζνξψλε-

Γεσξγηάδε, Γ., Σν παπί πνπ δελ είρε ηη λα πεη, (2011). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε χπαξμε δηδαθηηζκνχ, ππν ηε κνξθή εηηθέηαο είηε ζην εμψθπιιν 

είηε ζην νπηζζφθπιιν ησλ βηβιίσλ. πγθεθξηκέλα, ζηα εμήο εθηά κηθξναθεγήκαηα:  

Κσλζηαληηλίδεο, Γ., Κάπνηε ζηε Μεισδηνχπνιε, (2011), Φιψξνπ, Α., Κέιε ε κηθξή 

ζθήθα, (2010), Λάηηα, Γ., ηαλ ην 7 ζπλάληεζε ην 10, (2010), ηεξγηψηε, Β., Ο Φζζζζο, 

ε Ακπαηνχ θαη έλα αεδφλη, (2007),  Μάγνο, Κ., Γθαλάηζηνπ, Γ., Έλαο γάηνο κηα θνξά, 

(2009), Καξαγηάλλε, Μ., Δξπζξνχιεο ην Κφθθηλν Αζηέξη, (2007) θαη Γελεδάθε, Λ., Μηα 

θφθθηλε θισζηή θαη έλα παξδαιφ λεζί, (2011). 

Δπηπιένλ, απφ ηελ εμέηαζε ησλ κηθξναθεγήζεσλ δηαπηζηψζεθε ε παηδνθεληξηθή 

δηάζηαζε ησλ έξγσλ, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηε δηάζεζε ησλ ζπγγξαθέσλ λα εγγξάςνπλ 

παηγλησδψο ηνπο λεαξνχο αλαγλψζηεο ζηελ αθήγεζε. Ζ δηάζεζε απηή εθθξάδεηαη είηε κε 

άκεζεο πξνζθσλήζεηο ζε πξψην ή δεχηεξν πξφζσπν, είηε κε ηελ εγγξαθή ηνπ παηδηθνχ 

ηξφπνπ ζθέςεο, αθφκε θαη ζηνλ ηξφπν νκηιίαο ησλ ραξαθηήξσλ, φπσο παξαηεξείηαη ζηα 

εμήο δχν κηθξναθεγήκαηα: Κσλζηαληηλίδεο, Γ., Κάπνηε ζηε Μεισδηνχπνιε, (2011) θαη  

Μάηηα, Μ., Ζ θνπθνπβάγηα κε ηα ρξπζά θηεξά, (2008). Δπίζεο, γίλεηαη ρξήζε ηεο 

ηερληθήο ηνπ καγηθνχ ξεαιηζκνχ, φπνπ ηα ππεξθπζηθά γεγνλφηα παξνπζηάδνληαη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θαη ζηαζεξφ πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα ηφζν νη ήξσεο, φζν θαη ην κηθξφ 

παηδί-ζπλαλαγλψζηεο λα ηα αληηιακβάλνληαη σο αιεζηλά. πσο ζπκβαίλεη ζηα 

κηθξναθεγήκαηα: Μπνπιψηεο, Υ., Ζ θπιίζηα δσή ηνπ γάηνπ Σδνλ Αθεληνχιε, (2009) θαη 

Μπνπιψηεο, Υ., ηαλ ε παζραιίηζα ζπλάληεζε ειέθαληα, (2007). Δπηπξφζζεηα, ηα έξγα 

πνπ εμεηάζακε ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πνιπηξνπηθή ιεηηνπξγία ηεο εηθνλνγξάθεζεο 

φπνπ ζεκεηψλεηαη ε εκθάληζε πνηθίισλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ κε ζθνπφ ηε κεηάδνζε 

κελπκάησλ. Γηαπηζηψζακε γηα παξάδεηγκα, ηελ πηνζέηεζε ζπκβάζεσλ απφ ην ρψξν ησλ 

θφκηθο, κε επηθξαηέζηεξεο ζπκβάζεηο απηέο ησλ κπαινληψλ νκηιίαο θαζψο θαη 

ερνπνίεησλ ιέμεσλ. Δηδηθφηεξα, ζηα εμήο κηθξναθεγήκαηα: Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., Σν 
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παπί πνπ δελ είρε ηη λα πεη, (2011), Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., Ο κεγάινο ληθεηήο, (2011), 

Βαξβαξνχζε, Λ., Έλα ςάξη πνπ δελ ήμεξε… λα θνιπκπάεη, (2004), Μάηηα, Μ., Ζ 

θνπθνπβάγηα κε ηα ρξπζά θηεξά, (2008),  Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., Έλαο πηγθνπίλνο… φρη 

θαη ηφζν ηέιεηνο, (2013), Γελεδάθε, Λ., Μηα θφθθηλε θισζηή θαη έλα παξδαιφ λεζί, 

(2011) Μαξκαξίδνπ, Δ., Σν βαηξαράθη πνπ ήζειε λα γίλεη λνχθαξν, (2007) θαη 

Εαξακπνχθα, ., Σν λφζηηκν πνληίθη, (2012).  

Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε εηθφλαο θαη θεηκέλνπ, ζε πέληε κηθξναθεγήκαηα 

παξαηεξήζακε πσο ην ιεθηηθφ θείκελν εγθαηαιείπεη ην ζπλήζε ρψξν ηνπ θαη εληάζζεηαη 

ζηελ εηθφλα, πνιιέο θνξέο θαη κέζα ζε πιαίζηα, φπσο μχιηλεο επηγξαθέο, δεκηνπξγψληαο 

έλα ιεθηηθφ παηρλίδη αλάκεζα ζην ζεκαίλνλ θαη ζην ζεκαηλφκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζηα κηθξναθεγήκαηα: Γελεδάθε, Λ., Μηα θφθθηλε θισζηή θαη έλα παξδαιφ λεζί, (2011), 

Βαξβαξνχζε, Λ., Έλα ςάξη πνπ δελ ήμεξε… λα θνιπκπάεη, (2004), Γεκνπιίδνπ, Υ., 

Πξαζηλνπαζραιηάο, (2005), Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., Ο κεγάινο ληθεηήο, (2011) θαη 

Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., Σν παπί πνπ δελ είρε ηη λα πεη, (2011). Μέζσ ηεο 

κεηακπζνπιαζίαο θαη ηεο απξνζδηνξηζηίαο ησλ νξίσλ, επηηπγράλεηαη ε δηάξξεμε θαη ε 

πξνβνιή ησλ πιαηζίσλ ηεο αθήγεζεο, σζψληαο ζπρλά ηνπο αλαγλψζηεο λα αληηιεθζνχλ 

φηη πξφθεηηαη γηα κπζνπιαζηηθέο θαηαζθεπέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαπηζηψλεηαη ε 

νληνινγηθή κεηαηφπηζε ησλ εξψσλ κεηαπεδψληαο απφ ην αθεγεκαηηθφ επίπεδν ηεο 

αθήγεζεο-πιαίζην ζε ππν-δηεγεηηθφ επίπεδν ή θαη ην αληίζηξνθν, φπσο ζην 

κηθξναθήγεκα ηεο Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., Σν παπί πνπ δελ είρε ηη λα πεη, (2011). 

Δπηπιένλ, δηαπηζηψζακε ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηνπ ζπκπηιήκαηνο (θνιάδ), φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηα εμήο ηξία κηθξναθεγήκαηα: Γξακκαηηθάθε, Μ., Σν αζηέξη ηνπ γίγαληα, 

(2012), Μάγνο, Κ., Γθαλάηζηνπ, Γ., Έλαο γάηνο κηα θνξά, (2009) θαη Φιψξνπ, Α., Κέιε ε 

κηθξή ζθήθα, (2010).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, επίζεο πσο δχν κηθξναθεγήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα, ηεο  

Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., Ζ θακεινπάξδαιε πνπ δελ έβιεπε θαιά, (2013) θαη ηεο 

Βαξβαξνχζε, Λ., Έλα ςάξη πνπ δελ ήμεξε… λα θνιπκπάεη, (2004), ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ρηνπκνξηζηηθή δηάζεζε θαζψο νη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ ην ρηνχκνξ σο φρεκα γηα λα 

ζρνιηάζνπλ ζνβαξέο πηπρέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σν ρηνχκνξ απνηειεί κία θαηεχζπλζε 

ζηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ε νπνία είλαη ηθαλή λα κηιήζεη ζηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο 

αθφκε θαη γηα δεηήκαηα φπσο απηφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κε έλαλ επάξεζην ηξφπν. 

Σαπηφρξνλα φκσο νθείιεη λα έρεη έλα «θαζεζπραζηηθφ χθνο», δεδνκέλνπ φηη ε 

πξνβιεκαηηθή απηή (ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο), ζίγεη επαίζζεηα δεηήκαηα  ηεο ζχγρξνλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ην ρηνχκνξ απνηειεί έλα απαξαίηεην αληίβαξν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί 
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σο ςπρηθφ αληηζηάζκηζα ηνπ άγρνπο
1186

, θαη θαη‟ επέθηαζε ελζαξξπληηθά ζηελ νκαιή 

ςπρηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ
1187

.  

Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε ε δηείζδπζε ηνπ καγηθνχ ζηνηρείνπ ζε έλα πιαίζην πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ ξεαιηζηηθά ζηνηρεία. Σέηνηα πεξίπησζε απνηεινχλ ηα 

κηθξναθεγήκαηα ησλ: Μπνπιψηε, Υ., ηαλ ε παζραιίηζα ζπλάληεζε ειέθαληα, (2007), 

Κσλζηαληηλίδε, Γ., Κάπνηε ζηε Μεισδηνχπνιε, (2011) θαη Μπνπιψηε, Υ., Ζ ζθπιίζηα 

δσή ηνπ γάηνπ Σδνλ αθεληνχιε, (2009). Σν απνηέιεζκα είλαη κηα αθήγεζε καγηθνχ 

ξεαιηζκνχ, ε νπνία πξνζδίδεη ζην έξγν κηα κεηακνληέξλα δηάζηαζε, εθφζνλ παξαζχξεη 

ηνλ αλαγλψζηε ζε κηα αίζζεζε ζχδεπμεο ηνπ θαληαζηηθνχ κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 

ιεο νη ηζηνξίεο αλαδεηθλχνπλ ην κεγαιείν ηεο θηιίαο, ηεο ζπληξνθηθφηεηαο, ηεο 

αιιεινβνήζεηαο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπκπαξάζηαζεο. Πνηθίια 

κελχκαηα κεηαθέξνληαη  ζηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο κέζσ ησλ ηζηνξηψλ απηψλ: φια ηα 

φληα κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ αξκνληθά, ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη γηα ηηο δηαθνξέο ηνπο, 

αιιά, θπζηθά, δίρσο λα αξλνχληαη ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηά ηνπο▪ φινη νη άλζξσπνη 

νθείινπλ λα ζέβνληαη θαη λα απνδέρνληαη ηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπο, αλεμαξηήηνπ ρξψκαηνο, 

θαηαγσγήο, ηδενινγίαο, εμσηεξηθήο εκθάληζεο▪ φινη νη άλζξσπνη νθείινπλ λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε δπζπηζηία θαη ε ερζξφηεηα απέλαληη ζηελ φπνηαο κνξθήο 

δηαθνξεηηθφηεηα ζπληζηνχζαλ αλέθαζελ- θαη εμαθνινπζνχλ λα ζπληζηνχλ- έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ηεο αλζξσπφηεηαο. Σν βαζηθφ κήλπκα, πνπ αμίδεη λα εληππσζεί 

ζην κπαιφ ησλ κηθξψλ αλαγλσζηψλ, είλαη φηη θαλείο δελ είλαη ίδηνο κε ηνλ άιιν, αιιά 

απηή αθξηβψο ε δηαθνξεηηθφηεηα είλαη πνπ θάλεη ηνλ θάζε άλζξσπν μερσξηζηφ θαη 

κνλαδηθφ. Δπνκέλσο, ν θαζέλαο πξέπεη λα πηζηέςεη ζηνλ εαπηφ ηνπ, λα απνδερηεί ην 

«κέζα ηνπ», γηα λα απνδερηεί ζηε ζπλέρεηα θαη ην «έμσ ηνπ».  

Δάλ ζπγθξίλεη θαλείο ηηο ιέμεηο θαη ηηο θξάζεηο πνπ επηιέγνπλ νη ζπγγξαθείο ζηελ 

αξρή ηεο δηήγεζήο ηνπο θαη ζην ηέινο, ζα αληηιεθζεί ηε κεηαζηξνθή ζηε ζηάζε θαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο θνηλσλίαο ηνπ «Δκείο» έλαληη ηνπ «Άιινπ». ινη νη ήξσεο ησλ 

ηζηνξηψλ  ζην ηέινο δεκηνπξγνχλ ηζρπξνχο θηιηθνχο δεζκνχο κε ηελ θνηλσλία ησλ 

εηέξσλ, είλαη επηπρηζκέλνη θαη εθπέκπνπλ ην αίζζεκα ηεο νινθιήξσζεο, πνπ ληψζεη 

θαλείο φηαλ πεξηζηνηρίδεηαη απφ θίινπο. πσο γηα παξάδεηγκα ζην κηθξναθήγεκα ηεο 

                                                           
1186

 Γεξκηηδάθεο, Μ., «Οηθνινγία Καη Παηδηθή Λνγνηερλία: κηα πεξίπησζε πξφζιεςεο», 

Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ, η. ΄Β, Έθδνζε: Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο 

Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κε ζέκα Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο, 

Ρέζπκλν 18-20 Οθησβξίνπ 2001.  
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 Βαξειά, Α.,  «Σν Υηνχκνξ ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία», ζην Καηζίθε- Γθίβαινπ, Α., (επίκ.)., 

Παηδηθή Λνγνηερλία. Θεσξία θαη Πξάμε, η. Ά, Αζήλα: Καζηαληψηεο, 1993, ζ. 95. 
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Λάηηα, Γ., ηαλ ην 7 ζπλάληεζε ην 10 (2010), ζην νπνίν ζίγεηαη ε έλλνηα ηεο παξεγνξηάο, 

ηεο ζπκπαξάζηαζεο θαη ηεο βνήζεηαο. ην κηθξναθήγεκα ηεο ηεξγηψηε, Β., Φζζζζο, ε 

Ακπαηνχ θαη έλα αεδφλη, (2007) θαη ηεο Γελεδάθε, Λ., Μηα θφθθηλε θισζηή θαη έλα 

παξδαιφ λεζί, (2011),  πξνβάιιεηαη ε ζεκαζία ηεο αιιεινβνήζεηαο κεηαμχ ησλ θίισλ. 

ηα κηθξναθεγήκαηα ησλ Πξσηνγέξνπ, Α., Έλα απιφ κνιχβη, (2011), Μαξκαξίδνπ, Δ., 

Σν βαηξαράθη πνπ ήζειε λα γίλεη λνχθαξν, (2007) θαη Μπνπκπνπξή, Ρ., Ο θάιηζνο λάλνο, 

(2012), θαλεξψλεηαη φιε ε ζπνπδαηφηεηα ηεο θηιίαο πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο αγάπεο.  

Σέινο, ζηα κηθξναθεγήκαηα: Μάγνο, Κ., Γθαλάηζηνπ, Γ., Έλαο γάηνο κηα θνξά, 

(2009), Αλδξηθφπνπινο, Ν., Ζ ρψξα κε ηνπο παξάμελνπο αλζξψπνπο, (2006) θαη 

Μπνπιψηεο, Υ., Ζ ζθπιίζηα δσή ηνπ γάηνπ Σδνλ Αθεληνχιε, (2009), ππεξηνλίδεηαη ην 

αίζζεκα ηεο νινθιήξσζεο, πνπ ληψζεη θαλείο, φηαλ πεξηζηνηρίδεηαη απφ θίινπο.  

Σα ζπγθεθξηκέλα αθεγήκαηα είλαη δεκηνπξγήκαηα γλσζηψλ ζπγγξαθέσλ, φπσο είλαη 

νη Μπνπιψηεο, Υ.,  Αλδξηθφπνπινο, Ν., Μάγνο, Κ., θαη Βαξβαξνχζε, Λ., αιιά θαη 

πξσηνεκθαληδφκελσλ ζηα ειιεληθά γξάκκαηα δεκηνπξγψλ, φπσο ν Κσλζηαληηλίδεο, Γ.,  

θαη ε Θενδσξάηνπ – Μπέθνπ, Μ.,. Σα ελδηαθέξνληα θαη νη αλαδεηήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξφλσλ σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο λέσλ 

αθεγεκάησλ νδήγεζαλ ζηελ θπθινθνξία ησλ βηβιίσλ πνπ ζπδεηήζακε.  

πλνςίδνληαο, ην ζέκα ηεο θηιίαο θαη ηεο απνδνρήο ηνπ «Άιινπ» έρεη απαζρνιήζεη 

ηνπο αλζξψπνπο επί αηψλεο (παο κε Έιιελ βάξβαξνο). Χζηφζν, δε ράλεη πνηέ ηελ αμία 

θαη ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπ. πγγξαθείο, εηθνλνγξάθνη θαη εθδφηεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο 

αζρνινχληαη ζπλερψο κε απηφ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ:  

Θεμαηική Καηηγοπία «ΥΟΛΔΗΟ» 

 

 

Διζαγωγή 

 

Ζ ζεκαηηθή θαηεγνξία «ρνιείν» αθνξά πεξηζζφηεξν απφ φιεο ηηο ππφινηπεο ηηο 

νκάδεο ησλ θαηεμνρήλ αλαγλσζηηθψλ θνηλψλ ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο. ην ζρνιείν 

ζπλαληάκε «αθξαίεο» ζθελέο απνδνρήο θαη απφξξηςεο. Ζ απφξξηςε, φκσο, ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, βηψλεηαη σο θάηη πξφζθαηξν, πνπ κεηαβάιιεηαη. Σφηε, ε 

νκάδα πνπ πξψηε ζα απνδερηεί ην «Άιιν» παηδί είλαη νη ζπλνκήιηθνί ηνπ. Δπηπιένλ, ζην 

ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην εμεηάδνληαη νη αλαπαξαζηάζεηο ηεο εηεξφηεηαο ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχκε ηα δεηήκαηα ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ραξαθηήξσλ ζηα  δεθανρηψ 

κηθξναθεγήκαηα πνπ αλαιχνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Δηδηθφηεξα, θαηά ηε 

δηεξεχλεζε ησλ κηθξναθεγεκάησλ ην θεθάιαην εζηηάδεη ζηελ αλίρλεπζε θαη ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε -απφ πιεπξάο αλαγλσζηψλ- αξλεηηθψλ ζηεξεφηππσλ θαη 

πξνθαηαιήςεσλ πνπ απαμηψλνπλ ηα «δηαθνξεηηθά» παηδηά, δεκηνπξγψληαο έηζη 

ζεκαληηθά εκπφδηα ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμήο ηνπο θαη θαη' 

επέθηαζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ βαζηθφηεξνπ ζηφρνπ ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ είλαη ε 

δηαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο. Δπηπιένλ, κειεηάκε θαη ηε θηγνχξα δαζθάινπ – 

γνληνχ θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. 

ην πξψην θεθάιαην αλαιχζεθαλ έλλνηεο θαη κνληέια αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ν πνιηηηζκφο, ν δηαπνιηηηζκφο θαη ν πνιππνιηηηζκφο, ψζηε λα γίλνπλ 

πεξηζζφηεξν θαηαλνεηνί νη κεραληζκνί παξαγσγήο ησλ κηθξναθεγήζεσλ θαη ν εθάζηνηε 

ζεκαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο, ζε αληηζηνηρία κε ηηο θνηλσληθέο κεηαβάζεηο θαη ηηο 

ζρνιηθέο επηηαγέο. Σν ζρνιείν ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία αλαθέξεηαη ζε πνιιέο 

θνηλσληθνξεαιηζηηθέο αθεγήζεηο θαη ελίνηε ζπκβάιιεη, ψζηε λα γίλεηαη πην πξνζβάζηκε 

θαη πην θαηαλνεηή κηα αθήγεζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο. Ζ ειιεληθή θνηλσλία απφ κηα θάζε μεθάζαξεο κνλνπνιηηηζκηθφηεηαο θαη 

νκνηνγέλεηαο πέξαζε ζηε θάζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο εηεξνγέλεηαο
1188

.   
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 θνχξηνπ, Δ., φ.π., 2011, ζ.34. 
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Δίλαη, ινηπφλ, θαηαλνεηφ, πσο ε ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο 

απνηππψλεηαη ζηελ εηεξνγέλεηα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, αθελφο δελ κπνξεί πιένλ λα 

αγλνεζεί θαη αθεηέξνπ δελ αθήλεη πεξηζψξηα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα 

ιεηηνπξγεί κε φξνπο νκνηνγέλεηαο θαη νκνηνκνξθίαο.  

ηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο, θξίλεηαη αλαγθαία ε αλαθνξά ζε βαζηθέο έλλνηεο, πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηα κηθξναθεγήκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξνθεηκέλνπ λα θαλεί ε 

θεληξηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ην ζέκα ζηε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ 

αλαπαξαζηάζεψλ ηεο ζηε ινγνηερλία. Κεληξηθφ ζέκα πνιιψλ κηθξναθεγεκάησλ είλαη ν 

εθθνβηζκφο. Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί έλαο νινθιεξσκέλνο νξηζκφο ηεο έλλνηαο απηήο, 

είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηεί αξρηθά ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, μεθηλψληαο απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ ηνλ δηαθξίλνπλ.  

 

 

6.1 Πποζδιοπιζμόρ ηος θαινομένος ηος ζσολικού εκθοβιζμού  

 

Σν θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα εκθαλίδεηαη φιν θαη πην έληνλα 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο νξίδεηαη σο «ε ζθφπηκε θαη 

επαλεηιεκκέλε ζπκαηνπνίεζε ελφο παηδηνχ κε αξλεηηθέο ελέξγεηεο, απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο καζεηέο»
1189

 θαη απνηειεί θνηλσληθφ θαηλφκελν, ην νπνίν εθδειψλεηαη ζε 

ζρεηηθά ζηαζεξέο νκάδεο (απφ έλα άηνκν ή απφ κηα νιφθιεξε νκάδα). Ο εθθνβηζκφο 

είλαη έλαο επαλαιακβαλφκελνο ή θαη ρξφληνο ηχπνο ζπκπεξηθνξάο πνπ έρεη ζθνπφ ηε 

«δηαηήξεζε ελφο θαζεζηψηνο άληζεο θαηαλνκήο ηεο εμνπζίαο»
1190

.  Δηδηθφηεξα, έρεη 

νξηζηεί σο έλαο ηχπνο επηζεηηθφηεηαο, ζηνλ νπνίνλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη καζεηέο αζθνχλ 

ζσκαηηθή ή ςπρνινγηθή βία ζε έλαλ καζεηή γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη‟ 

επαλάιεςε
1191

. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ν εθθνβηζκφο δελ πξαγκαηνπνηείηαη αλάκεζα ζε 

θίινπο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα δηαθνξά δχλακεο αλάκεζα ζηνλ ζχηε θαη ην ζχκα.  

Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ δηελεξγήζεθαλ απφ 

ηνλ Ννξβεγφ θαζεγεηή ςπρνινγίαο Dan Olweus ηε δεθαεηία ηνπ 1970. χκθσλα κε ηνλ 

ίδην, έλαο καζεηήο ή κηα καζήηξηα εθθνβίδεηαη ή ζπκαηνπνηείηαη φηαλ εθηίζεηαη 

                                                           
1189

 Νηθνιάνπ, Γ., «ρνιηθφο Δθθνβηζκφο Καη Δζλνπνιηηηζκηθή Δηεξφηεηα», ζην Κνπξθνχηαο, 

Ζ., & Θάλνο, Θ., (επηκ.), ρνιηθή Βία Καη Παξαβαηηθφηεηα, Αζήλα: Σφπνο, 2013, ζ.52. 
1190

 Haber, J., & Glatzer, J., Σέινο ηνλ Δθθνβηζκφ! Θσξαθίζηε Σα Παηδηά αο Γηα Μηα Εσή, 

Ζιηνπνχινπ, Μ., (επηκ.), Λπκπεξνπνχινπ, Υ., (κηθξ.),  Αζήλα: Παηάθε, 2008, ζ.25. 
1191

 Γηαβξίκεο, Π., φ.π., ζ.214. 
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επαλεηιεκκέλα θαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζε αξλεηηθέο πξάμεηο άιινπ ή άιισλ 

καζεηψλ, ελψ είλαη δχζθνιν γηα ηνλ καζεηή-ζχκα λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο 

εθθνβηζκφο σο ζπκπεξηθνξά ζπλαληάηαη ζπρλφηεξα ζηελ παηδηθή ειηθία δεδνκέλνπ φηη 

νη ζπγθξνχζεηο ζηα παηδηά μεθηλνχλ ζε πνιχ κηθξή ειηθία θαη έρνπλ δηάθνξεο αηηίεο
1192

.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηα επεηζφδηα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, εθηφο απφ ην ζχκα 

θαη ην δξάζηε, εκπιέθνληαη θαη ηξίηα άηνκα ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ. Ζ παξέκβαζε 

απηψλ, είηε άκεζε είηε έκκεζε, είλαη ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθή γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Ο εθθνβηζκφο έρεη ζνβαξέο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο 

ζπλέπεηεο γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο: ην ζχηε, ην ζχκα θαη ηνπο παξαηεξεηέο. 

Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα δηαρσξίζνπκε ηνλ εθθνβηζκφ απφ ηνλ θαβγά, επεηδή ν 

ηειεπηαίνο απνηειεί θιηκάθσζε κηαο ζχγθξνπζεο θαη είλαη θπζηνινγηθφο. Ο εθθνβηζκφο 

δελ απνβιέπεη ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο θαη δελ αθνξά ηζνδχλακνπο αληηπάινπο. 

 

 

6.1.1 Σα σαπακηηπιζηικά ηος ζσολικού εκθοβιζμού  

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθθνβηζκνχ, πνπ ηνλ δηαθξίλνπλ θαη ηνλ 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηα κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά επηζεηηθφηεηαο ζην ζρνιηθφ πιαίζην, 

είλαη ηα εμήο
1193

:  

1) Ζ πξφζεζε ηνπ δξάζηε λα βιάςεη ην ζχκα
1194

 θαη λα επηθέξεη ςπρηθφ ή ζσκαηηθφ 

πφλν.  

2) Γηαπηζηψλεηαη αληζφηεηα δχλακεο. Ζ ππεξνρή ζε ζσκαηηθή δχλακε θαη ε εμνπζία 

πνπ έρεη ν δξάζηεο ή νη δξάζηεο απέλαληη ζην ζχκα ή ηα ζχκαηα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ αδπλακία ηνπ ζχκαηνο λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ
1195

.  

3) Δπαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

4) Ζ εθδήισζε ηνπ εθθνβηζκνχ κέζσ ελφο αηφκνπ ή κέζσ νκάδαο αηφκσλ θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο. 

5) Ζ αίζζεζε επραξίζηεζεο πνπ βηψλεη ν δξάζηεο θαη, αληίζηνηρα, ε αίζζεζε 

θαηαπίεζεο πνπ βηψλεη ην ζχκα.  

                                                           
1192

 Rigby K., φ.π., 2008, ζ.69. 
1193

 .π., ζ.46. 
1194

.π., ζ.57.  
1195

 Rigby, K., «Consequences Of Bullying In Schools», The Canadian Journal of Psychiatry, 48, 

2003, ζζ.583-590. 
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Απφ ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη φηη ν εθθνβηζκφο δηαθξίλεηαη απφ κηα ηεξαξρία 

θνηλσληθήο επηθξάηεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα επηθξάηεζεο ηνπ πην δπλαηνχ. 

 

 

6.1.2 Μοπθέρ ηος ζσολικού εκθοβιζμού  

 

Σν θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ εθθξάδεηαη κε ηηο αθφινπζεο 

κνξθέο
1196

:  

- σκαηηθή Μνξθή: πεξηιακβάλεη άκεζεο ζσκαηηθέο επηζέζεηο, φπσο 

ρηππήκαηα, ζπξσμίκαηα.  

- Λεθηηθή Μνξθή: ζε απηή ηελ κνξθή εκπίπηνπλ ν εκπαηγκφο θαη ε ρξήζε 

πξνζβιεηηθήο γιψζζαο.  

- Κνηλσληθή Μνξθή: γίλεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα λα απνκνλσζεί θαη λα 

απνθιεηζηεί θνηλσληθά ην ζχκα απφ νκάδα ζπλνκειίθσλ, ηε δηάδνζε ςεπδψλ, 

ζπλήζσο, θεκνινγηψλ πξνο ην ζχκα.   

- Κινπή ρξεκάησλ θαη αληηθεηκέλσλ, πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ην ζχκα. 

- εμνπαιηθφο Δθθνβηζκφο: Αθνξά ζηελ επαλαιακβαλφκελε ζεμνπαιηθή 

παξελφριεζε.   

- Φπιεηηθφο Δθθνβηζκφο: γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θαη ηελ δηάδνζε αξλεηηθψλ 

ζρνιίσλ ιφγσ ηεο θαηαγσγήο ηνπ ζχκαηνο.  

- Ζιεθηξνληθφο Δθθνβηζκφο: Δθθνβηζκφο κέζσ ηεο ρξήζεο θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ θαη ππνινγηζηψλ.  

Ο άκεζνο εθθνβηζκφο, πεξηιακβάλεη φιεο ηηο παξαπάλσ κνξθέο, νη νπνίεο 

εθδειψλνληαη άκεζα, κε αλνηρηέο επηζέζεηο πξνο ην ζχκα. Αληίζεηα, ν έκκεζνο 

εθθνβηζκφο εθδειψλεηαη, φηαλ ην ζχκα δελ είλαη παξφλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εθθνβηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κε θνηλσληθφ-ςπρνινγηθφ πεξηερφκελν. Οη έκκεζεο κνξθέο 
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 Rigby, K., φ.π., 2003, ζζ.583-590. 
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εθδειψλνληαη κέζσ ηεο απαμίσζεο, ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο ή ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο απφ ηελ νκάδα
1197

.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο αλάινγα κε ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν 

εθδειψλεηαη ην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ κπνξεί λα ιάβεη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο θαη 

λα γίλεη αληηιεπηφ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν
1198

. ηα κηθξναθεγήκαηα πνπ κειεηψληαη ζε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία, ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη επηκέξνπο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο 

θαηαγξάθνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο θνηλσληθφο εθθνβηζκφο. Γηα λα 

ραξαθηεξίζεη θάπνηνο κηα ζπκπεξηθνξά σο θνηλσληθφ εθθνβηζκφ, απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, ηα νπνία 

παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

 

6.2 Σο θαινόμενο ηος κοινωνικού εκθοβιζμού  

6.2.1 Πποζδιοπιζμόρ ηος κοινωνικού εκθοβιζμού  

 

Σα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα έρνπλ εληαηηθνπνηεζεί νη έξεπλεο, πνπ κειεηνχλ ηνλ ζρνιηθφ 

εθθνβηζκφ θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπ κνξθέο, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηνλ επξχηεξν φξν ηνπ 

εθθνβηζκνχ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ
1199

. Πξφθεηηαη γηα έλαλ φξν ν 

νπνίνο δελ είλαη ηδηαίηεξα μεθάζαξνο 
1200

 δεδνκέλνπ φηη ν νξηζκφο θαη ε θχζε ηνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπο νπνίνπο πεηπραίλεη ν δξάζηεο/νη δξάζηεο κέζσ 

απηνχ. 

Οη δηαζηάζεη πνπ κπνξεί λα πάξεη ν θνηλσληθφο εθθνβηζκφο είλαη νη εμήο: 

- Ζ απφξξηςε ελφο αηφκνπ απφ νκάδα ζπλνκειίθσλ.  

- Ζ ζπθνθαληία, ε δπζθήκηζε ηνπ αηφκνπ κέζσ ηνπ θνηλσληθνχ ζρνιηαζκνχ.  

                                                           
1197

 Νηθνιάνπ, Γ., «ρνιηθφο Δθθνβηζκφο Καη Δζλνπνιηηηζκηθή Δηεξφηεηα», ζην Κνπξθνχηαο, 

Ζ., & Θάλνο, Θ., φ.π., 2013, ζ.53. 
1198

 Smith, P. K., & Monks, C.P., «Concepts Of Bullying: Developmental And Cultural Aspects», 

International Journal Of Adolescence Medical Health, 20, 2008, ζζ. 101-112. 
1199

 Heilborn, N., & Prinstein, M. J., «A Review And Reconceptulization Of Social Aggression: 

Adaptive And Maladaptive Correlates», Clinical Child And Family Psychological Review, 11, 

2008, ζζ. 176-217. 
1200

 Underwood, M. K., Galen, B. R., & Paquette, J. A., «Hopes Rather Than Fears, Admirations 

Rather Than Hostilities: A Response To Archer And Bjorkqvist», Social Development, 10, 2001, 

η.Β., ζζ.275-280. 
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- Ζ απνκφλσζε. Ζ απνκφλσζε πξνθχπηεη ζην πιαίζην ησλ δηαθσληψλ κεηαμχ 

ησλ παηδηψλ, νη νπνίεο επηιχνληαη άιινηε άκεζα θαη άιινηε κε ηνλ θνηλσληθφ 

ρεηξηζκφ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπο ζρέζεσλ.  

ην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη νη κε ιεθηηθέο 

εθθξάζεηο απνηεινχλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, βαζηθέο εθθάλζεηο ηνπ θνηλσληθνχ 

εθθνβηζκνχ. Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο αλαθέξεηαη φηαλ ην παηδί απνθιείεηαη απφ ηηο 

παξέεο ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ ή απεηιείηαη φηη ζα απνθιεηζηεί απφ απηέο, αλ δε 

ζπκκνξθσζεί κε ηνπο θαλφλεο ηνπο. Οη κε ιεθηηθέο εθθξάζεηο εκπεξηθιείνπλ ζπλήζσο 

εθθξάζεηο πξνζψπνπ πνπ εθδειψλνπλ απέρζεηα θαη πεξηθξφλεζε πξνο ην ζχκα, φπσο ην 

λα θνηηάδνπλ ην άηνκν κε απνζηξνθή. Οη εθθξάζεηο απηέο ζπλήζσο επηρεηξνχλ κε άκεζν 

θαη έκκεζν ηξφπν λα βιάςνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ ζχκαηνο
1201

.  

Ο θνηλσληθφο ζρνιηαζκφο είλαη κηα άιιε κνξθή ηνπ θνηλσληθνχ εθθνβηζκνχ, ε νπνία 

ζπληειείηαη ζπλήζσο, φηαλ ην ζχκα δελ είλαη παξφλ. Σα αξλεηηθά ζρφιηα αθνξνχλ 

ζπλήζσο ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπ αηφκνπ. 

Κχξηνο ζηφρνο ηνπ ζχηε ηνπ θνηλσληθνχ εθθνβηζκνχ είλαη λα κεηψζεη ηελ 

απηνπεπνίζεζε θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ ζχκαηνο
1202

. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν 

θνηλσληθφο εθθνβηζκφο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη θαη λα θαζξεθηίδεη φρη κφλν ηελ έθθξαζε 

αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, αιιά θαη ηελ έθθξαζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ
1203

.  

 

 

6.3 ςμπεπιθοπέρ εκθοβιζμού ζε παιδιά πποζσολικήρ ηλικίαρ 

 

Οη κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, είλαη 

ειάρηζηεο, ζε ζχγθξηζε κε καζεηέο κέζεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ζε εθήβνπο φπνπ ππάξρεη 

έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο εθδειψλνπλ ηφζν άκεζεο φζν θαη έκκεζεο κνξθέο επηζεηηθφηεηαο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα, ζσκαηηθφ θαη ιεθηηθφ εθθνβηζκφ θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ
1204

. 

Σα αγφξηα ζπλήζσο αζθνχλ ή βηψλνπλ ηε ζσκαηηθή θαη ιεθηηθή κνξθή θαη κε άκεζεο 

ζπκπεξηθνξέο. Αληίζεηα, ηα θνξίηζηα ζπλήζσο αζθνχλ ή βηψλνπλ ηε ιεθηηθή θαη 
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1204
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ςπρνινγηθή κνξθή θαη έκκεζεο ζπκπεξηθνξέο. Σα πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ, πνπ 

εθδειψλνπλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, 

δηαθέξνπλ σο πξνο ηε θχζε ηνπο θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ξφισλ (δξάζηε/ζχκαηνο).  

ηηο ειηθίεο κεηαμχ 2
νπ

 θαη 5
νπ

 έηνπο ηα παηδηά δεκηνπξγνχλ ηηο πξψηεο θηιηθέο ηνπο 

ζρέζεηο θαηά θαλφλα – φρη φκσο απνθιεηζηηθά – κε άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ. Σα δεκνθηιή 

παηδηά μερσξίδνπλ αθφκε θαη απφ ηα ρξφληα ηνπ λεπηαγσγείνπ. Χζηφζν, γηα θάπνηα 

παηδηά νη πξψηεο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηνπο κπνξεί λα κελ είλαη πάληα 

ζεηηθέο
1205

. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο παηδηψλ ηα νπνία είηε αγλννχληαη ζπζηεκαηηθά είηε 

θξαηηνχληαη ηειείσο έμσ απφ ηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. Απηέο 

νη πεξηπηψζεηο παηδηψλ βξίζθνληαη πεξηζζφηεξν ζε θίλδπλν λα θαηαζηνχλ ζχκαηα 

επηζέζεσλ
1206

 θαη λα βηψλνπλ ηελ απφξξηςε απφ ηελ νκάδα ησλ νκειίθσλ
1207

.  

Ζ κνξθή πνπ παίξλνπλ νη παηδηθέο θηιίεο αιιάδεη κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο. Μεηά ην 

5
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο, νη θηιηθέο ζρέζεηο παίξλνπλ ηε κνξθή κηαο ζηελήο πξνζθφιιεζεο 

πξνο θάπνηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά. Δπηπξφζζεηα, ζηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, 

ηα παηδηά δηακνξθψλνπλ πξνζσπηθή άπνςε αλαθνξηθά κε ην πνηνη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο είλαη αξεζηνί ή κε. Δπηπιένλ, ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

ακνηβαίεο θηιίεο, αλαπηχζζνπλ ζπρλφηεξα θνηλσληθφ παηρλίδη θαη πεξλνχλ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν κε ζπλνκειίθνπο, ζε ζρέζε κε ηα κηθξφηεξα ζε ειηθία παηδηά
1208

. Οη ζρέζεηο 

ζπκαηνπνίεζεο αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνληαη ζηε λεπηαθή ειηθία θαη απνθηνχλ ζηαζεξφ 

ραξαθηήξα ζην ηέινο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο
1209

.  
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 Hay, D.F., Payne, A., & Chadwick, A., «Peer Relations In Childhood», Journal Of Child 

Psychology And Psychiatry, 45, 1, 2004, ζζ.84–108. 
1206

 Hanish, L.D., Martin, C.L., Fabes, R.A., Leonard, S., & Herzog, M., «Exposure To 

Externalizing Peers In Early Childhood: Homophily And Peer Contagion Processes», Journal Of 

Abnormal Child Psychology, 33, 2005, ζζ.267–281. 
1207

 Hawker, D.S.J., & Boulton, M.J., «Subtypes Of Peer Harassment And Their Correlates: A 

Social Dominance Perspective», ζην  Juvonen, J.,& Graham, S., (επηκ.), Peer Harassment In 

School: The Plight Of  The Vulnerable And Victimized. New York: Guilford Press, 2001. 
1208

 Rubin, K.H., & Coplan, R.J., «Social And Nonsocial Play In Childhood: An Individual 

Differences Perspective», ζην Saracho, Ο.Ν. & Spodek, Β., (επηκ.), Multiple Perspectives On 

Play In Early Childhood Education, Albany, NY: State University of New York Press, 1998, 

ζζ.144–170. 
1209

 Hanish, L.D., Martin, C.L., Fabes, R.A., Leonard, S., & Herzog, M., «Exposure To 

Externalizing Peers In Early Childhood: Homophily And Peer Contagion Processes», Journal Of 

Abnormal Child Psychology, 33, 2005, ζζ.267–281. 
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6.4 Κενηπικοί πόλοι ζςμμεηοσήρ 

6.4.1  Δπιηιθέμενορ (Bully) 

 

Σα παηδηά πνπ πξνθαινχλ εθθνβηζκφ, ζπρλά, ραξαθηεξίδνληαη απφ παξνξκεηηθφηεηα 

θαη έρνπλ σο θπξίαξρν ζπλαίζζεκα ηελ αλάγθε λα εμνπζηάδνπλ ηνπο άιινπο
1210

. 

Αλαθνξηθά κε ηα εμσηεξηθά ηνπο γλσξίζκαηα, έρνπλ κεγαιχηεξε θπζηθή ππεξνρή θαη 

δχλακε ζε ζρέζε κε ηα ζχκαηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν επηηηζέκελνο ηθαλνπνηείηαη 

πξνθαιψληαο βιάβε ζε παηδηά πνπ ζεσξεί πην αδχλακνπο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηε 

δηθή ηνπ αίζζεζε εμνπζίαο. Δπηπιένλ, ν ζχηεο πηζηεχεη φηη ην παηδί-ζηφρνο είλαη, θαηά 

θάπνην ηξφπν πην αδχλακν είηε ζε ζσκαηηθφ, λνεηηθφ, θνηλσληθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ 

επίπεδν είηε ζε έλα ζπλδπαζκφ ησλ παξάπαλσ επηπέδσλ
1211

. ζνλ αθνξά ζηα θνηλσληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, απνπζηάδεη ε ελζπλαίζζεζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ησλ άιισλ, ε απηνεθηίκεζή ηνπο δελ είλαη ρακειή θαη αληηιακβάλνληαη ηηο πξάμεηο ηνπο 

σο δίθαηεο
1212

. Ο ζχηεο ηθαλνπνηείηαη βιάπηνληαο ηνλ ζηφρν ηνπ. Δπηπιένλ, αλ ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δελ ειεγρζεί, κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ εμνπζία πνπ έρεη θάπνηνο (ν 

ζχηεο) ζε βάξνο θάπνηνπ άιινπ (ηνπ ζχκαηνο). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ληαήδεο γεληθά 

δε δειεχνπλ ηα παηδηά πνπ ελνρινχλ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ έρνπλ ρακειή 

απηνεθηίκεζε. 

Σα επηζεηηθά παηδηά έρνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε φηη ζα επηηχρνπλ κέζσ ηεο 

επηζεηηθφηεηαο ηνπο ην ζηφρν ηνπο θαη είλαη πηζαλφηεξν λα εκπιαθνχλ ζε θαπγάδεο. 

 

 

6.4.2 Θύμα (Victim) 

 

Σα ζχκαηα είλαη ζπλήζσο νη ήζπρνη θαη επαίζζεηνη καζεηέο, αγρψδεηο θαη 

αλαζθαιείο. Δπηπιένλ,  ζπλήζσο δηαθαηέρνληαη απφ άγρνο, αδπλακία ζπγθέληξσζεο, 

έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη θηλήηξσλ, έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο θαη απηνεθηίκεζεο
1213

. 

Γελ εκθαλίδνπλ επηζεηηθή ή πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπάληα ακχλνληαη ή 

                                                           
1210

 Carney, A.G., & Merrell, K.W., «Bullying In Schools: Perspective On Understanding And 

Preventing An International Problem», School Psychology International, 36, 2001, ζζ.457-477. 
1211

 Haber, J., & Glatzer, J., φ.π., ζ.25. 
1212

 Γηαβξίκεο, Π., φ.π., ζ.217. 
1213

 Griffin, R.S., & Gross, A.M., «Childhood Bullying: Current Empirical Findings And Future 

Directions For Research», Aggression And Violent Behavior, 9, 2004, ζζ.379-400. 
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αληεπηηίζεληαη αθφκα θαη φηαλ δέρνληαη πξνζβνιέο. Δπίζεο, νδεγνχληαη ζε ππεξθαγία, 

εκθαλίδνπλ θαηάζιηςε, πξνβιήκαηα ζηνλ χπλν, ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο, αιιά θαη 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, φπσο θνηλσληθή απνκφλσζε
1214

. Βαζηθφ ζηνηρείν 

ζπκαηνπνίεζεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνηειεί ε δηαθνξεηηθφηεηα ή, πην ζπγθεθξηκέλα, 

ε απφθιηζε απφ θάπνηνλ θνηλά απνδεθηφ κέζν φξν ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. 

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηα θαζηζηνχλ εχθνινπο ζηφρνπο.  

Ζ θνηλσληθά απνηξαβεγκέλε ζπκπεξηθνξά απνηειεί αίηην ζπκαηνπνίεζεο θαζψο ην 

απνηξαβεγκέλν απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν παηδί είλαη πεξηζζφηεξν επάισην θαη απνηειεί 

πην εχθνιν ζηφρν
1215

.  

 

 

6.5 Ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού 

 

Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ην ζρνιείν θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα αληαπεμέιζεη 

ζηελ απμεκέλε εηεξνγέλεηα αλαθνξηθά κε ην καζεηηθφ πιεζπζκφ
1216

. Γηα ην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε δεκηνπξγία ελφο θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο κε πνηθηιία 

γισζζηθψλ, πνιηηηζκηθψλ, εζλνηηθψλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ρξήδεη πξνζνρήο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα θαηλφκελα μελνθνβίαο θαη 

ξαηζηζκνχ
1217

. Ζ ζεκεξηλή εθπαίδεπζε, φπσο αληηθαηνπηξίδεηαη ζην πξφζσπν ηνπ 

ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ, νθείιεη λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο αιιειεπίδξαζεο, 

ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε άηνκα «δηαθνξεηηθψλ» νκάδσλ. Σα 

λέα δεδνκέλα επηβάιινπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή  «εγξήγνξζε», έηζη 

ψζηε λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα αλαγλσξίδεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πιαηζίνπ, κέζα 

ζην νπνίν θαιεί λα δξάζεη▪ λα αλαγλσξίδεη, επίζεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα φξηα ηνπ 

                                                           
1214

 Perren, S., Von Wyl, A., Stadelmann, S., Burgin, D., & von Klitzing, K., «Associations 

Between Behavioral/Emotional Difficulties In Kindergarten Children And The Quality Of Their 

Peer Relationships», Journal Of  The American Academy Of Child And Adolescent Psychiatry, 45, 

7, 2006, ζζ.867-876. 
1215

 Alsaker, F.D., «The Development Of  A Depressive Personality Orientation: The Role Of  

The Individual», ζην Perrig, W.J.,& Grob, A., (επηκ.), Control Of Human Behaviour, Mental 

Processes And Awareness, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 2000, ζζ.345–359. 
1216

 Γθφβαξεο, Υ., «Γηαπνιηηζηκηθή Παηδαγσγηθή, θέςεηο Καη Θέζεηο Απφ Σε θνπηά Σεο 

Θεσξίαο Σεο Παηδείαο (BILDUNGSTHEORIE), ζην Γθφβαξεο, Υ., φ.π., 2013, ζ.18. 
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 Μάξθνπ, Γ., & Παξζέλεο, Υ., φ.π., ζ.162. 
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ζπζηήκαηνο, κέζα ζην νπνίν εξγάδεηαη▪ λα αλαγλσξίδεη ηέινο ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

αληηθάζεηο γηα ηηο δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά
1218

.  

Δπηπιένλ, ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσληθήο δνκήο, πξσηαξρηθφ ξφιν θαιείηαη θαη 

κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ξφιν 

θαζνδεγεηή, δηακεζνιαβεηή, θαη ζπλεξγάηε
1219

. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηλνηφκνο, επξεκαηηθφο θαη ελζνπζηψδεο. Δπηπξφζζεηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη έλαλ 

θαζαξά ζπληνληζηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ ξφιν ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ησλ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζεσξηψλ, νθείιεη λα αζθεί εγεζία, έρνληαο σο άμνλα ηε δίθαηε 

θαη ίζε κεηαρείξηζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηελ παξνρή ίδησλ επθαηξηψλ κάζεζεο ζε 

φινπο. Οη λέεο παηδαγσγηθέο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ ηηο 

γλψζεηο κέζα απφ βησκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη φρη κέζα απφ παζεηηθέο αλαπαξαγσγέο 

ηεο.  

ηε ζχγρξνλε ζρνιηθή ηάμε ηνπ 21
νπ

 αηψλα επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, νη 

νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ επηθνηλσλία, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παηδηψλ, θαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ. Ο εθπαηδεπηηθφο, ζηελ κηθξνθνηλσλία ηνπ 

ζρνιείνπ, πνπ απνηειεί αληαλάθιαζε κηαο θνηλσλίαο, νθείιεη λα «παξέρεη ηε ζπλδξνκή 

ηνπ»
1220

 ζηε δηακφξθσζε θαιχηεξσλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο. 

Δηδηθφηεξα, νθείιεη κέζα απφ ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο λα ζηνρεχεη ζηελ 

άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ ζεβφκελνο ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ θαη λα 

εζηηάδεη άκεζα ή έκκεζα, ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη αμίεο: αιιεινζεβαζκφο, 

εθηίκεζε, αλαγλψξηζε θαη απνδνρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, θαηαλφεζε, άξζε ησλ 

ζηεξεφηππσλ θαη απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Γεδνκέλνπ φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη 

θαη απηνί άλζξσπνη πνπ θέξλνπλ ζηελ ηάμε ηηο πξνθαηαιήςεηο, ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο, νθείινπλ λα εζηηάδνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ θάζε παηδηνχ, απνζθνπψληαο ζηελ απηνπξαγκάησζή ηνπ
1221

. Γηα λα πεηχρεη ν 

«ζχγρξνλνο» εθπαηδεπηηθφο ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ζα πξέπεη λα 

έρεη ζαλ εθφδηά ηνπ ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηα θάζε καζεηή. 

χκθσλα κε ηνλ Μπξνχδν, «φπνηνο αηζζάλεηαη φηη ηνλ αθνχλ θαη ηνλ θαηαλννχλ, αξρίδεη 
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 Μπξνχδνο, Α., φ.π., ζζ.23-28. 
1219

 Αλδξένπ, Α., Γθφιηα, Π., & Καζίδνπ, ., φ.π., ζ.25. 
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 Μπξνχδνο, Α., φ.π., ζ.76. 
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Κνπκνπλδνχξνο, Γ., Γηαπνιηηηζκηθφηεηα Καη ηεξεφηππα ηελ Δθπαίδεπζε. Αλαγθαηφηεηα Καη 

Αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, Γηδαθηηθέο Μεζνδνινγίεο & Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία, Πάληεην 

Παλεπηζηήκην Σκήκαηνο Φπρνινγίαο, Αζήλα, 2012. 
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θαη απηφο ζηαδηαθά λα εθθξάδεηαη θαη λα θαηαλνεί ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ»
1222

, 

ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπ παηδηνχ. 

πκπεξαζκαηηθά, ην ζεκεξηλφ ζρνιείν πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχεη θαη λα 

πξνζεγγίδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα κε έλα δπλακηθφ ηξφπν, πξνθεηκέλνπ φια ηα παηδηά λα 

θαηαλννχλ ηηο πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο πνπ ππάξρνπλ κε ζθνπφ λα κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ νπζηαζηηθφ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν
1223

.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία «ρνιείν» εμεηάδεη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζηα ινγνηερληθά θείκελα, θαη δε ηεο Παηδηθήο 

Λνγνηερλίαο. ηφρνο ηεο κειέηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο είλαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ηνπ «Άιινπ» θαη ηνπ «Δκείο» ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ηεο ζπκβνιήο απηψλ ησλ ζρέζεσλ ζηελ θνηλσληθή 

απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ απηφ.   

ηε ζεκαηηθή απηή ζπκπεξηιήθζεζαλ δεθανρηψ εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα, 

νη ήξσεο ησλ νπνίσλ –ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο- είλαη κηθξά παηδηά λεπηαθήο θαη 

πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο -έζησ θαη αλ δελ νκνινγείηαη θαζαξά, αιιά ζπλήζσο 

ππνλνείηαη- θαη είηε έκκεζα είηε άκεζα νη ζπκπεξηθνξέο ηνπο, νη αληηδξάζεηο, ηα ιφγηα 

ηνπο θαη νη πξάμεηο ηνπο δηαδξακαηίδνληαη ζε έλα πιαίζην ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα κηα ζρνιηθή αίζνπζα, έλα ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν θηλνχληαη θαη 

αλαπλένπλ θαζεκεξηλά νη ήξσεο αιιά θαη νη αλαγλψζηεο απηψλ ησλ ηζηνξηψλ, ζε 

αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ηζηνξίεο, ζηηο νπνίεο ε παξνπζία δψσλ ή θπζηθψλ 

ζηνηρείσλ σο πξσηαγσληζηψλ δεκηνπξγεί ζθεληθά απιεζίαζηα γηα ηνλ άλζξσπν θαη 

ζρεδφλ εμσπξαγκαηηθά θαη εμσινγηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα ν βπζφο ηεο ζάιαζζαο θαη ν 

νπξαλφο.  

 

 

6.6 Αναλύζειρ μικποαθηγήζεων πεπιόδος 2000-2013 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή θαηεγνξία πνπ εμεηάδεηαη, δηακνξθψλνληαη δχν νκάδεο 

εηθνλνγξαθεκέλσλ κηθξναθεγεκάησλ. ηελ πξψηε νκάδα, αλήθνπλ εθείλα ηα 

κηθξναθεγήκαηα-δεθαεπηά ζε αξηζκφ- πνπ έρνπλ σο ήξσεο κηθξά παηδηά. Πξφθεηηαη γηα 

ηα εμήο: Γηαθαηληζάθε, Π., Αο βγάινπκε άιιε θσηνγξαθία!, (2003), Θενράξε, A., Έλαο 

                                                           
1222

 Μπξνχδνο, Α., φ.π., ζ.76. 
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 Θενδνζηάδνπ, Κ., Γηδαζθαιία Καη Δηεξφηεηα, Οη Πξνζσπηθέο Θεσξίεο Δθπαηδεπηηθψλ Πνπ 

Γηδάζθνπλ ε Πνιππνιπηηζκηθέο Σάμεηο, Αζήλα: Μπαηζηνχιαο, 2015, ζ.43. 
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μερσξηζηφο θίινο, (2010), Παπαληθνινπνχινπ, Κ.,  Ζ σξαηφηεξε δσγξαθηά ηεο Μαξίλαο, 

(2006), Ζιηφπνπινο, Β., Κη νη ηζηνξίεο κεηαλαζηεχνπλ, (2009), Υαξαιάο, Κ., Μαχξνο 

νπξαλφο κε ξνδ ζπλλεθάθηα, (2007), Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., Μήπσο κνηάδσ κε 

πηζεθάθη, (2006), Ρνπζάθε, Μ., Σα γξάκκαηα ρνξεχνπλ, (2010), Αξηδαλίδνπ, Δ., Σα 

γπαιάθηα ηεο Μαιέλαο, (2009), Νέδε, Ν., Σξίρεο, (2007),  Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., 

Μπηφγθαο, (2004), Σνχιαο, Γ., Ο Σζνπξέθεο πνπ ηνλ έιεγαλ Διία, (2007), Μάζηνξε, Β., 

Σν γηγαληνδαρηπιάθη ηνπ Λέαλδξνπ, (2011), Απηδήο, Μ., Έλα ςπγείν… γηα ηνλ Οξθέα, 

(2009) θαη Απηδήο, Μ., Ο Οξθέαο θαη νη ληαήδεο κε ηα θίηξηλα πνδήιαηα, (2011).  

ηελ δεχηεξε νκάδα, αλήθνπλ εθείλα ηα κηθξναθεγήκαηα, ησλ νπνίσλ νη ήξσεο είλαη 

δψα κε έληνλε πάλησο ηελ παξνπζία ηνπ αλζξσπνκνξθηζκνχ  ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, 

θαζψο δηαζέηνπλ ξεαιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνζσπνπνηεκέλα αληηθείκελα. Απφ ηα 

δεθανρηψ βηβιία ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο, ζε κία κφλν 

πεξίπησζε πνπ πξσηαγσληζηνχλ αλζξσπνκνξθηθά δψα. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ην 

κηθξναθήγεκα: Ρψζζε-Εαΐξε, Ρ., Σν ςαξάθη πνπ θνξνχζε γπαιηά, (2010).  

ηεξηδφκελνη ζηα εθπαηδεπηηθά κνληέια, ηα νπνία παξνπζηάζακε ζην Πξψην 

Κεθάιαην ηεο δηαηξηβήο, ηα εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα ζηα νπνία ν θεληξηθφο 

ραξαθηήξαο, φηαλ πξσηνεκθαλίδεηαη, απνξξίπηεηαη απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα, αιιά ζηε 

ζπλέρεηα θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ππνινίπσλ, ράξε ζε έλα ηνπ θαηφξζσκα ή ζε κηα 

γελλαία πξάμε ηνπ, είλαη ηα εμήο: Απηδήο, Μ., Ο Οξθέαο θαη νη ληαήδεο κε ηα θίηξηλα 

πνδήιαηα, (2011), Σνχιαο, Γ., Ο Σζνπξέθεο πνπ ηνλ έιεγαλ Διία, (2007), Θενράξε, A., 

Έλαο μερσξηζηφο θίινο, (2010) θαη Ρψζζε-Εαΐξε, Ρ., Σν ςαξάθη πνπ θνξνχζε γπαιηά, 

(2010). 

 

 

6.6.1 Σν κηθξναθήγεκα ηνπ Απηδή, Μ., Ο Οξθέαο θαη νη ληαήδεο κε ηα θίηξηλα 

πνδήιαηα, (2011)
1224

 είλαη έλα λενηεξηθφ κηθξναθήγεκα, ην νπνίν δηαπξαγκαηεχεηαη, 

φπσο καο ελεκεξψλεη θαη ην εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ, ην θνηλσληθφ θαηλφκελν ηνπ 

ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Οη παξαθείκελεο ζπκβάζεηο ηνπ ηίηινπ θαη ηεο εηθνλνγξάθεζεο 

ηνπ εμσθχιινπ επηζεκαίλνπλ ην ηδενινγηθφ πεξηερφκελν ηεο αθήγεζεο. Πξφθεηηαη γηα ηε 

δηαπξνζσπηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε έλα αγφξη κε ην φλνκα «Οξθέαο» 

θαη ζε κηα νκάδα παηδηψλ. Ο ζπγγξαθέαο επηιέγεη λα πξνζδηνξίζεη ηελ νκάδα απηή σο 

«ληαήδεο», γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο ζηνλ αλαγλψζηε πσο πξφθεηηαη γηα κηα νκάδα 
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 Απηδήο, Μ., Ο Οξθέαο θαη νη ληαήδεο κε ηα θίηξηλα πνδήιαηα, Αζήλα: Φπρνγηφο, 2011. Σελ 

εηθνλνγξάθεζε έθαλε ε Λήδα Βαξβαξνχζε. 
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παηδηψλ, πνπ πξνθαινχλ θαζαξίεο θαη θαπγάδεο. Σν νπηηθφ παξαθείκελν γλσζηνπνηεί 

ηελ παξνπζία ησλ αλαθεξφκελσλ απφ ηνλ ηίηιν ραξαθηήξσλ, παξαθηλψληαο ηελ 

πεξηέξγεηα ησλ αλαγλσζηψλ αλαθνξηθά κε ην είδνο ηεο ζρέζεο πνπ κπνξεί λα ζπλδέεη 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ραξαθηήξεο. Σα νπηηθά ζχκβνια ηεο θαξδνχιαο, πνπ 

απεηθνλίδνληαη εγγχηεξα ηνπ ήξσα, ζπληζηνχλ κία απζαίξεηε ζχκβαζε, ηελ νπνία, 

σζηφζν, είλαη ζε ζέζε λα απνθσδηθνπνηήζνπλ νη λεαξνί αλαγλψζηεο, σο νπηηθφ 

ππαηληγκφ εθδήισζεο αγάπεο. Ζ γσλία ιήςεο ηεο εηθφλαο είλαη θπζηθή, ζην επίπεδν ηνπ 

καηηνχ, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηνλ αλαγλψζηε λα παξαηεξήζεη θαιχηεξα ηνλ 

εηθνληδφκελν ραξαθηήξα. Ο Οξθέαο θξαηά έλα κπινθ δσγξαθηθήο, ζην νπνίν είλαη 

δσγξαθηζκέλνο έλαο ειέθαληαο θαη έλα αγθάζη. ην πεδίν βάζνπο, αλαπαξίζηαληαη 

ηέζζεξα αγφξηα κε ηα πνδήιαηά ηνπο, κε ην ζεκείν θπγήο απφ ηα βιέκκαηά ηνπο λα 

θαηαιήγεη ζηνλ εηθνληδφκελν ήξσα. Αμηνζεκείσηε είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θίηξηλνπ 

ρξψκαηνο ηφζν ζηα κπινπδάθηα φζν θαη ζηα πνδήιαηά ηνπο. Ζ νπηηθή δηάζηαζε ησλ 

ιέμεσλ ηνπ ηηηιηθνχ πεξηερνκέλνπ, ζε θίηξηλν ρξψκα, βξίζθεηαη ζε άκεζε αηηηαθή ζρέζε 

κε ηελ νπηηθή ηξνπηθφηεηα. 

Ζ πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα λα αθεγεζεί ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ βηβιίνπ «Έλα 

ςπγείν γηα ηνλ Οξθέα»
1225

 γίλεηαη μεθάζαξε απφ ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο. Ζ δηαθεηκεληθή 

ζχλδεζε
1226

 ησλ δχν ηζηνξηψλ ζηνρεχεη απεπζείαο ζηνλ ελλννχκελν αλαγλψζηε, κε 

ζθνπφ λα ηνπ ππελζπκίζεη ηελ αξρηθή ηζηνξία. Ζ ελαξθηήξηα, ινηπφλ, εηθφλα αλαπαξηζηά 

ηνλ Οξθέα λα βξίζθεηαη δίπια ζε έλα ςπγείν. Παξαθνινπζψληαο ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο 

ηνπ θαη ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ρνξεχεη απφ ηε ραξά ηνπ. 

Σν νπηηθφ ζχκβνιν ηνπ ςπγείνπ ιεηηνπξγεί σο δηεηθνληθφο ππαηληγκφο, δηφηη παξαπέκπεη 

ζην πξνγελέζηεξν κηθξναθήγεκα, ζην νπνίν αλαδεηθλπφηαλ ε επηζπκία ηεο κεηέξαο ηνπ 

ήξσα λα αξρίζεη ην παηδί ηεο λα ζπλαλαζηξέθεηαη κε άιια παηδηά. Ζ ζπλέρεηα ιεηηνπξγεί 

σο flash back (αλάιεςε ή αλαδξνκή),
1227

 θαζψο γίλεηαη αλαδξνκή ζε γεγνλφηα πνπ 

ζπλέβεζαλ ζην πξνγελέζηεξν βηβιίν θαη, κέζα απφ ζπλνπηηθέο αλαθνξέο ζε απηφ, 

μεθαζαξίδεη ην ηδενινγηθφ επίπεδν ηεο λέαο ηζηνξίαο. Δπίζεο, ππνβάιιεηαη ε ηδέα ηεο 

                                                           
1225

 Απηδήο, Μ., Έλα ςπγείν… γηα ηνλ Οξθέα, Αζήλα: Φπρνγηφο, 2009. 
1226

 Ζ βαζηθή έλλνηα ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο ππνλνεί ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζε θείκελα 

ζχγρξνλσλ θαη δηαθνξεηηθψλ επνρψλ, άξα θαη ζπγγξαθέσλ ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο επνρήο, ζην 

Καξαθίηζηνο, Α., φ.π.,  2010, ζ.230. Ζ δηαθεηκεληθφηεηα ππνζηεξίδεη ζηελ νπζία φηη θάζε 

ινγνηερληθφ έξγν ζπληίζεηαη, «ζπγθξνηείηαη απφ άιια έξγα κέζσ κίκεζεο, παξσδίαο, αλαδήηεζεο 

θσκηθνχ, ζπλεηδεηά ή θαη φρη», ζην Καξαθίηζηνο, Α., Γηδαζθαιία Σεο Λνγνηερλίαο Καη 

Γεκηνπξγηθή Γξαθή, Θεζζαινλίθε: Επγφο, 2013, ζ.239. 
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 Καξαθίηζηνο, Α., φ.π., 2010, ζ. 36.  



314 
 

πνιιαπιήο ρξνληθφηεηαο.
1228

 Σφζν ηα ιφγηα ηνπ αθεγεηή φζν θαη ηα ζεκεία αλαθνξάο 

ζηα νπνία εζηηάδεη είλαη ηδενινγηθά θνξηηζκέλα, θαζψο ηνλίδνπλ ηε δπζθνιία ηνπ 

πξσηαγσληζηή λα απνθηήζεη θίινπο. «Κάζε κεζεκέξη πνπ ν Οξθέαο γπξίδεη απφ ην 

ζρνιείν ζην ζπίηη θάλεη απηφ πνπ ηνπ αξέζεη πεξηζζφηεξν: παίδεη κε ην ςπγείν ηνπ. Σν 

αλνίγεη, δηαιέγεη θάπνην βηβιίν θαη παηρλίδηα λα δνχλε ηα κάηηα ζαο! Γπζηπρψο, δελ 

θαηάθεξε αθφκα λα απνθηήζεη αιεζηλνχο θίινπο»
1229

. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή έλαξμεο 

ηεο ηζηνξίαο ιεηηνπξγεί σο πξννίκην, πνπ θαηαζθεπάδεη ηηο ζέζεηο πξφζιεςεο ηεο 

αλάγλσζεο θαη δηεπθνιχλεη ηελ θξηηηθή επεμεξγαζία ησλ λέσλ δεδνκέλσλ. Ο 

ζπγγξαθέαο, ζηε ζπλέρεηα, απνθηά πξφζβαζε ζε έλα κπζνπιαζηηθφ πεξηβάιινλ, ζην 

νπνίν είλαη ηαπηφρξνλα δεκηνπξγφο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη κία γφληκε 

ζχδεπμε ηνπ ξεαιηζηηθνχ θαη ηνπ θαληαζηηθνχ ζηνηρείνπ, ελψ ε απεπζείαο αλαθνξά ζην 

πξφζσπν ηνπ αλαγλψζηε απαηηεί ηελ άκεζε εκπινθή ηνπ, γηα λα ζπκπιεξψζεη κε ηα 

δηθά ηνπ θξηηήξηα ηα θελά ηεο αθήγεζεο. «Γελ άθνπζα; Γελ ππάξρνπλ ήξσεο ζηελ επνρή 

καο; Κάλεηε ιάζνο»
1230

. Πξφθεηηαη γηα κία κεηακπζνπιαζηηθή ηερληθή, ε νπνία 

δηαξξεγλχεη θαη ηαπηφρξνλα δηαθξίλεη ηα φξηα ηνπ θαληαζηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο αξρηθήο 

κπζνπιαζίαο.  

Υεηξαγσγνχκελνο απφ ηε θαληαζία θαη ζ‟ έλα πλεχκα «πνπ θπξηαξρεί ν αληκηζκφο, ν 

ζπκβνιηζκφο θαη ε «καγηθή» κεηαζηνηρείσζε ηεο εκπεηξίαο»
1231

, ν ήξσαο απνκαθξχλεηαη 

ζπρλά απφ ηα δεδνκέλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ππνδχεηαη ξφινπο, βπζίδεηαη κε αθνζίσζε 

ζε θαληαζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη θαηαξγεί ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο κπζνπιαζίαο, γηα λα θαιχςεη ην θελφ ηεο κνλαμηάο ηνπ. Οη κνλαδηθνί ηνπ θίινη είλαη 

νη ήξσεο ησλ παξακπζηψλ πνπ δηαβάδεη. Φίινη ηνπ είλαη νη ήξσεο ησλ παξακπζηψλ. Με 

απηνχο παίδεη θαη πνιχ ζέιεη λα ηνπο κνηάζεη. Να γίλεη δειαδή ζαλ ηνλ Αιαληίλ απφ ην 

Υίιηεο θαη κία Νχρηεο, ή ζαλ ηνλ Νη‟ Αξηαληάλ απφ ην Οη Σξεηο σκαηνθχιαθεο»
1232

. Με 

ηε βνήζεηα ησλ παξακπζηψλ ηνπ, πξαγκαηνπνηεί  ηαμίδηα ρξεζηκνπνηψληαο ην «καγηθφ 

ραιί ηεο θαληαζίαο»
1233

. Ζ κεηαθνξά ηνπ ηπηάκελνπ ραιηνχ ηνλίδεη ηελ εμαηξεηηθή 

δχλακε ηεο θαληαζίαο λα «Απνζπά ην άηνκν απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, λα νξγαλψλεη ηελ 
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 Απηδήο, Μ., φ.π., ζ.7. 
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 .π., ζ.8. 
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 Καινγήξνπ, Σ., φ.π., 2003, ζ.66. 
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 Απηδήο, Μ., φ.π., ζ.7. 
1233

 Σν θαληαζηηθφ ηαμίδη ηνπ ήξσα απνηειεί έλα time-out, ζχκθσλα κε ηνλ Stephens, ζην 

Stephens, J., φ.π., ζζ.135-137. 
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απφδξαζή ηνπ απφ ηελ επηθξάηεηα ηεο ζπκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο»
1234

. Γξάθεη: «Γελ 

άθνπζα; Γελ ππάξρνπλ ήξσεο ζηελ επνρή καο; Κάλεηε ιάζνο. Ο Οξθέαο έρεη άιιε γλψκε. 

Αθφκε θαη ζηνλ μχπλν ηνπ νλεηξεχεηαη πσο βξίζθεηαη πάλσ ζε ηπηάκελν ραιί ή θαβάια ζην 

άινγφ ηνπ θαη πνιεκάεη ηνλ ερζξφ»
1235

.  

Σν θείκελν θηλείηαη ζπλερψο ζην δίπνιν «θαληαζία-ξεαιηζηηθφηεηα», πνπ ζπλεηδεηά 

έρεη θαηαζθεπάζεη ν δεκηνπξγφο, αθήλνληαο λα δηαθαλεί κία ζθφπηκε απξνζδηνξηζηία 

ησλ νξίσλ ηνπο. Σα φξηα, ινηπφλ, κεηαμχ κπζνπιαζίαο θαη πξαγκαηηθφηεηαο είλαη αζαθή. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο σζείηαη λα παξαηεξήζεη ηε γφληκε ζχδεπμε 

ησλ δχν θφζκσλ θαη ηελ θαηαζθεπή ελφο ηξίηνπ
.
 επηπιένλ, ε θξηηηθή ζθέςε ηνπ 

βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε, θαζψο «εκβάιιεηαη» ζε έλα παηρλίδη δηεπζέηεζεο θαη 

δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ
.
 ηέινο, σζείηαη λα αληηιεθζεί ηε ζρεηηθφηεηα 

πνπ δηέπεη ηφζν ηηο δνκέο ηεο αθήγεζεο φζν θαη ηηο αμίεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο
1236

.  

Ζ πινθή εμειίζζεηαη κε ην ιεθηηθφ θείκελν λα ππνλνεί πσο θάηη ζπκβαίλεη ζηε δσή 

ηνπ Οξθέα. Χζηφζν, ν παληνγλψζηεο αθεγεηήο απνθξχπηεη ηα φζα γλσξίδεη, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεκαηίζεη θαη λα θεληξίζεη ηνλ αλαγλψζηε. Δλδεηθηηθή  είλαη ε 

εξψηεζε πνπ ζέηεη ζην θείκελν: «Με απηφ ην ηειεπηαίν δε ζπκθσλψ θαζφινπ, αιιά ηη λα 

θάλσ;».  

Ο Οξθέαο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ κεηνλεθηηθνχ «Άιινπ», θαζψο δέρεηαη ηα 

θνξντδεπηηθά ζρφιηα κηαο νκάδαο παηδηψλ γηα ην ζσκαηηθφ ηνπ βάξνο. Ζ δηαρείξηζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο σο κεηνλεμίαο αλαπαξάγεη θαη πξνσζεί ηελ χπαξμε πξνθαηαιήςεσλ 

θαη αληηιήςεσλ, πνπ εθιακβάλνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα σο αδπλακία θαη αληζφηεηα, 

θαζψο πξνζθέξνπλ κηα ζηεξενηππηθή εηθφλα γηα ηνλ «Άιιν»
1237

. «Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, 

ζην ζρνιείν ηνπ ζπκβαίλεη θάηη θνβεξφ. Μηα παξέα αγνξηψλ, ηα Κίηξηλα Πνδήιαηα – απηφ 

είλαη ην φλνκα ηεο νκάδαο ηνπο-,ηνλ ελνρινχλ ζπλέρεηα». 

«Παιην-θνχζθα! Σνλ θνξντδεχνπλ. Δζχ δελ έηξσγεο ηα ζάληνπηηο ηνπ Πέηξνπ; Καη ηεο 

Δηξήλεο ηα ηνζη θαη ην γιπθφ; Σψξα ζα δεηο  ηη ζα ζνπ θάλνπκε! Σνλ θνβεξίδνπλ»
1238

. 

«Άιιεο θνξέο ηνπ βγάδνπλ ηε γιψζζα, ηνλ ζπξψρλνπλ, ηνπ ραιάλε ηα καιιηά, ηνλ 

θινηζνχλ, ηνπ παίξλνπλ ηα πξάγκαηα…». Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε εηθφλα
1239

 πνπ επηιέγεη 

ε εηθνλνγξάθνο, γηα λα απεηθνλίζεη ηνλ απνθιεηζκφ πνπ βηψλεη ν ήξσαο. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα,  ν Οξθέαο αλαπαξίζηαηαη ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ηεο εηθφλαο, ελψ ε 

«θίηξηλε νκάδα» θαηεπζχλεηαη θαηά πάλσ ηνπ κε ζεθσκέλα ρέξηα ππνδειψλνληαο ηελ 

επηζπκία λα ηνλ ρηππήζνπλ. Έλαο ραξαθηήξαο πνπ είλαη ζην πεξηζψξην κηαο εηθφλαο 

«απνκαθξπζκέλνο», ή κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο ζειίδαο, θαηέρεη ιηγφηεξα 

πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε απηφλ πνπ είλαη κεγάινο θαη απεηθνλίδεηαη ζην θέληξν ηεο 

ζειίδαο
1240

. Ζ πξνο ηα αξηζηεξά θαηεχζπλζε είλαη κηα θίλεζε πνπ απνθαιχπηεη θάηη ην 

απφκαθξν, ππνζηεξίδεη ν Kandinsky. Πξνο απηή ηε δηεχζπλζε ηείλεη λα δξαπεηεχζεη ν 

άλζξσπνο, φηαλ αθήλεη ην αζθπθηηθφ θαη θαηαπηεζηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη, γηα λα 

αλαπλεχζεη φζν γίλεηαη πην ειεχζεξα
1241

.  Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξσηαγσληζηή ηεο ηζηνξίαο, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα απνθχγεη ηελ παξέα ησλ παηδηψλ θαη 

λα πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, πξνβάιινληαο ηα ρέξηα ηνπ κπξνζηά ζε ζηάζε άκπλαο. 

Ο δηάινγνο πνπ ζπλνδεχεη ηελ νπηηθή ηξνπηθφηεηα, θαη ν νπνίνο δηεμάγεηαη αλάκεζα 

ζηνλ Οξθέα θαη ηνπο «ληαήδεο», ιεηηνπξγεί σο δηαθεηκεληθφο ππαηληγκφο ζην 

πξνγελέζηεξν βηβιίν, ην νπνίν αλαθέξζεθε ζηελ αξρή ηεο αλάιπζεο. «Δζχ δελ έηξσγεο 

ηα ζάληνπηηο ηνπ Πέηξνπ; Καη ηεο Δηξήλεο ηα ηνζη θαη ην γιπθφ;». 

Ο εθθνβηζκφο πνπ δέρεηαη ν ήξσαο ηεο ηζηνξίαο απνηειεί κηα κνξθή επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, πνπ εκθαλίδεηαη θπξίσο, αιιά φρη απνθιεηζηηθά, ζηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ. Ζ εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά παξαηεξείηαη, φηαλ έλα άηνκν γίλεηαη ζπρλά ζχκα 

αξλεηηθψλ ζρνιίσλ ή ζπκπεξηθνξψλ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα ρσξίο λα κπνξεί λα 

ππεξαζπίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο εθθνβηζκφο κπνξεί λα είλαη άκεζνο ή έκκεζνο
1242

. Γελ 

πεξηιακβάλεη κφλν ηε ζσκαηηθή βία, αιιά θαη άιιεο κνξθέο βίαο, φπσο ην ιεθηηθφ θαη 

ηνλ ςπρνινγηθφ εθθνβηζκφ (θνξντδίεο, βξηζηέο), αιιά θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Ο 

Οξθέαο απνηειεί ηνλ «απνδηνπνκπαίν ηξάγν» ηνπ ζρνιείνπ, πνπ πθίζηαηαη χβξεηο θαη 

εμεπηειηζκνχο θαη νδεγείηαη ηειηθά ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε. Γξάθεη: 

 «Απηφ ηνπ έθαλαλ πάιη ηηο πξνάιιεο ηα Κίηξηλα Πνδήιαηα. Σνλ έπηαζαλ έμσ απφ ην 

ζρνιείν, ηελ ψξα πνπ ν Οξθέαο πήγαηλε ζην ζπίηη ηνπ, θαη άξρηζαλ λα ηνλ θνξντδεχνπλ θαη 

λα ηνλ ζπξψρλνπλ»
1243

. 
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«Δ, Μπνπιληφδα! ηνπ είπε ηειεπηαία ν Άξεο, πνπ ήηαλ καζεηήο ηεο πέκπηεο ηάμεο θαη 

αξρεγφο ηεο νκάδαο. Γηα λα κε ζε πεηξάμνπκε άιιε θνξά, ζα καο θέξλεηο θάζε κέξα έλα 

επξψ». 

«Καη αλ ζε μαλαδνχκε ζην πάξθν κε ην θφθθηλν πνδήιαην, ζα ην βάςνπκε θίηξηλν θαη ζα 

ην πάξνπκε, ηνλ απείιεζε ν Μηράιεο»
1244

. 

«Καη ν Οξθέαο ηη λα έθαλε; Άξρηζε λα ηνπο δίλεη θαζεκεξηλά ην ραξηδηιίθη ηνπ. Γηα κηα 

βδνκάδα δελ αγφξαδε ηίπνηα απφ ην θπιηθείν. Με άδεην ζηνκάρη επέζηξεθε ζπίηη»
1245

. 

Ο αθεγεηήο απεπζχλεηαη άκεζα ζηνλ ήξσα: «Δ, θηιαξάθν, ζε ζέλα κηιάσ! Οη ήξσεο 

δε θνβνχληαη! Αρ πφηε ζα απνθηήζεη ζάξξνο; Γελ είλαη ληξνπή λα κηιήζεηο ζηε δαζθάια 

ζνπ! Ή ζηε κακά ζνπ. κίια επηηέινπο ζηε κακά ζνπ!». θνπφο ηνπ είλαη λα πξνβιεκαηίζεη 

άκεζα κε ην κηθξφ παηδί-ζπλαλαγλψζηε, θαιψληαο ηνλ λα πάξεη ζέζε κε βάζε ηα 

ππνθεηκεληθά ηνπ θξηηήξηα θαη ηε βνχιεζή ηνπ. Ο ιφγνο είλαη άκεζνο θαη πεξηγξαθηθφο, 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη ηδενινγηθά θνξηηζκέλνο, κε ζθνπφ λα επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα 

θηλεηνπνηήζεη ηα κηθξά παηδηά απέλαληη ζην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ. Ζ 

εηθνλνγξάθεζε, ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ην ιεθηηθφ θείκελν, ιεηηνπξγεί σο κνριφο 

ηαχηηζεο γηα ηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή κε ην εηθνληδφκελν πξφζσπν, θαζψο ηνπνζεηείηαη ζην 

θέληξν ηεο πξνζνρήο ηνπ. Ζ ηαχηηζε εληζρχεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή ηνπ γθξν πιάλ, 

ηεο ιήςεο δειαδή ηεο εηθφλαο απφ πνιχ θνληηλή απφζηαζε, κπξνζηά ζε έλα 

κηληκαιηζηηθφ ζθεληθφ
1246

, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν αλαπαξηζηψκελνο ζπκκεηέρσλ 

θαηαιακβάλεη φιε ηελ επηθάλεηα ηεο ζειίδαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην «αληηθείκελν 

ηνπ βιέκκαηνο» είλαη ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο, αθνχ ν πξσηαγσληζηήο ηνλ θνηηάδεη 

θαηάκαηα πξνθαιψληαο ηελ άκεζε ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε καδί ηνπ
1247

. 

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, ν αλαγλψζηεο έξρεηαη αληηκέησπνο κε κηα αθφκε ζθελή 

εθθνβηζκνχ: ε νκάδα κε ηα θίηξηλα πνδήιαηα επηδίδεηαη εθ λένπ ζε κεησηηθνχο 

ραξαθηεξηζκνχο πξνο ηνλ Οξθέα θαη εθηνμεχεη ελαληίνλ ηνπ απεηιέο. «Κη αλ ζε 

μαλαδνχκε ζην πάξθν κε ην θφθθηλν πνδήιαην, ζα ην βάςνπκε θίηξηλν θαη ζα ην πάξνπκε». 

ε επίπεδν εηθνλνγξάθεζεο, ν Οξθέαο αλαπαξίζηαηαη
1248

 πάλσ ζην πνδήιαηφ ηνπ λα 

θαηεπζχλεηαη πξνο ηε δεμηά θαηεχζπλζε ηεο ζειίδαο θαη απφ πίζσ ηνπ λα ηνλ θπλεγνχλ 
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ηα θίηξηλα πνδήιαηα
1249

. Με ηε «δεμηά» θαηεχζπλζε, φπσο ζεκεηψλεη ν Kandinsky, λα 

δειψλεη κία θίλεζε πξνο ην ζπίηη
1250

, ππνδειψλεηαη ε επηζπκία ηνπ λα θηάζεη ζην 

πξνζηαηεπκέλν «νρπξφ» ηνπ. 

Ο θνηλσληθφο ξαηζηζκφο, πνπ πθίζηαηαη ν πξσηαγσληζηήο απφ ηελ θνηλσληθή νκάδα 

πνπ αληηπξνζσπεχεη ην «Δκείο»
1251

, έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ.  «Γελ 

αληέρσ άιιν! Σνλ έπηαζε ην παξάπνλν έλα κεζεκέξη πνπ πήγε ζπίηη. Κη εγψ δελ άληερα λα 

ηνλ βιέπσ λα ππνθέξεη έηζη»
1252

. Σα παηδηά - ζχκαηα είλαη πεξηζζφηεξν επάισηα απφ ηα 

ππφινηπα παηδηά, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα παξνπζηάζνπλ 

άγρνο, θαηάζιηςε, ρακειή απηνεθηίκεζε – αξλεηηθή απηνεηθφλα, αηζζήκαηα 

αλαζθάιεηαο θαη ζρνιηθή θνβία. Ζ αξλεηηθή εηθφλα είλαη αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα 

ηε ζχλαςε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, γηαηί ν θάηνρφο ηεο θνβάηαη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ηεο αιιειεπίδξαζεο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο απηνεηθφλαο ηνπ. 

Ζ απνθπγή ζχλαςεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ εκπνδίδεη κε ηε ζεηξά ηεο ην βίσκα λέσλ 

εκπεηξηψλ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αιιαγή ηεο απηνεηθφλαο. Μ‟ απηφλ ηνλ 

ηξφπν δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή 

πγεία ηνπ αλζξψπνπ, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ απνκφλσζε ή ηελ επηζεηηθφηεηα
1253

.  

Ζ θνξχθσζε ηεο πινθήο επέξρεηαη κε ηελ εξσηθή πξάμε ηνπ Οξθέα λα ζψζεη ηνλ 

Άξε, έλαλ απφ ηα ηέζζεξα παηδηά ηεο νκάδαο ησλ Κίηξηλσλ πνδειάησλ, βγάδνληάο ηνλ 

απφ ηελ πηζίλα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, γίλεηαη απνδεθηφο απφ ηελ νκάδα ησλ 

«ληαήδσλ»
1254

. Δπνκέλσο, ν Οξθέαο ράξε ζην ζάξξνο θαη ζηελ ηφικε πνπ επέδεημε, 

θέξδηζε ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ απνδνρή
1255

. Αμίδεη λα ζρνιηαζηεί ε ηειεπηαία εηθφλα κε 

ηελ νπνία θιείλεη ε αθήγεζε: εηθνλίδεηαη ην κπινθ δσγξαθηθήο ηνπ Οξθέα, ζην νπνίν 

έρεη δσγξαθίζεη έλαλ ειέθαληα λα θξαηά ζηελ αγθαιηά ηνπ έλα κπξκήγθη θαη δίπια ηνπο 

έλα παξαπεηακέλν αγθάζη. Αθξηβψο απφ θάησ ππάξρεη ε εμήο θξάζε, γξακκέλε κε 

θεθαιαία γξάκκαηα: «ΔΓΧ ΜΠΟΡΧ ΝΑ ΔΗΜΑΗ ΦΗΛΟ ΟΤ. ΔΤ;»
1256

. χκθσλα κε 

ηε Μπισλάθνπ – Κεθέ, «Καζέλα απφ ηα ζρέδηα καο ιέεη κηα ηζηνξία θαη καο παξέρεη κηα 
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απηνδεκηνπξγεκέλε νπηηθή κεηαθνξά»
1257

. Ζ επηινγή ηεο δσγξαθηάο
1258

 ρξήδεη ηδηαίηεξεο 

αλάιπζεο θαζψο εθθξάδεη κε ηφζν απιφ ηξφπν ην πψο ληψζεη ν Οξθέαο. Ο ειέθαληαο, 

πνπ ζπκβνιίδεη ηε δχλακε θαη ηελ θπξηαξρία, αληηθαηνπηξίδεη ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ 

πνπ εθθφβηδαλ ηνλ Οξθέα. Σν κηθξνζθνπηθφ θαη αδχλακν κπξκήγθη ζπκβνιίδεη ηνλ 

Οξθέα. Σν αγθάζη, δε, εθθξάδεη ηε δχζθνιε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία 

βξηζθφηαλ ν Οξθέαο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ παξνηκία πνπ καο έξρεηαη ζην 

κπαιφ βιέπνληαο ην αγθάζη είλαη «απ‟ αγθάζη βγαίλεη ξφδν θαη απφ ξφδν βγαίλεη αγθάζη», 

γηα λα δεισζεί πσο απφ θάηη αξλεηηθφ κπνξεί λα πξνθχςεη θάηη ζεηηθφ. Σέινο, ηα ιφγηα 

πνπ έγξαςε ν Οξθέαο ζην θάησ κέξνο ηεο δσγξαθηάο κεηαθέξνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ην 

κήλπκα φηη φια ηα φληα κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ αξκνληθά θαη λα κπνπλ ην έλα ζηε 

ζέζε ηνπ άιινπ, ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη γηα ηηο δηαθνξέο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, κε ην 

κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο (θεθαιαία) πνιιαπιαζηάδεηαη ε επηθνηλσληαθή δηάζηαζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ, θαηαζθεπάδνληαο έλα παηγληψδεο απνηέιεζκα θαη επηζχξνληαο ηελ 

πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε ζηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ λνήκαηνο. Γξάθεη: 

«Γε λνκίδεηε πσο ν Φνχζθαο καο δνπιεχεη; Ση ηνλ θνηηάηε; Να ηνλ ιηψζνπκε! Γηέηαμε απηή 

ηε θνξά ν ληαήο. Αιιά δελ ππνιφγηζε ζσζηά ηε δχλακή ηνπ. Αληί λα πηάζεη ηνλ Οξθέα, 

βξέζεθε θαξδχο πιαηχο κέζα ζηελ πηζίλα»
1259

. 

«Καη ηφηε έγηλε θάηη κνλαδηθφ. Ο Οξθέαο, ζαλ αιεζηλφο Ρνκπέλ ησλ Γαζψλ, βνχηεμε ζην 

λεξφ θη έβγαιε κε άλεζε ηνλ Άξε ζηελ άθξε ηεο πηζίλαο. Σα Κίηξηλα Πνδήιαηα δελ 

πίζηεπαλ ζηα κάηηα ηνπο. Με θαηεβαζκέλα ηα θεθάιηα ηνπο παξαθνινπζνχζαλ απφ καθξηά. 

Ο Οξθέαο είρε γίλεη ν ήξσαο πνπ δεηνχζε»
1260

. 

 «‟ επραξηζηψ πνιχ! νπ ρξσζηάσ ηε δσή κνπ, είπε κε ζπγθίλεζε ζηνλ Οξθέα θαη ηνλ 

αγθάιηαζε. Ο Οξθέαο δελ είπε ηίπνηα. Μφλν ζήθσζε απφ ην πάησκα ην κπινθ δσγξαθηθήο 

ηνπ θαη ηνπ ην έδσζε»
1261

.  

ζνλ αθνξά ηελ πινθή θαη ηα θιαζζηθά πξφηππα ζηα νπνία «ππαθνχεη»
1262

, αμίδεη λα 

ζρνιηαζηεί φηη ε ηζηνξία νδεγείηαη απφ ην έλα γεγνλφο ζην άιιν θαη θηίδεηαη κε κηα 

ζηαδηαθή θιηκάθσζε έσο ηελ θνξχθσζε θαη ηε ιχζε ηεο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε,  νη εηθφλεο δε δηαζέηνπλ πιαίζην, κε απνηέιεζκα 

ιέμεηο θαη δσγξαθηέο λα δηαπιέθνληαη. Ζ ζρέζε εηθφλαο θαη θεηκέλνπ είλαη ζπκκεηξηθή, 
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κε ηελ θχξηα πιεξνθνξία ηνπ αθεγεκαηηθνχ γεγνλφηνο λα πξνβάιιεηαη ηφζν ζηελ 

νπηηθή φζν θαη ζηελ θεηκεληθή ηξνπηθφηεηα. 

Ζ ζρέζε κεηαμχ απηνχ πνπ εθθνβίδεη (ζχηε) θαη απηνχ πνπ εθθνβίδεηαη (ζχκα) 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αζπκκεηξία δχλακεο. Σν άηνκν πνπ αζθεί εθθνβηζκφ κπνξεί λα 

είλαη κεγαιχηεξν ζε ειηθία, ςειφηεξν θαη δπλαηφηεξν απφ ην ζχκα. ε πεξηζηαηηθά 

εθθνβηζκνχ ζπρλά ππάξρνπλ παξαηεξεηέο πνπ είηε παξαθνινπζνχλ ζησπεξά, είηε 

παξεκβαίλνπλ, παίξλνληαο ην κέξνο ηνπ ζχηε ή ηνπ ζχκαηνο
1263

.  

ην ζπγθεθξηκέλν κηθξναθήγεκα, εθαξκφδνληαη ε λενηεξηθφηεηα θαη ε 

κεηακπζνπιαζία
1264

. Ο ζπγγξαθέαο απεπζπλφκελνο άκεζα ζην κηθξφ παηδί-

ζπλαλαγλψζηε, άιινηε παξαζέηεη γλσζηηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο ζηηο πξψηεο ζειίδεο πνπ 

καο ελεκεξψλεη γηα πσο ν Οξθέαο δελ έρεη απνθηήζεη πξαγκαηηθνχο θίινπο ζέηνληαο ηα 

ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο, θαη άιινηε ζρνιηάδεη κε εηξσληθφ ηξφπν ηηο ζπκβάζεηο ηεο 

ξεαιηζηηθήο κπζνπιαζίαο θαη ην δηθφ ηνπ ξφιν σο ζχγρξνλνπ ζπγγξαθέα
1265

. 

Παξάιιεια θαη ζπζηεκαηηθά πξαγκαηνπνηείηαη ε δηάξξεμε ησλ δπν βαζηθψλ πιαηζίσλ 

πνπ νξίδνπλ ηε κπζνπιαζία, δειαδή ηνπ πιαηζίνπ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ πιαηζίνπ 

ηεο θαληαζίαο: ραξαθηήξεο απφ δηαθνξεηηθά νληνινγηθά επίπεδα, παξακπζηαθνί ήξσεο, 

φπσο ν Νη‟ Αξηαληάλ, θαη ξεαιηζηηθνί ήξσεο, φπσο ν Οξθέαο, ζπλνκηινχλ κε ηελ ίδηα 

θπζηθφηεηα.  

 

 

6.6.2 ην κηθξναθήγεκα ηεο Θενράξε, Α.,  Έλαο μερσξηζηφο θίινο- φια μεθίλεζαλ κε  

έλα θίηξηλν πνδήιαην, (2010),
1266

 ζίγεηαη ην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, φπσο, άιισζηε, 

ελεκεξψλεη ην νπηζζφθπιιν ηνλ ελήιηθα αλαγλψζηε: πξφθεηηαη γηα «Μηα ηζηνξία γηα ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηεο θηιίαο θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα». 

Σα παξαθείκελα ζεκεία ηνπ βηβιίνπ θέξνπλ πνιπηξνπηθή ιεηηνπξγία. χκθσλα κε ηελ 

νπηηθή δηάζηαζε ησλ ιέμεσλ θαη ηνλ ηξφπν δηάηαμήο ηνπο ζηελ εηθνλνγξαθεκέλε 

επηθάλεηα ηνπ εμσθχιινπ, θαζνδεγείηαη ε αλάγλσζε ηνπ ηίηινπ ζε δχν κέξε. Σν πξψην 

ηηηιηθφ κέξνο «Έλαο μερσξηζηφο θίινο» θαηαιακβάλεη ην πάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο, ζε 

αληίζεζε κε ην δεχηεξν ηηηιηθφ κέξνο «φια μεθίλεζαλ κε έλα θίηξηλν πνδήιαην» πνπ έρεη 
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εληαρζεί πάλσ ζε έλα ζχλλεθν, αθνινπζψληαο ηελ εκηθπθιηθή θνξά ηνπ. Δπηπιένλ, ε 

πνιπηξνπηθφηεηα ηνπ ηίηινπ ζπλίζηαηαη ζηα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο γξακκαηνζεηξάο, 

θαζψο παξαβηάδεηαη ε λφξκα πνπ αθνξά ζηε ρξήζε ελφο ρξψκαηνο ζε έλα εληαίν 

θνκκάηη ιφγνπ.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ ιεηηνπξγεί παηγλησδψο, θαζψο ε 

επηινγή ηεο πνιχρξσκεο γξακκαηνζεηξάο ζηε ιέμε «μερσξηζηφο» εληζρχεη ηελ νπηηθή 

δηάζηαζε ησλ ιέμεσλ θαη θεληξίδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ελλννχκελνπ αλαγλψζηε-ζεαηή. 

Πξφθεηηαη γηα έλα παηρλίδη αλάκεζα ζην ζεκαίλνλ θαη ζην ζεκαηλφκελν, φπνπ ν 

αλαγλψζηεο θαιείηαη λα απνθσδηθνπνηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ιέμε ζην ηηηιηθφ 

πεξηερφκελν θαη λα εξκελεχζεη ην ηδενινγηθφ κήλπκα ηνπ βηβιίνπ. Ζ εηθφλα ηνπ 

εμσθχιινπ, ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηνλ ηίηιν, αλαπαξηζηά δπν παηδηά, έλα αγφξη θαη έλα 

θνξίηζη, λα δηαζθεδάδνπλ θαη λα απνιακβάλνπλ ηελ πηψζε ηνπο κε αιεμίπησην. Με κηα 

δφζε ρηνπκνξηζηηθήο δηάζεζεο, ηελ εηθφλα ζπκπιεξψλεη ε εκθάληζε ελφο ζθπιηνχ, ην 

νπνίν πέθηεη απφ ηνλ νπξαλφ θνξψληαο θαη απηφ αιεμίπησην. Αμίδεη λα ζρνιηαζηεί ην 

γεγνλφο πσο ηα δπν παηδηά είλαη πηαζκέλα απφ ην ρέξη, ππνδειψλνληαο ηελ ηζρπξή θηιηθή 

ηνπο ζρέζε.  

Ζ αθήγεζε μεθηλά κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ εηθνληδφκελνπ ζην εμψθπιιν θνξηηζηνχ, 

εζηηάδνληαο ζην δψξν πνπ έιαβε ζηα γελέζιηά ηεο, ην νπνίν, φπσο ζα απνδεηρηεί ζηε 

ζπλέρεηα, απνηειεί ην βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηεο ηζηνξίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα θίηξηλν 

πνδήιαην, ην νπνίν κεηαθέξεη ζπλεηξκηθά ηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή ζην πεξηερφκελν ηνπ 

ηίηινπ ηνπ βηβιίνπ. Ζ πξσηνπξφζσπε αθήγεζε θαη ε νπηηθή γσλία ζέαζεο θαη 

αλαπαξάζηαζεο γίλεηαη κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ θνξηηζηνχ, ηερληθέο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ 

παηδνθεληξηθή δηάζηαζε ηνπ ελ ιφγσ κηθξναθεγήκαηνο. «Σν φλνκά κνπ είλαη νθία θαη 

πεγαίλσ ζηελ Σξίηε Γεκνηηθνχ». Ζ νκαιή πνξεία ηνπ ρξφλνπ παξαβηάδεηαη, θαζψο ε 

αθήγεζε είλαη αλαδξνκηθή (αλάιεςε ή αλαδξνκηθή αθήγεζε),
1267

 αλαθεξφκελε ζε 

γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ. ηε ζπλέρεηα, ε αθήγεζε μεθαζαξίδεη ην 

ηδενινγηθφ επίπεδν ζην νπνίν ζθνπεχεη λα πξνβιεκαηίζεη θαζψο εζηηάδεη ζην 

«ζηξνπκπνπιφ ζπκκαζεηή» ηεο νθίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην ιεθηηθφ θείκελν 

αλαθνηλψλεη  εθ ησλ πξνηέξσλ ηε ζρέζε ησλ δπν παηδηψλ, ιέγνληαο πσο «Ο Πέηξνο ηψξα 

πηα είλαη ν θαιχηεξφο κνπ θίινο!»
1268

. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δίλεη νπζηαζηηθά ηελ 

θαηάιεμε ηεο ηζηνξίαο. Δπίζεο, αμηνζεκείσηε είλαη ε εχζηνρε ρξήζε ησλ 

απνζησπεηηθψλ «Αιιά αο πάξνπκε ηα πξάγκαηα απφ ηελ αξρή…», ε νπνία δηαρσξίδεη ην 

πξηλ-παξειζφλ κε ην κεηά-παξφλ ηεο ηζηνξίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή έλαξμεο ηεο 
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αθήγεζεο ιεηηνπξγεί σο πξννίκην, πνπ θαηαζθεπάδεη ηηο ζέζεηο πξφζιεςεο ηεο 

αλάγλσζεο θαη πξνθαιεί ηελ επηθέληξσζε ηνπ αλαγλψζηε ζε δπν ηδενινγηθά επίπεδα, 

ηεο παρπζαξθίαο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

Ζ ζπλέρεηα ηεο πινθήο επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ Πέηξνπ, ν νπνίνο 

δέρεηαη ην ριεπαζκφ ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ ιφγσ ηνπ ζσκαηηθνχ ηνπ βάξνπο. ηαλ ε 

εξσίδα πεξηγξάθεη ην θαηλνχξγην ηεο πνδήιαην θαη ηελ εληχπσζε πνπ έθαλε ζηνπο 

θίινπο ηεο, ιέεη: «ινη ήζειαλ λα αλέβνπλ ζην πνδήιαην κνπ! Αθφκα θαη ν Πέηξνο! Γελ 

κπνξνχζα λα ηνπ ην αξλεζψ, αλ θαη ήμεξα φηη ήηαλ ιίγν βαξχο γηα ην πνδήιαηφ κνπ»
1269

. 

Δπνκέλσο, θαη ε ίδηα ε νθία δηαθξίλεη ηνλ Πέηξν απφ ηα ππφινηπα παηδηά.  

Ζ αθήγεζε, ζηε ζπλέρεηα, επηθεληξψλεηαη ζηε βφιηα ηνπ Πέηξνπ θαη ηεο νθίαο, ε 

νπνία θαηαιήγεη ζηελ πηψζε ησλ δπν παηδηψλ. Δίλαη ε ζηηγκή, πνπ ν Πέηξνο έξρεηαη 

αληηκέησπνο κε ηα ριεπαζηηθά ζρφιηα ηεο ελδν-νκάδαο. Σν ραξαθηεξνινγηθφ ζρφιην 

«ρνληξνκπαιάο», πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά, αληαλαθιά ηηο ζηεξενηππηθέο ηνπο 

αληηιήςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο γηα φια ηα παρχζαξθα παηδηά. Ζ άζρεκε ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε ηνπ Πέηξνπ απνηππψλεηαη ζηελ αληίδξαζή ηνπ «απφ ηελ ληξνπή ηνπ 

θαηαθνθθίληζε θαη κε ηα κάηηα ηνπ πιεκκπξηζκέλα δάθξπα έθπγε ηξέρνληαο»
1270

. Ο Πέηξνο 

αληηπξνζσπεχεη ην κεηνλεθηηθφ «Άιιν», κε ηελ εηεξφηεηά ηνπ λα ζπγθεθξηκελνπνηείηαη 

ζην δήηεκα ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο. 

Ο θνηλσληθφο ξαηζηζκφο, πνπ πθίζηαηαη ν ήξσαο, ζπλερίδεηαη θαη ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, θαζψο απνθιείεηαη απφ ηα παηρλίδηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ θαη 

πεξηζσξηνπνηείηαη. Ζ νπηηθή ηξνπηθφηεηα ζπλαθεγείηαη παξάιιεια κε ην θείκελν, 

αλαπαξηζηάλνληαο ζηε δεμηά ζειίδα αγφξηα θαη θνξίηζηα λα επηδίδνληαη ζε δηάθνξα 

παηρλίδηα ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Ζ εηθφλα είλαη νινζέιηδε κε ηα εχξσζηα, 

ρακνγειαζηά παηδηά λα απνιακβάλνπλ ηελ θνηλή ζπλαλαζηξνθή ηνπο. Ζ γσλία ιήςεο 

ηεο ζθελήο είλαη θπζηθή θαη ην πιάλν γεληθφ, έρνληαο σο ζηφρν λα ζπκπεξηιάβεη φια ηα 

ππνθείκελα ηεο ζθελήο. Αληίζεηα, ζηελ αξηζηεξή ζειίδα, ην κέγεζνο ηεο εηθφλαο 

κηθξαίλεη, αθνχ ε απεηθφληζε ηνπ Πέηξνπ θαηαιακβάλεη έλα κηθξφ κέξνο απηήο. 

Δηθνλίδεηαη κφλνο, «κε κφλε ηνπ παξέα ην θνιαηζηφ ηνπ». Σα ηδενινγηθά κελχκαηα ηεο 

ηζηνξίαο γηα ηνλ «Άιιν» θσδηθνπνηνχληαη θαη ζε ιεθηηθφ θαη ζε εηθνληθφ επίπεδν. 

Δπηπιένλ, ην ιεπθφ θφλην, πνπ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζειίδαο, ηνλίδεη 

ηε θηγνχξα πνπ εηθνλνγξαθείηαη. Έηζη, ινηπφλ, ε παξαθείκελε ζχκβαζε ηεο γξακκήο, 

πνπ δηαρσξίδεη ηηο δπν ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ, ιεηηνπξγεί σο ην ζχλνξν δχν δηαθνξεηηθψλ, 
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αιιεινζπγθξνπφκελσλ θφζκσλ, «σο ην ςπρνινγηθφ ζχλνξν» κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ
1271

. Ζ ζρέζε αζπκθσλίαο, πνπ θηίδεηαη κεηαμχ ησλ 

ηξνπηθνηήησλ, επηηξέπεη ηελ εκπινθή ηνπ αλαγλψζηε-ζεαηή κεηαμχ ηεο αξηζηεξήο θαη 

ηεο δεμηάο ζειίδαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζεη ηα λνήκαηα. 

ηε ζπλέρεηα, ην ιεθηηθφ θείκελν κεηαθέξεη ηνλ αλαγλψζηε ζην εζσηεξηθφ ηεο ηάμεο, 

κε ηελ νπηηθή ηξνπηθφηεηα λα αθνινπζεί ην ίδην κνηίβν
1272

. Ζ νθία δπζαλαζρεηεί κε 

ηελ απφθαζε ηεο δαζθάιαο λα θαζίζεη ζην ίδην ζξαλίν κε ηνλ Πέηξν. Μέζα απφ ηνλ 

κνλφινγφ ηεο, ν αλαγλψζηεο παξαθνινπζεί ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο. ε 

επίπεδν εηθνλνγξάθεζεο, ε δεμηά ζειίδα αλαπαξηζηά ζε πξψην πιάλν δπν παηδηά, ησλ 

νπνίσλ νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη νη θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο δειψλνπλ  επηθξηηηθή 

θαη ριεπαζηηθή ζηάζε. Δηδηθφηεξα, ην αγφξη εηθνλίδεηαη λα πεηά ραξηηά θαη ην θνξίηζη λα 

βγάδεη ηε γιψζζα ηεο. ην πεδίν βάζνπο ηεο εηθφλαο, βξίζθεηαη ην ζξαλίν ζην νπνίν 

θάζεηαη ε νθία θαη ν Πέηξνο (ζεκείσζε: είλαη ηα ηειεπηαίν ζξαλίν ηεο ηάμεο). Ζ κε 

ιεθηηθή επηθνηλσλία ησλ ζσκάησλ ηνπο, ην κεγάιν θελφ πνπ ππάξρεη αλάκεζά ηνπο, ζε 

άκεζε ζπζρέηηζε κε ηηο γθξηκάηζεο θαη ην βινζπξφ χθνο ηνπ πξνζψπνπ ηεο νθίαο, 

βνεζά ηνλ αλαγλψζηε λα απνθσδηθνπνηήζεη  ηνλ έληνλν αξλεηηζκφ πνπ απηή εθπέκπεη. 

Ζ απφζηαζε ησλ ζσκάησλ ππνδειψλεη ηελ ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή απφζηαζε κεηαμχ 

ηνπο: ηα ζψκαηά ηνπο «ιέλε» απηά πνπ ληψζνπλ θαη απηά πνπ ζθέθηνληαη. Γεδνκέλνπ φηη 

ε θαηάιεμε ηεο ζρέζεο ησλ δπν παηδηψλ είλαη γλσζηή απφ ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο, ε 

ζπγγξαθέαο κε έλαλ επξεκαηηθφ ηξφπν ελζσκαηψλεη ζην κνλφινγν ηεο εξσίδαο ζθέςεηο, 

νη νπνίεο εληείλνπλ ηελ αγσλία «χληνκα φκσο ζα αλαθάιππηα θάηη θαηλνχξγην γηα ηνλ 

εαπηφ κνπ θαη γηα ηνπο θίινπο κνπ»
1273

.  

Ζ πινθή εμειίζζεηαη κε ηε νθία λα αλαθαιχπηεη ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ηεο  

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Πέηξνπ: «έμππλνο θαη θαιφο καζεηήο θαη θακηά θνξά, αλ δελ ήμεξα 

θάηη, ν Πέηξνο ήηαλ ν πξψηνο πνπ κε βνεζνχζε! Πάληα ήηαλ πνιχ γελλαηφδσξνο!»
1274

. Ζ 

απνδνρή ηνπ ήξσα επέξρεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο νθίαο, ε νπνία αληηκεησπίδνληάο ηνλ κε 

έλαλ εηιηθξηλή θαη αιεζηλφ ηξφπν, ηνλ ζπκβνπιεχεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ αζιεηηζκφ, γηα 

λα ράζεη ηα πεξηηηά ηνπ θηιά θαη λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

νκάδαο βφιετ. Χζηφζν, ηα ππφινηπα παηδηά ηεο νκάδαο αληηδξνχλ θαη εθθξάδνληαη 

ξαηζηζηηθά απέλαληί ηνπ. Αλαπαξάγεηαη, ινηπφλ, ε ζηεξεφηππε αληίιεςε φηη νη 
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παρχζαξθνη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο επηδφζεηο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, «Δίλαη 

ρνληξφο θαη ζίγνπξα ζα ράζνπκε!»
1275

. Μηα κεξίδα αλζξψπσλ αληηκεησπίδεη πνιιέο 

θνξέο ηα παρχζαξθα άηνκα κε απαμίσζε, πνπ σο απνηέιεζκα έρεη «λα αθαηξεί απφ ην 

άηνκν ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, απνθιείνληάο ην απφ ηελ θνηλσληθή ζπλχπαξμε»
1276

. ε 

θάζε ζρνιείν ππάξρεη έλαο Πέηξνο, πνπ βηψλεη ηνλ θνηλσληθφ ξαηζηζκφ ιφγσ ηεο 

εμσηεξηθήο ηνπ εκθάληζεο: «Δίλαη ρνληξφο θαη ζίγνπξα ζα ράζνπκε!»
1277

, κε άκεζεο 

επηπηψζεηο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ δσή: «...είδα ηνλ Πέηξν λα θεχγεη βνπξθσκέλνο»
1278

. 

Τπάξρνπλ, φκσο επηπρψο, θαη ηα παηδηά, (φπσο ε νθία) πνπ δηαζέηνπλ ηζρπξφ αίζζεκα 

δηθαίνπ «Δίλαη αδηθία απηφ πνπ ζπκβαίλεη!
1279

».  

ην ζπγθεθξηκέλν αθήγεκα, αληηπαξαβάιιεηαη ε ζθιεξφηεηα ηεο θνηλσλίαο ηνπ 

«Δκείο» κε ηελ επαηζζεζία ηνπ «Άιινπ». Οη ραξαθηήξεο θαη νη θαηαζηάζεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην θείκελν βαζίδνληαη ζηελ πξαγκαηηθή ζρνιηθή δσή. Πξάγκαηη, ην 

ζρνιείν πξνβάιεη ηνλ αζιεηηζκφ σο κηα ζπκκεηνρηθή/νκαδηθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία 

κπνξνχλ φινη λα ζπκκεηάζρνπλ, κε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. Σν θνηλσληθφ θαηλφκελν ηνπ 

ξαηζηζκνχ σο θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη πξαθηηθή δηακνξθψλεηαη θαη εκθαλίδεηαη 

αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο πνπ θαιείηαη λα ππεξεηήζεη. Γηαθξίλεηαη ζε θπιεηηθφ, πνπ 

αθνξά ηε δηάθξηζε κεηαμχ θπιψλ ζε αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο, αιιά θαη  θνηλσληθφ, πνπ 

αθνξά ηηο αδχλακεο θνηλσληθέο νκάδεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο δηαθνξνπνηνχληαη 

αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν δσήο, ηηο αληηιήςεηο, ην ζξήζθεπκα αιιά θαη ηελ εμσηεξηθή 

εκθάληζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ξαηζηζηηθέο δηαθξίζεηο παξαηεξνχληαη φρη κφλν ζην 

ζρνιείν, αιιά θαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα. ε απηφ ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ν 

ξφινο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, πνπ πξνβάιινπλ θαη επηβάιινπλ  

ζπγθεθξηκέλα πξφηππα νκνξθηάο θαη ζπκπεξηθνξάο.  

Ζ θνξχθσζε ηεο πινθήο επέξρεηαη κε ηελ ηδέα ηεο νθίαο λα κάζεη βφιετ ζηνλ Πέηξν 

θαη κε ηελ απφθαζή ηεο λα κελ αγσληζηεί ηελ κέξα ηνπ αγψλα, γηα λα αληηθαηαζηαζεί 

απφ ηνλ Πέηξν-ηνλ «Άιιν». Σειηθά, ν Πέηξνο απνδεηθλχεη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ηη 

πξαγκαηηθά αμίδεη θαη θαηνξζψλεη λα θεξδίζεη ηνλ ζεβαζκφ ηνπο. Ζ επηηπρήο 

ελζπλαίζζεζε ηεο νθίαο ζπλέβαιιε ζηε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπ 

«Άιινπ» θαη ζηελ αλάδεημε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ησλ ηαιέλησλ ηνπ. Αμίδεη λα 
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ζρνιηαζηεί ε αλαηξνπή ησλ ζηεξενηχπσλ σο πξνο ηα δπν θχια. πγθεθξηκέλα, ην 

γπλαηθείν ζηεξεφηππν, πνπ παξαπέκπεη ζε ραξαθηεξηζηηθά φπσο παζεηηθφηεηα, δεηιία, 

θηιαξέζθεηα
1280

, αλαηξέπεηαη κε ηε δπλακηθή εκθάληζε ηεο νθίαο. Αληίζεηα, ην αληξηθφ 

ζηεξεφηππν, ην νπνίν παξαπέκπεη ζε ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο, φπσο 

αληαγσληζηηθφηεηα, αλαηξέπεηαη απφ ηελ παζεηηθή ζηάζε ηνπ Πέηξνπ. Γξάθεη: 

 «Ο αγψλαο πνπ αθνινχζεζε ήηαλ ν πην ζπλαξπαζηηθφο ηεο δσήο κνπ! Ο Πέηξνο ήηαλ 

θνβεξφο, έθαλε φια φζα ηνπ είρα κάζεη...»
1281

 . 

Δλ θαηαθιείδη, κφλν ε νθία απνδέρηεθε νινθιεξσηηθά θαη αλεπηθχιαθηα ηνλ 

«Άιιν» σο ηζφηηκν θίιν, ελψ νη ππφινηπνη ζπκκαζεηέο ηνλ απνδέρηεθαλ ππφ 

πξνυπνζέζεηο
.
 φρη, δειαδή, έηζη φπσο ήηαλ, αιιά κφλν, αθνχ πξψηα απέδεημε  φηη κπνξεί 

λα ηα θαηαθέξεη θαη λα εληαρζεί ζηελ νκάδα ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί βέβαηα απηφ, 

απαηηήζεθε εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθφο θφπνο (θαζεκεξηλή θαη πνιχσξε πξνπφλεζε), 

αιιά θαη αιιαγή ζηηο θαζεκεξηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηέο ηνπ. Άξα, θέξδηζε ηνλ 

ζεβαζκφ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ, αιιά ηαπηφρξνλα εμάιεηςε ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ.  

ε νξηζκέλα ζεκεία ηεο ηζηνξίαο εληνπίδεηαη κηα δηάζεζε δηδαρήο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ζπγγξαθέα. Πξνβάιιεηαη, ινηπφλ, έληνλα ε ζεκαζία ηεο  ζπιινγηθφηεηαο. Γξάθεη: «... 

λνκίδσ φηη έρεη πεξηζζφηεξε ζεκαζία λα είκαζηε θαιά θαη λα πεξλάκε θαιά ζαλ νκάδα. 

Έηζη έρνπκε πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα θεξδίζνπκε»
1282

, ηεο ηζφηεηαο θαη ηνπ δηθαίνπ. 

Γξάθεη:  «Δίλαη αδηθία απηφ πνπ ζπκβαίλεη!»
1283

.  

Σν βηβιίν έρεη κεγαιχηεξν πιάηνο απφ φηη χςνο, γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη δίλεη 

έκθαζε ζηνπο ραξαθηήξεο πνπ απεηθνλίδνληαη. Σα ρξψκαηα πνπ επηιέγεη ε εηθνλνγξάθνο 

είλαη αξθεηά έληνλα, γηα λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ κηθξψλ αλαγλσζηψλ. Οη 

εηθφλεο θαη νη ιέμεηο δηαπιέθνληαη νκαιά, δίλνληαο έλα αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε εηθνλνγξάθεζε είλαη πνιχ πξνζεγκέλε θαη απνηππψλεη πνιιέο 

πιεξνθνξίεο, ζε ηέηνην βαζκφ κάιηζηα πνπ, αλ θάπνηνο δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαβάζεη ην θείκελν, αιιά λα δεη κφλν ηελ εηθνλνγξάθεζε, ζα κπνξνχζε λα πξνζεγγίζεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ην λφεκα ηεο ηζηνξίαο. Οη εηθφλεο, πνπ θηινηέρλεζε ε Βίιιπ 

Καξακπαηδηά, απνηππψλνπλ κε ιεπηνκέξεηεο ηνλ «Άιιν» θαη ζηελ αξρή, πνπ ν ήξσαο 

εκθαλίδεηαη παρνπιφο, αιιά θαη ζην ηέινο, πνπ ν ήξσαο ράλεη βάξνο. Παξάιιεια, 
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θαηαθέξλεη λα απνδψζεη εθθξαζηηθά ηα αηζζήκαηα ραξάο
1284

 θαη ιχπεο
1285

 ζηα πξφζσπα 

ησλ παηδηψλ.  

 

 

   6.6.3 Γεδνκέλνπ φηη νη παξαθείκελεο ζπκβάζεηο ζπληζηνχλ ην πξψην κέζν γλσξηκίαο 

ηνπ αλαγλψζηε κε ηνπο κπζνπιαζηηθνχο ραξαθηήξεο, ην κηθξναθήγεκα ηεο Ρψζζε-

Εαΐξε, Ρ., Σν ςαξάθη πνπ θνξνχζε γπαιηά, (2010)
1286

 ζπλνςίδεη ηελ ηδενινγηθή ζέζε, πνπ 

ζέιεη λα πξνβάιεη. Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ «επεξεάδεη ηελ πξφζιεςε ηνπ θεηκέλνπ» 

θαη δηακνξθψλεη ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο ζηνπο ελήιηθνπο αλαγλψζηεο
1287

 είλαη ε 

χπαξμε εηηθέηαο ζην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο, ε νπνία ελεκεξψλεη ηνλ ελήιηθν αγνξαζηή 

φηη κέζσ ηνπ βηβιίνπ απηνχ «Μαζαίλνπκε γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα». 

 Ο ηίηινο γλσζηνπνηεί ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ πξσηαγσληζηή: ην 

ην ςαξάθη θνξάεη γπαιηά. Με ηελ νπηηθή ηξνπηθφηεηα λα βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ 

ηίηιν, άμην ζρνιηαζκνχ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε εηθνλνγξάθνο δηαηεξεί ηα ξεαιηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ςαξηνχ, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηε ζχιιεςε ηεο εηεξφηεηάο 

ηνπ
1288

. Οη αλζξσπνκνξθηθέο θηγνχξεο δψσλ είλαη ζπλήζεηο ζηα αθεγήκαηα πνπ 

απεπζχλνληαη ζε κηθξά παηδηά, ηα νπνία έιθνληαη απφ ηα δψα. Οη ήξσεο-δψα κε ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη κε ηηο πξάμεηο ηνπο, ηα ξνχρα ηνπο θαη κέζα ζην φιν ζθεληθφ ζην νπνίν 

εληάζζνληαη, αλαθαηαζθεπάδνπλ ηνλ αλζξψπηλν ηξφπν δσήο, κηκνχκελα ηνπο αλζξψπνπο 

ζηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, ζηηο ζπλήζεηεο, ζηηο επηινγέο, ζηηο επηζπκίεο, ζηηο 

απνθάζεηο, αλάινγα πάληα κε ηνλ ηχπν πνπ θάζε πξνζσπνπνηεκέλν δψν εθπξνζσπεί
1289

. 

Γη‟ απηφ, έλα κηθξφ παηδί, ζχκθσλα κε ηνλ Tucker
1290

, ζα ηαπηηζηεί εχθνια κε έλα 

ραξαθηήξα δψνπ πνπ ζα γλσξίζεη ζηηο ηζηνξίεο ηνπ. 

Ζ αθήγεζε μεθηλάεη κε ηελ παξνπζία ηνπ θεληξηθνχ ήξσα απφ ηνλ παληνγλψζηε 

αθεγεηή θαη ηελ έθζεζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ ζπλζέηνπλ ηε 

δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ. Κεληξηθφο ήξσαο ηεο ηζηνξίαο είλαη ν Κφιη, έλα ςαξάθη, πνπ 
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δηαηεξεί ηε θπζηνγλσκία ηνπ σο ςάξη, αιιά δηαζέηεη θαη αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο
1291

. Μέζα 

απφ έλαλ ηξηηνπξφζσπν αθεγεηή παξνπζηάδεηαη λα «δεη ζηνλ σθεαλφ, ραξνχκελν θαη 

επηπρηζκέλν», κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ ν «ςαξνθζαικίαηξνο» ηνπ αλαθνηλψλεη πσο ζα 

πξέπεη λα θνξέζεη γπαιηά. Δμαηηίαο ησλ αληκηζηηθψλ ζηνηρείσλ, θαηαζθεπάδνληαη νη 

ζέζεηο πξφζιεςεο ηνπ ραξαθηήξα, θαζψο ε αθήγεζε ζπληζηά κηα κεηαθνξά ησλ 

αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ ζην βπζφ.  

Ο ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν ν ήξσαο αξλείηαη λα θνξέζεη γπαιηά, απνθαιχπηεηαη απφ ηνλ 

ίδην αξγφηεξα, φηαλ απεπζχλεηαη ζηε κεηέξα ηνπ ««Γε ζέισ λα θνξέζσ ηα γπαιηά κνπ! 

Παξαπνλέζεθε πάιη ζηε κακά ηνπ. Θα κε θνξντδεχνπλ ηα άιια ςαξάθηα ζην ζρνιείν!»
1292

. 

Ο ππνζηεξηθηηθφο ξφινο ηεο κεηέξαο ηνπ, ε νπνία πξνζπαζεί κέζα απφ ηα ηξπθεξά ηεο 

ιφγηα λα εληζρχζεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ ήξσα, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο πξψηεο 

αληηδξάζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ζην ζρνιείν, φηαλ ηνλ αληηθξίδνπλ. Ο θφβνο ηνπ 

γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο  έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηα θνξντδεπηηθά ζρφιηα ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπ. Με κπνξψληαο λα ελζσκαησζεί ζηελ θπξίαξρε νκάδα, νδεγείηαη ζηελ 

απνγνήηεπζε θαη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε. Οη εθθξάζεηο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ε νκάδα ηνπ 

«Δκείο» γηα λα ραξαθηεξίζεη ηνλ πξσηαγσληζηή («γπαιάθηα») ιεηηνπξγνχλ ζηεξενηππηθά 

ζηνρεχνληαο ζην ζηηγκαηηζκφ θαη ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ηνπ. «Κνηηάμηε ην 

Γπαιάθηα! Φψλαδαλ θη αθνχ έθαλαλ έλα θχθιν γχξσ ηνπ, άξρηζαλ λα ηξαγνπδάλε:   

Ο Κφιη άιιαμε θαη θνξάεη γπαιηά, 

δε καο έβιεπε, θαίλεηαη, ηφζν θαιά. 

Έβαιε ηα κάηηα ηνπ ζε γπάια, 

κνηάδεη κε αιεζηλή κπνπθάια!»
1293

. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ Κφιη απφ ηα ππφινηπα 

ςάξηα είλαη πξνθαλήο θαη αζπλήζηζηε γηα ηα δεδνκέλα ηεο θνηλσλίαο ηνπ βπζνχ, πνπ ηνλ 

αληηκεησπίδεη σο αιιφθνην θαη «μέλν». Μάιηζηα, κέζσ ηεο εηεξφηεηάο ηνπ, ηα ππφινηπα 

ςάξηα αληινχλ επραξίζηεζε θαη επηβεβαηψλνπλ ηε δηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Αμίδεη λα 

ζρνιηαζηεί ε εηθνλνγξάθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζθελήο
1294

: ν ήξσαο εηθνλίδεηαη 

πεξηθπθισκέλνο απφ ηα ππφινηπα ςάξηα, κε ην βιέκκα ρακεισκέλν, γηα λα ζθνπφ λα 

ηνληζηεί ην πφζν άβνια έλησζε. Ζ αληίδξαζε ησλ ςαξηψλ «ηαλ φκσο έθηαζε ζην 

ζρνιείν θαη ηνλ είδαλ ηα άιια ςαξάθηα, άξρηζαλ ακέζσο λα ηνλ θνξντδεχνπλ» είλαη 

                                                           
1291

 «Γελ είλαη ηπραίν πνπ νη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ γηα θεληξηθνχο ήξσεο θαη δψα. Ζ θχζε 

κπνξεί έηζη, θάησ απφ ηα αγλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θφζκνπ ησλ δψσλ, λα θαηαθιχζεη ηα πάληα θαη 

λα δηεηζδχζεη ζην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ», ηβξνπνχινπ, Ρ., φ.π., ζ.29. 
1292

 Ρψζζε-Εαΐξε, Ρ., φ.π., ζ.19. 
1293

 .π., ζζ.24-25. 
1294

 .π., ζ.28. 
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ραξαθηεξηζηηθή ηνπ θνηλσληθνχ ζηίγκαηνο πνπ θέξεη ν «Άιινο» θαη πξσηνβηψλεηαη ζηνλ 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Γξάθεη: 

ηαλ έλαο καζεηήο ζηηγκαηηζηεί απφ κηα θπξίαξρε νκάδα, είλαη δχζθνιν λα απνβάιεη 

ην ζηίγκα πνπ ηνπ απνδφζεθε, γηαηί ζπλαληά ζπλερψο ηελ αληίζηαζε ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο, ν νπνίνο εκπνδίδεη 

αληίζηνηρα ηελ αιιαγή ηεο εηεξναληίιεςεο θαη ηεο απηναληίιεςεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηνπ καζεηή, ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ απηνεηθφλα ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ 

απηνεηθφλα,
1295

 φκσο, ζεσξείηαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή ζχλαςε 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ θαη νδεγεί, εθφζνλ είλαη αξλεηηθή, ζηε δηαηαξαρή ηεο επηθνηλσλίαο κε ηα 

ππφινηπα κέιε. Απνηέιεζκα ηεο δηαηαξαγκέλεο επηθνηλσλίαο είλαη ε εθδήισζε 

απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο θαη, ζπλεπψο, ε απνδνρή ελφο απνθιίλνληα ξφινπ
1296

. 

Σα αξλεηηθά ζρφιηα ησλ ςαξηψλ γηα ηνλ Κφιη πξνθαινχλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα ιχπεο 

ζην κηθξφ ςαξάθη. Ζ παξέκβαζε ηεο δαζθάιαο σο ξπζκηζηή ηεο ηζνξξνπίαο ηεο ηάμεο, 

σζηφζν, είλαη θαζνξηζηηθή. «Ο Κφιη έζθπςε ην θεθάιη ηνπ θη άξρηζε λα θιαίεη. Καιά έιεγε 

ζηε κακά ηνπ λα κε θνξέζεη ηα γπαιηά ηνπ. Ζ ςαξνδαζθάια άθνπζε ηηο θσλέο θαη ηα 

ηξαγνχδηα θη έηξεμε θνληά ζηνπο καζεηέο ηεο. Σνπο κάισζε, ηνπο είπε πσο δελ πξέπεη λα 

θνξντδεχνπλ ηνπο άιινπο θαη κεηά μεθίλεζαλ φινη καδί λα πάλε εθδξνκή ζην βπζφ γηα λα 

καδέςνπλ ζαιάζζηεο αλεκψλεο»
1297

. Έλαο απφ ηνπο ξφινπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ-ζπκβνχινπ 

είλαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα ηνλ εαπηφ 

ηνπο, ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο θιίζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη ηα φξηά ηνπο, 

δειαδή λα απνθηήζνπλ απηνγλσζία. Μέζα ζε θιίκα θαηαλφεζεο θαη ειεπζεξίαο, ν 

καζεηήο αλαγλσξίδεη φηη είλαη μερσξηζηφ άηνκν κε ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηα, επηζπκίεο 

θαη αλάγθεο. Ζ ςαξνδαζθάια δείρλεη ζεβαζκφ πξνο ηνλ Κφιη, ηνλ απνδέρεηαη φπσο είλαη 

θαη ηνλ βνεζά λα δεκηνπξγήζεη ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Σνλ βνεζά αθφκε λα 

αλαγλσξίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εαπηνχ ηνπ, λα ηα απνδερηεί θαη λα ηείλεη πξνο ηελ 

απηνγλσζία
1298

.  

                                                           
1295

 Ζ απηνεηθφλα απνηειεί κηα ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, θαζνξίδνληαο ηφζν ην είδνο φζν θαη 

ηελ πνηφηεηά ηνπο, βι. Ακαλάθε, Δ., «Ζ Αλάπηπμε Σεο Απηνεηθφλαο», ζην Φπρνπαηδαγσγηθή Σεο 

Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο, πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ, η.Α., Ρέζπκλν: Έθδνζε 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 2002, ζ.219. 
1296

Μπξνχδνο, Α., Ο Δθπαηδεπηηθφο Χο Λεηηνπξγφο πκβνπιεπηηθήο Καη Πξνζαλαηνιηζκνχ, Αζήλα: 

Λχρλνο, 1999, ζζ.38-39. 
1297

 Ρψζζε-Εαΐξε, Ρ., φ.π., ζ.26. 
1298

 Μπξνχδνο, Α., φ.π., ζζ.67-68. 
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Ο Κφιη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ κεηνλεθηηθνχ «Άιινπ», θαζψο ζηηγκαηίδεηαη, απφ 

ηε ζηηγκή πνπ θνξάεη γπαιηά κπσπίαο. Οη απνθιίλνληεο απνθεχγνπλ ηελ επαθή κε ηνπο 

άιινπο, βηψλνπλ αηζζήκαηα ληξνπήο θαη απαμίσζεο ηνπ εαπηνχ ηνπο
1299

, φπσο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν Κφιη πνπ επηιέγεη λα κείλεη ηειεπηαίνο ζηε ζεηξά θαη 

απνκνλψλεηαη απφ φινπο
1300

. Ζ επηινγή ηνπ ρψξνπ ηεο αθεγεκαηηθήο δξάζεο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγεί σο κεησλπκία ηεο εγθαηάιεηςεο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ «Άιινπ». Γίλεηαη 

απνδεθηφο χζηεξα απφ κηα εξσηθή πξάμε. Σα γπαιηά πνπ έδσζαλ ην έλαπζκα γηα ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζή ηνπ, ζην ηέινο αλαδεηθλχνληαη πνιχηηκα, πξνζηαηεχνληαο ηελ θνηλσλία 

ησλ ςαξηψλ απφ ηνπο θαξραξίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ράξε ζηα γπαιηά πνπ θνξνχζε ν 

Κφιη θαηάθεξε λα εληνπίζεη ηνπο θαξραξίεο πνπ ηνπο πιεζίαδαλ απεηιεηηθά 

πξνιαβαίλνληαο λα εηδνπνηήζεη νιφθιεξε ηελ ηάμε ηνπ λα θξπθηεί. Γξάθεη: 

«Ο Κφιη πήγε καδί ηνπο, αιιά έκεηλε ηειεπηαίνο. Κάζε ιίγν θαη ιηγάθη αλαζηέλαδε. Ήμεξε 

πσο, αλ ζπλέρηδε λα θνξάεη γπαιηά, δε ζα είρε πηα θίινπο. Καλέλαο δελ ηνπ μαλακίιεζε. Κη 

φηαλ ζηακάηεζαλ γηα λα μεθνπξαζηνχλ, θξχθηεθε πίζσ απφ θάηη θνξάιιηα γηα λα κελ ηνλ 

βιέπνπλ»
1301

. 

«Ξαθληθά είδε απφ καθξηά, απφ πνιχ καθξηά, θάηη πνπ καχξηδε. Έκνηαδε κε θνπάδη απφ 

θαξραξίεο»
1302

. 

«Έηξεμε γξήγνξα ζηε δαζθάια ηνπ. 

 «Ζ δαζθάια ηνπ ηνλ πίζηεςε θαη θψλαμε θνληά ηεο ηα ςαξάθηα. Ο Κφιη, πνπ ηψξα βιέπεη 

ηέιεηα κε ηα γπαιηά πνπ θνξάεη, είδε έλα θνπάδη απφ θαξραξίεο λα έξρνληαη πξνο ην κέξνο 

καο, ηνπο είπε. Γηα θαιφ θαη γηα θαθφ, θαιχηεξα λα θξπθηνχκε πίζσ απφ εθείλν ην κεγάιν 

βξάρν. Θα είλαη ζαλ λα παίδνπκε θξπθηφ, ζπλέρηζε»
1303

. 

Σν επηπρηζκέλν ηέινο απνθαζηζηά ηελ ηζνξξνπία, κε ηελ απνδνρή θαη ηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ πξσηαγσληζηή λα ζπζρεηίδεηαη κε ην ζπλαίζζεκα ηθαλνπνίεζεο, πιεξφηεηαο θαη 

θάζαξζεο πνπ ληψζεη ν αλαγλψζηεο. Έρνληαο πιένλ θεξδίζεη ην ζαπκαζκφ φισλ ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπ, ν Κφιη γίλεηαη ν πην δηάζεκνο ζηελ ηάμε ηνπ θαη φινη απνδεηνχλ ηελ 

παξέα ηνπ. Ζ εηεξφηεηα πξνβάιιεηαη πηα σο πιενλέθηεκα, σο θάηη ην μερσξηζηφ θαη 

ρξήζηκν πνπ επηδνθηκάδεηαη. Δληζρχνληαο ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ, ν ήξσαο, απνθηά 

ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα θαη αληηκεησπίδεηαη πιένλ κε ζεβαζκφ απφ ηα ππφινηπα ςάξηα 

πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θπξίαξρε νκάδα. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο επέξρεηαη θαη ζηελ 

                                                           
1299

 Πξεβεδάλνπ, Β., φ.π., ζ.45. 
1300

 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(6.6.3)2, ζ.539. 
1301

 Ρψζζε-Εαΐξε, Ρ., φ.π., ζζ.28-29. 
1302

 .π., ζ.31. 
1303

 .π., ζ.34. 
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εηθνλνγξάθεζε
1304

, ζηελ νπνία πιένλ, ν Κφιη αλαπαξίζηαηαη ζην ίδην επίπεδν κε ηα 

ππφινηπα ςάξηα, απνιακβάλνληαο κηα ζρέζε ηζφηεηαο κε απηά
1305

. Γξάθεη: 

«ηαλ κάδεςαλ φζεο ζαιάζζηεο αλεκψλεο ήζειαλ θαη γχξηζαλ πάιη ζην ςαξνζρνιείν ηνπο, 

ν Κφιη δελ ήμεξε κε πνην ςαξάθη λα πξσηνπαίμεη. ια ηνλ ήζειαλ θνληά ηνπο θη φια 

θψλαδαλ πσο ήηαλ ν ήξσάο ηνπο!»
1306

. 

 «ινη καο έρνπκε θάηη ην δηαθνξεηηθφ πάλσ καο πνπ καο θάλεη μερσξηζηνχο. Κη εθηφο απφ 

ηα γπαιηά ζνπ, εζχ είζαη έλα έμππλν θαη ραδηάξηθν ςαξάθη πνπ αγαπάσ ηφζν πνιχ! ηνπ 

είπε ε κακά ηνπ θαη ηνλ αγθάιηαζε»
1307

. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε,  νη εηθφλεο δε δηαζέηνπλ πιαίζην, κε απνηέιεζκα 

ιέμεηο θαη δσγξαθηέο λα δηαπιέθνληαη. Ζ ζρέζε εηθφλαο θαη θεηκέλνπ είλαη ζπκκεηξηθή, 

θαζψο νη εηθφλεο κεηαθέξνπλ ην λφεκα ησλ ιέμεσλ. Δπίζεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο ππάξρεη 

έλα επξχ πεδίν, θαζψο απφ ηε κία νη πξσηαγσληζηέο ηεο εηθφλαο έρνπλ κηθξφ κέγεζνο θαη 

απφ ηελ άιιε παξνπζηάδνληαη καδί πνιιά θαη δηαθνξεηηθά αληηθείκελα δεκηνπξγψληαο 

ηελ αίζζεζε ηεο απφζηαζεο ζηνλ ζεαηή. Ζ επηινγή ηεο θιίκαθαο ηνπ πιάλνπ έρεη ζα 

ζηφρν λα δψζεη έκθαζε ζηελ πξάμε ηεο εηθφλαο, θαζψο έρεη πιεξνθνξηαθή θπξίσο αμία. 

Αληίζεηα, νη εηθφλεο
1308

 πνπ παξνπζηάδεηαη ζε θνληηλφ πιαίζην δίλνπλ έκθαζε ζην 

ζπλαίζζεκα ηνπ ζεαηή, γηα λα ηνλ εκπιέμνπλ άκεζα. 

 

 

6.6.4 ην κηθξναθήγεκα ηνπ Σνχια, Γ., Ο Σζνπξέθεο πνπ ηνλ έιεγαλ Διία, (2007)
1309

 

ην παηδί - κεηαλάζηεο απνηειεί ην θεληξηθφ ζεκείν ηεο αθήγεζεο, αθελφο σο 

πξσηαγσληζηηθφ πξφζσπν θαη αθεηέξνπ κε ηελ εκπινθή ηνπ κε άιια πξφζσπα θαη 

ζρέζεηο. Οη ηζηνξίεο, πνπ έρνπλ σο ζέκα ηε κεηαλάζηεπζε, πεξηγξάθνπλ ηηο πεξηπέηεηεο 

ηνπ πξσηαγσληζηή, πνπ παίξλνπλ ηε κνξθή ηεο δνθηκαζίαο, ελψ ζπγρξφλσο εζηηάδνπλ 

ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ εκπεηξηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζρέζε απηή. Σα 

βηψκαηα θαη νη εκπεηξίεο απηέο δηεγείξνπλ, θηλεηνπνηνχλ θαη ζεκαηνδνηνχλ κηα 

δηαδηθαζία ςπρηθήο σξίκαλζεο ησλ ραξαθηήξσλ απηψλ. Ζ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ 

ηζηνξηψλ ζηελ ηάμε κπνξεί λα βνεζήζεη ην κηθξφ παηδί-αλαγλψζηε λα θαηαλνήζεη ηηο 
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 .π., ζζ.38-39. 
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 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(6.6.3)3, ζ.539. 
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 Ρψζζε-Εαΐξε, Ρ., φ.π., ζ.39. 
1307

 .π., ζ.40. 
1308

 .π., ζ.24, 18. 
1309

 Σνχιαο, Γ., Ο Σζνπξέθεο πνπ ηνλ έιεγαλ Διία, Θεζζαινλίθε: Δπφκελνο ηαζκφο, 2007. Σελ 

εηθνλνγξάθεζε έθαλε ν Θαλάζεο Σζακπνχθαο. 
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φςεηο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο, λα πξνζεγγίζεη ζπλαηζζεκαηηθά ηε ζέζε ηνπ «Άιινπ» 

θαη λα αληηιεθζεί ηελ έλλνηα ηνπ «δηαθνξεηηθνχ». 

Ζ αθήγεζε εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ζε έλα κηθξφ αγφξη θαη εμηζηνξεί ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ ζηνλ μέλν ηφπν (πξνζαξκνγή ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, αλαδήηεζε 

θίισλ) δίλνληαο έκθαζε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε 

κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία (ζιίςε, ελδείμεηο πξνζαξκνγήο). Οη παξαθείκελεο ζπκβάζεηο 

ηνπ βηβιίνπ εμάπηνπλ ηε θαληαζία ησλ αλαγλσζηψλ γηα ην είδνο ηεο αθήγεζεο πνπ 

αθνινπζεί. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ ιεηηνπξγεί πνιπεπίπεδα, ηφζν σο 

ιφγνο φζν θαη σο κνξθή γξαπηνχ θεηκέλνπ, θαη επηθνηλσλεί πιεξνθνξίεο γηα ην 

πεξηερφκελν ηεο αθήγεζεο, νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ αλαγλσζηψλ θαη 

εμάπηνπλ ηελ πεξηέξγεηά ηνπο γηα ηελ εμέιημε ηεο πινθήο. Χο ιεθηηθφ πεξηερφκελν, 

πξφθεηηαη γηα νλνκαηηθφ ηίηιν, πνπ αλαθέξεηαη ζην φλνκα ηνπ πξσηαγσληζηή, 

γλσζηνπνηψληαο έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γλψξηζκα ζρεηηθφ κε ηηο δηαηξνθηθέο 

ηνπ ζπλήζεηεο. Δηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα ηελ ηηηιηθή παξνπζία ηνπ «νκηινχληνο 

νλφκαηνο» «Σζνπξέθεο», ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζπλδεισηηθά ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ήξσα, 

θαζψο ζεκαζηνινγηθά παξαπέκπεη ζηα ηζνπξέθηα. Δπηπιένλ, ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ 

ιεηηνπξγεί δηηηψο: αθελφο εξκελεπηηθά θαη θαζνδεγεηηθά, δηφηη απνθαιχπηεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν ηεο αθήγεζεο, αθεηέξνπ παηγλησδψο, θαζψο ε 

πνιχρξσκε γξακκαηνζεηξά εληζρχεη ηελ νπηηθή δηάζηαζε ησλ ιέμεσλ. Ο ζρεδηαζκφο ησλ 

γξακκάησλ, ην δηαθνξεηηθφ ρξψκα γξακκαηνζεηξάο, νη ελαιιαγέο ζην κέγεζνο 

γξακκαηνζεηξάο ηνλίδνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ πξσηαγσληζηή. 

Ζ αλαπαξάζηαζε ηνπ εηθνληδφκελνπ ραξαθηήξα λα θάζεηαη αλαπαπηηθά πάλσ ζε 

κεγάια ηζνπξέθηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζπζρεηηδφκελα ζχκβνια-αληηθείκελα ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο ηνπ εμψθπιινπ, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα ηνλ ήξσα 

ηνπ βηβιίνπ. Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ηνπ ζψκαηφο ηνπ (ην ρακφγειν πνπ δηαγξάθεηαη 

ζηα ρείιε ηνπ, ηα ρέξηα ηνπ πνπ αθνπκπάλε ηα ηζνπξέθηα) δειψλνπλ ηελ επραξίζηεζε 

πνπ απνιακβάλεη ηξψγνληάο ηα. 

Ζ αθήγεζε μεθηλάεη κε ηελ άκεζε παξνπζίαζε ηνπ πξσηαγσληζηή θαη ησλ ζπλεζεηψλ 

πνπ απέθηεζε εξρφκελνο ζηε λέα ηνπ παηξίδα. Απφ ηα πξψηα ιφγηα ηνπ αθεγεηή 

γλσζηνπνηείηαη ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή πσο ν Διία είλαη έλα παηδί - κεηαλάζηεο ζηελ 

Διιάδα.  Ζ αθήγεζε θαηαζθεπάδεη ηελ εηεξφηεηα. πγθεθξηκέλα, νη παξάγνληεο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηε δηάθξηζε θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ ήξσα απφ ηελ θνηλσλία ησλ 

άιισλ παηδηψλ είλαη δχν: ε εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε θαη ε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπ. Γξάθεη: 
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«Σν πξψην πξάγκα πνπ αγάπεζε ν Διία ζηε λέα γεηηνληά ήηαλ ν θνχξλνο κε ηα ηζνπξέθηα. 

ηελ παηξίδα ηνπ δελ ππήξραλ ηζνπξέθηα θαη φηαλ πέξαζε έμσ απφ ηνλ θνχξλν θαη ηα 

κχξηζε, ηα κάηηα ηνπ πέηαμαλ ζπίζεο». 

«Καη απφ ηφηε ν Διία δνχζε γηα ηηο Παξαζθεπέο θαη ηα παηδηά ηεο γεηηνληάο ηνλ θψλαδαλ, 

φηαλ ηνλ θψλαδαλ, «ν Σζνπξέθεο». Γηαηί, ηηο πην πνιιέο θνξέο, δελ ηνπ κηινχζαλ θαλ. 

Δπεηδή ήηαλ μέλνο, επεηδή ήηαλ ρνληξφο, επεηδή ηα παηδηά θακηά θνξά…»
1310

. 

«Ο Διία είρε έξζεη ζηε γεηηνληά ην θαινθαίξη, πξηλ δπν κήλεο. ηελ παηξίδα ηνπ δνχζε ζε 

έλα ρσξηφ θνληά ζε έλα κέξνο πνπ ην ιέλε Δι Μπαζάλ θαη πεξίκελε πφηε ν παηέξαο θαη ε 

κάλα ηνπ, πνπ είραλ έξζεη πξηλ ηξία ρξφληα ζηελ Διιάδα, ζα ηνπ πνπλ λα έξζεη θη απηφο. Αλ 

θαη ην ρσξηφ ηνπ δελ είρε ηζνπξέθηα, ηνπ άξεζε πεξηζζφηεξν, γηαηί εθεί ηνπ κηινχζαλ φινη. 

Δδψ, ζηελ Διιάδα, δπν κήλεο ηψξα πξνζπαζνχζε λα κπεη ζηελ παξέα ηεο γεηηνληάο. Απφ 

ηελ πξψηε κέξα πξνζπάζεζε». 

«Πήγε θαη ηνπο είπε: γεηα ζαο, είκαη ν Διία θαη ζέισ λα παίμσ καδί ζαο. Σνλ θνίηαμαλ 

πεξίεξγα». 

«Ση ιεο, ξε ρνληξέ, ηνπ είπε ν Μάθεο, καο ξψηεζεο άκα ζε ζέινπκε;»
1311

.  

Οη ραξαθηεξηζκνί («ρνληξφο», «μέλνο», «ηζνπξέθεο»), πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

ππφινηπα παηδηά ηεο γεηηνληάο, φηαλ αλαθέξνληαη ζηνλ Διία, ππνθξχπηνπλ ηελ χπαξμε 

ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ. Ο ηξφπνο γισζζηθήο έθθξαζεο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο 

επηθνηλσλεί ηηο ηδενινγηθέο ηνπο ζέζεηο
1312

. Οη ξαηζηζηηθέο ηνπο πξνθαηαιήςεηο 

επηθεληξψλνληαη ζηνλ ηφπν πξνέιεπζεο ηνπ πξσηαγσληζηή θαη ιεηηνπξγνχλ σο θξηηήξηα 

γηα ηελ εκθαληζηαθή ή/ θαη εζηθή αμηνιφγεζή ηνπ. «Γηαηί, ηηο πην πνιιέο θνξέο, δελ ηνπ 

κηινχζαλ θαλ. Δπεηδή ήηαλ μέλνο, επεηδή ήηαλ ρνληξφο». Ζ ακθηζβήηεζε θαη θαηαδίθε 

ηνπ ξαηζηζηηθνχ ηξφπνπ, κε ηνλ νπνίν ηα «Διιελφπνπια» αληηκεησπίδνπλ ηνλ «μέλν», 

απνθαιχπηεη ην αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ ζπγγξαθέα, αιιά θπξίσο απνηειεί κηα θξηηηθή 

πξνζέγγηζε «ησλ αλεξκάηηζησλ εζληθψλ θαη εζλνηηθψλ ζηεξενηχπσλ ζηα νπνία 

ππνιαλζάλνπλ πξνθαηαιήςεηο θαη κνλνιηζηθφηεηεο»
1313

. Ο «μέλνο» δελ κπνξεί λα 

ελζσκαησζεί ζηελ θπξίαξρε νκάδα, αληηκεησπίδεηαη κε ππνηίκεζε θαη πεξηθξφλεζε θαη 

νδεγείηαη ζηελ απνγνήηεπζε θαη ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

                                                           
1310

 Σνχιαο, Γ., Ο Σζνπξέθεο πνπ ηνλ έιεγαλ Διία, φ.π., ζ.4. 
1311

 .π., ζ.6. 
1312

 Stephens, J., φ.π., ζ.8. 
1313

 Καξαθίηζηνο, Α., Γξνχγθα, Κ., Κσηφπνπινο, Σ., «Ηζηνξηθέο Γηαδξνκέο θαη Ηδενινγηθέο 

Απνηππψζεηο ηνπ Κηλήκαηνο ηεο Πνιηηηθήο Οξζφηεηαο ζηε χγρξνλε Παηδηθή Λνγνηερλία», ζηα 

Πξαθηηθά ηνπ 1νπ Γηεζλνχο Δθπαηδεπηηθνχ πλεδξίνπ, Λατθφο Πνιηηηζκφο θαη Δθπαίδεπζε, 2006, 

ζ.9. 
http://www.eipe.gr/praktika/praktika/drouga_karakitsios_kotopoulos.pdf 
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εηθνλνγξάθεζε
1314

 πνπ επηιέγεηαη γηα λα απεηθνλίζεη ηε ζθελή απηή: ζε πξψην πιάλν, 

γθξν πιαλ, βξίζθεηαη ν πξσηαγσληζηήο. Έηζη, απνδίδνληαη ιεπηνκεξψο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ. Σν βιέκκα ηνπ είλαη ρακεισκέλν θαη ηα κάγνπιά 

ηνπ θφθθηλα, δειψλνληαο ηελ θνηλσληθή απαμίσζε πνπ βηψλεη θαη ηελ απφγλσζε πνπ 

αηζζάλεηαη. ην πεδίν βάζνπο ηεο εηθφλαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνξθψλ ησλ πέληε 

παηδηψλ πνπ θάζνληαη ζε έλα παγθάθη, είλαη αξθεηά επδηάθξηηα. Σα βιέκκαηά ηνπο 

δειψλνπλ απνζηξνθή θαη απέρζεηα πξνο ην πξφζσπν ηνπ Διία, κε ην ζεκείν θπγήο ηνπ 

βιέκκαηφο ηνπο λα θαηαιήγεη ζηνλ εηθνληδφκελν ήξσα. Οη πξνθαηαιήςεηο θαη νη 

ζηεξενηππηθέο απφςεηο ηεο θνηλσλίαο ηνπ «Δκείο» νδεγνχλ ζηελ απνπζία ηεο 

νηθεηφηεηαο
1315

, παξεκπνδίδνληαο ηελ θνηλσληθή επαθή θαη ηε ζπλεξγαζία. 

Ζ επηζπκία απφθηεζεο θίισλ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ παηδηψλ, πνιχ 

πεξηζζφηεξν ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ. Ο λεαξφο πξσηαγσληζηήο ηνπ κηθξναθεγήκαηνο, 

ε θηιία πνπ αλαδεηά απφ ηηο πξψηεο κέξεο ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηνλ μέλν ηφπν, 

αλαδεηά σο ςπρηθά ζηεξίγκαηα ηε θηιία θαη ηελ αιιειεγγχε, ηελ αμία ηεο νπνίαο 

αλαθαιχπηεη ζηαδηαθά. Γξάθεη: 

«Ο Μελάο, ε Μέληα, ν Μάθεο, ε Μπξζίλε θαη ν Μελέιανο ηα 5Μ, ήηαλ ε παξέα. Καη 

θαλέλαλ μέλν δελ ήζειαλ. Πφζν κάιινλ έλαλ ρνληξφ μέλν». 

«Άκα ήζνπλ αδχλαηνο, Έιιελαο, θαη ην φλνκα ζνπ άξρηδε απφ Μ, κπνξεί θαη λα ην 

ζπδεηνχζακε, ηνπ είπαλ. Σψξα μέρλα ην»
1316

. 

«Καζφηαλ ινηπφλ ν Διία κνλαρφο πίζσ απφ ηνλ θξάρηε πνπ ρψξηδε ην ζπίηη ηνπ απφ ηα 

δηπιαλά θαη ηνπο θξπθάθνπγε πνπ κηινχζαλ θάζε πξσί γηα ηα φλεηξα πνπ έβιεπαλ. ια 

ηξνκαρηηθά! Γηαηί ηα 5Μ έβιεπαλ θάζε βξάδπ εθηάιηεο. Καη φζν πην κεγάιεο αηαμίεο 

έθαλαλ ηε κέξα, ηφζν πην ηξνκαρηηθνχο εθηάιηεο έβιεπαλ ηε λχρηα»
1317

. 

Ζ θξάζε «Άκα ήζνπλ αδχλαηνο, Έιιελαο, θαη ην φλνκα ζνπ άξρηδε απφ Μ, κπνξεί θαη 

λα ην ζπδεηνχζακε, ηνπ είπαλ. Σψξα μέρλα ην» είλαη ελδεηθηηθή ηνπ θνηλσληθνχ 

ξαηζηζκνχ πνπ βηψλεη ν Διία, ελφο ξαηζηζκνχ πνπ ζπρλά αλαπαξάγεηαη κέζα απφ ηελ 

«ζθιεξή αθέιεηα» ησλ παηδηψλ, «επεηδή ηα παηδηά θακηά θνξά…»
1318

. Σφζν ν 

ζπγγξαθέαο φζν θαη ν εηθνλνγξάθνο αμηνπνηνχλ πνιιαπιά ηνπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνδψζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο παηγληψδνπο δξαζηεξηφηεηαο. Έλαο απφ 

ηνπο ηξφπνπο απηνχο είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ε νπνία επαλέξρεηαη 

                                                           
1314

 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(6.6.4)1, ζ.539. 
1315

 Sternberg, R. J., Cognitive Psychology, Wadsworth Publishing, 2005. 
1316

 Σνχιαο, Γ., φ.π., ζ.6. 
1317

 .π., ζ.6. 
1318

 .π., ζ.4. 
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ζπρλά ζηελ αθήγεζε, ηφζν ζην θείκελν φζν θαη ζηελ εηθνλνγξάθεζε,
1319

 κε ηε κνξθή 

θσδηθψλ (5Μ) πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο αθήγεζεο. 

Ο Διία, ν νπνίνο βηψλεη αηζζήκαηα ληξνπήο θαη θνηλσληθήο απαμίσζεο εμαηηίαο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπ, ππνζηαζηνπνηεί ην κεηνλεθηηθφ «Άιιν». Ζ θαηαγσγή ηνπ, αιιά 

θαη ε απνθιίλνπζα εμσηεξηθή εκθάληζή ηνπ νδεγνχλ ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηελ 

νκάδα ησλ «5Μ» θαη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε. Ζ πνιππφζεηε είζνδνο ζηε δπλακηθή παξέα 

ησλ «5Μ», δειαδή ηεο Μέληαο, ηεο Μπξζίλεο, ηνπ Μάθε, ηνπ Μελέιανπ θαη ηνπ Μελά, 

απνηειεί «άπηαζην φλεηξν» γηα ηνλ ήξσα. Ζ θνξχθσζε θαη ε ιχζε ηεο πινθήο επέξρεηαη 

κε ηνλ Διία λα ηξππψλεη ζηα φλεηξα ησλ παηδηψλ θαη λα θεξδίδεη ηελ αγάπε, ηελ απνδνρή 

θαη ηε θηιία ηνπο. Καηαιήγνπλ λα γίλνπλ αρψξηζηνη θίινη θαη κάιηζηα ηα παηδηά, πνπ 

απνηεινχζαλ πξνεγνπκέλσο ηελ θπξίαξρε νκάδα, ηνλ αλαγλσξίδνπλ ηψξα σο αξρεγφ 

θαη ήξσά ηνπο
1320

. Γξάθεη: 

 «Σα 5Μ απνθάζηζαλ λα ηνλ θάλνπλ αξρεγφ ηνπο θαη απφ εθείλε ηε κέξα ην παηδί πνπ ην 

θψλαδαλ «Σζνπξέθε» θαη έιεγαλ Διία δελ πέξαζε νχηε κηα κέξα κφλν ηνπ ζην ρσξηφ. 

Ζ ζεκαζία ηνπ παηρληδηνχ ηνλίδεηαη θαη ζε απηφ ην κηθξναθήγεκα. Σν παηδί πιάζεη 

κηα εηθφλα ηνπ θφζκνπ απνκαθξπζκέλε απφ θαλφλεο θαη ζπκβάζεηο. Ο Διία έρεη 

αλαιάβεη έλαλ πνιπζήκαλην ξφιν θαη πην ζπγθεθξηκέλα, απνθαζίδεη λα γίλεη θίινο κε ηα 

παηδηά ζηα φλεηξά ηνπο. Ο θαληαζηηθφο θφζκνο ησλ παηδηθψλ νλείξσλ απνθηά αιεζηλέο 

δηαζηάζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν θφζκνο ηνπ Διία μεδηπιψλεηαη, αλαηξέπνληαο ηνπο 

θπζηθνχο λφκνπο θαη επηθέξνληαο ηελ εηζδνρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζην ρψξν ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ νλείξνπ θαη ηνπ παηρληδηνχ
1321

. χκθσλα κε ηνλ Vygotsky ην 

παηρλίδη αλάγεηαη ζε έλα απφ ηα πην ζπνπδαία κέζα γηα ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ, θαζψο 

κέζσ απηνχ ην παηδί θαηαθέξλεη λα απνθηήζεη ζην κέγηζην ηηο ηθαλφηεηεο ηεο ειηθίαο 

ηνπ θαη λα πξνρσξήζεη ζε αλψηεξα ζηάδηα αλάπηπμεο
1322

. Παξφκνηα ζεψξεζε γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ παηδηθνχ παηρληδηνχ πξεζβεχεη θαη ν Piaget, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην 

παηρλίδη απνηειεί πξσηεχσλ κέζν αλάπηπμεο ηεο λνεκνζχλεο θαη θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά 

                                                           
1319

 ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ ε Kanatsouli, M., «Games Inside Books For 

Young Children», Bookbird, vol. 50 (4), 2012, ζζ. 33-40.  
1320
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 Bachelard, G., Ζ Πνηεηηθή Σνπ Υψξνπ, Βέιηζνπ, Δ., & Υαηδεληθνιή, Η., (κηθξ.),  Αζήλα: 

Υαηδεληθνιή, 1992, ζ.175 θ.ε. 
1322

 Vygotsky, L., «Play And Its Role In The Mental Development Of The Child», ζην Zigler, 
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θξίζηκν ηελ αληίιεςε ηνπ θφζκνπ απφ ην παηδί θαη γηα ηελ εμέιημε ησλ λνεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ
1323

. 

ρεηηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε, νη εηθφλεο δελ έρνπλ πιαίζην. Δπεμεξγάδνληαη θαη 

επαπμάλνπλ ην θείκελν, ιφγσ ηεο ζπκκεηξηθήο ζρέζεο ην θείκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

θαηαξγείηαη φρη κφλν ην πιαίζην ηεο εηθφλαο αιιά θαη ηα φξηα κεηαμχ θεηκέλνπ θαη 

εηθφλαο, ψζηε λα εηζρσξεί ην έλα κέζα ζην άιιν θαη λα ζρεκαηίδεηαη ε εληχπσζε κηαο 

εληαίαο αθήγεζεο. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νλείξσλ ηνπ Διία, ν 

εηθνλνγξάθνο ρξεζηκνπνηεί σο επί ην πιείζηνλ ρξψκαηα κε ρακειή ζπλαηζζεκαηηθή  

ζεξκνθξαζία
1324

, ρξψκαηα ςπρξά, κε ρακειφ βαζκφ θσηεηλφηεηαο. Λεπθφ, γθξίδν θαη 

γθξηδνπξάζηλν, κπιε, γίλνληαη ην κέζν γηα ηελ ππέξβαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ νλείξνπ θαη ηνπ κπζηεξίνπ. Έηζη, ν θσηηζκφο απνθηά πιεξνθνξηαθή 

θαη αθεγεκαηηθή αμία, θαζψο ζπλζέηεη ην νλεηξηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν κεηαβαίλεη ν 

Διία, γηα λα απνθχγεη ηνλ ζθιεξφ θφζκν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ηνλ απνξξίπηεη. Ο 

θσηηζκφο ηεο εηθφλαο είλαη clair obscure, θαζψο απνδίδεη κηα θαληαζηηθή θαηάζηαζε 

ηνπ νλείξνπ, φπνπ φια αιιάδνπλ. Δπηπξφζζεηα, ζην πεδίν βάζνπο θπξηαξρεί ην καχξν 

ρξψκα, ζε ζπλδπαζκφ κε δηάζπαξηα ζρήκαηα θίηξηλνπ ρξψκαηνο (αζηέξηα). Απηφ ην 

πεδίν βάζνπο παξαπέκπεη ζηελ ηερλνηξνπία θαηλνθαλνχο-θαληαζηηθήο εηθνλνγξάθεζεο 

ραξαθηήξσλ ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, φπνπ ν ρψξνο απνθηά θαληαζηηθέο κνξθέο, 

«ηδηφηεηεο» θαη ραξαθηεξηζηηθά
1325

.  

Σν πιάλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο αθήγεζεο είλαη ην 

γεληθφ, θαζψο ε εηθνλνγξάθνο έρεη ζα ζηφρν λα ζπκπεξηιάβεη φια ηα ππνθείκελα ηεο 

εηθφλαο, ρσξίο λα ηνλίδεη ηνλ πξσηαγσληζηή κε δηαθνξεηηθφ πιάλν. ην ζπγθεθξηκέλν 

κηθξναθήγεκα, ην αξλεηηθφ ζηεξεφηππν ίζσο λα κελ είλαη ηπραίν, αθνχ ζε απηφ ν 

αθεγεηήο ζηεξίδεη έλαλ αθεγεκαηηθφ ηχπν (pattern). Ο κεηαλάζηεο είλαη ηειηθά απηφο 

πνπ ζα αιιάμεη ζεηηθά ηα «Διιελφπνπια». Ο ζπκβνιηζκφο είλαη θαζνξηζηηθφο: ε έιεπζε 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επνρήο ζα καο θάλεη θαιχηεξνπο αλζξψπνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθέο 

νη νπηηθέο ζπκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο θεηκεληθήο 

αθήγεζεο. πγθεθξηκέλα, ηα γξάκκαηα γίλνληαη αληηιεπηά θαη σο νπηηθά ζχκβνια 

                                                           
1323

 Cole,M., & Cole, S., Ζ Αλάπηπμε Σσλ Παηδηψλ, Γλσζηηθή Καη Φπρνθνηλσληθή Αλάπηπμε Καηά 

Σε Νεπηαθή Καη Μέζε Παηδηθή Ζιηθία, Μπακπιέθνπ, Ε., (επηκ.), Αζήλα: Σππσζήησ, η.Β‟., 2001.   
1324

 Καινγήξνπ, Σ., «Έλα ηαμίδη ην χγρξνλν Δηθνλνγξαθεκέλν Βηβιίν Γηα Παηδηά Μέζα Απφ 

Γέθα «Μχζνπο»: Απφ Σε Γεκηνπξγία ηελ Πξφζιεςε», ζην Καινγήξνπ, Σ. (επηκ.) Σν 

Δηθνλνγξαθεκέλν Βηβιίν Γελ Δίλαη Μφλν Γηα Παηδηά, Ο Κχθινο ηνπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ 

Βηβιίνπ, Πξαθηηθά Ζκεξίδαο, 2006. 
1325

 Αζσλίηεο, Π., Ζ Δηθνλνγξάθεζε ην Βηβιίν Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, Αζήλα: Καζηαληψηεο, 

2001, ζζ.40-41. 
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«δηπιαζηάδνληαο ηελ εθθξαζηηθή δχλακε ησλ ιέμεσλ». Απηφ επηηπγράλεηαη πφηε κε ηε 

ρξήζε θεθαιαίσλ, πφηε κε ηε ρξήζε έληνλεο γξαθήο (bold) θαη άιινηε ζχκθσλα κε ηε 

δηάηαμή ηνπο ζηελ εηθνλνγξαθεκέλε επηθάλεηα. Σν θεηκεληθφ πεξηερφκελν εμειίζζεηαη 

θαη ηξνπνπνηείηαη ζε έλα πεξηβάιινλ, φπνπ ζπλππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη νπηηθήο-

αλαπαξάζηαζεο, κε απνηέιεζκα κηα πνηθηιία πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ
1326

. ηα 

πνιπηξνπηθά θείκελα, ν γξαπηφο ιφγνο απνθηά κηα ζρεδηαζηηθή δπλακηθή, πνπ 

πνιιαπιαζηάδεη ηηο εθθξαζηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο θαη ε γιψζζα αμηνπνηείηαη θαη σο 

νπηηθφ πιηθφ
1327

, πνπ θεληξίδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ ελλννχκελνπ αλαγλψζηε-ζεαηή θαη 

επηζεκαίλεη ηε δηδαθηηθή αμία νξηζκέλσλ πξνηάζεσλ. 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε κείμε ηνπ ξεαιηζηηθνχ ζηνηρείνπ (θαηνλνκάδνληαη 

ζπγθεθξηκέλνη ηφπνη, «Δι Μπαζάλ») κε ην παξακπζέλην (ην πιχζηκν ησλ άζηξσλ θαη ε 

δηείζδπζε ζηα φλεηξα ησλ άιισλ παηδηψλ) απνδπλακψλεη θάπσο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

παξακπζέληνπ ζηνηρείνπ. Δπίζεο, νη παηδηθνί εθηάιηεο ιεηηνπξγνχλ σο δίνδνη πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνλ αλαγλψζηε λα δηεηζδχζεη ζηνλ ςπρηθφ θφζκν ησλ «θαθψλ» παηδηψλ κε 

ζθνπφ λα γλσξίζεη ηηο αγσλίεο ηνπο. Σα φλεηξα ησλ παηδηψλ, φπσο απηά ηνπ ήξσα, έρνπλ 

κηα δξάζε πεξηζζφηεξν απειεπζεξσηηθή απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ζπλεηδεηφηεηαο
1328

, 

θαζψο πνιιέο θνξέο ην φλεηξν είλαη πνιχ αζθαιέζηεξν
1329

.  

 

Τπάξρνπλ, φκσο, θαη βηβιία, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ ζπγθιίλεη, ρσξίο λα 

ηαπηίδεηαη απφιπηα, κε ινγηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ ζπλάδνπλ κε ην κνληέιν επαθήο. ηα 

βηβιία απηά εγγξάθεηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα, ρσξίο λα εκθαίλνληαη σο πξνυπνζέζεηο 

απνδνρήο νη εμαηξεηηθέο πξάμεηο θαη ηα θαηνξζψκαηα ηνπ ήξσα, πνπ ζπκβνιίδεη ή 

ζεκαηνδνηεί ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Σα κηθξναθεγήκαηα απηά είλαη ηα εμήο: Μάζηνξε, Β., 

Σν γηγαληνδαρηπιάθη ηνπ Λέαλδξνπ, (2011), Αξηδαλίδνπ, Δ., Σα γπαιάθηα ηεο Μαιέλαο, 

(2009), Απηδήο, Μ., Έλα ςπγείν… γηα ηνλ Οξθέα, (2009),  Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., 

Μήπσο κνηάδσ κε πηζεθάθη, (2006), Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., Μπηφγθαο, (2004), 

Γηαθαηληζάθε, Π., Αο βγάινπκε άιιε θσηνγξαθία!, (2003), Παπαληθνινπνχινπ, Κ.,  Ζ 

σξαηφηεξε δσγξαθηά ηεο Μαξίλαο, (2006), Ζιηφπνπινο, Β., Κη νη ηζηνξίεο κεηαλαζηεχνπλ, 

                                                           
1326

 Γηαλληθνπνχινπ, Α., Παπαδνπνχινπ, Μ., φ.π., 2004, ζζ. 81-98. 
1327

 Kalantzis, M., Cope, B., “Multiliteracies: A Framework for Action”, ζην Kalantzis, M., Cope, 

B., (επηκ.), Tranformations In Language And Learning: Prospectives On Multiliteracies. 

Australia: Common Ground Publishing, 2001, ζζ.19-31. 
1328

 Καλαηζνχιε, Μ.,  φ.π., 2004, ζ.175. 
1329

 Sendak, M., «Maurice Sendak‟s Narrative Images», ζην Otten, C., & Schmidt, G., (επηκ.), The 

Voice Of The Narrator In Children‟s Literature, New York: Greenwood Press, 1989, ζζ.11-12. 
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(2009), Υαξαιάο, Κ., Μαχξνο νπξαλφο κε ξνδ ζπλλεθάθηα, (2007), Ρνπζάθε, Μ., Σα 

γξάκκαηα ρνξεχνπλ, (2010) θαη Νέδε, Ν., Σξίρεο, (2007). 

ε δχν απφ απηά ηα κηθξναθεγήκαηα, πνπ αλήθνπλ ζην κνληέιν ηεο επαθήο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηα: Ζιηφπνπινο, Β., Κη νη ηζηνξίεο κεηαλαζηεχνπλ, (2009) θαη Υαξαιάο, 

Κ., Μαχξνο νπξαλφο κε ξνδ ζπλλεθάθηα, (2007), αλαπαξίζηαηαη κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν ε 

ηζηνξία ελφο κηθξνχ παηδηνχ πνπ έξρεηαη ζηελ Διιάδα σο κεηαλάζηεο. Απηή ε θαηεγνξία 

βηβιίσλ αθνξνχλ ηζηνξίεο, ησλ νπνίσλ νη πξσηαγσληζηέο απεηθνλίδνπλ ξεαιηζηηθά ηε 

ζχγρξνλε πνιππνιηηηζκηθή ειιεληθή θνηλσλία. Πην ζπγθεθξηκέλα, απνηππψλεηαη ε 

αξρηθή δπζθνιία ησλ παηδηψλ λα απνδερηνχλ αξρηθά θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ «Άιιν» κε 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, φια αιιάδνπλ κέζα απφ κηα δηαδηθαζία ζηαδηαθήο 

γλσξηκίαο, ζπλχπαξμεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνλ «Άιινλ». 

 

 

6.6.5 ην κηθξναθήγεκα ηεο Μάζηνξε, Β., Σν γηγαληνδαρηπιάθη ηνπ Λέαλδξνπ, 

(2011)
1330

 ην ηδενινγηθφ πεξηερφκελν ηεο αθήγεζεο επηζεκαίλεηαη απφ ηηο παξαθείκελεο 

ζπκβάζεηο ηνπ ηίηινπ θαη ηεο εηθνλνγξάθεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην φλνκα ηνπ ήξσα, 

ην νπνίν εκπεξηέρεηαη ζηνλ ηίηιν, απνηειεί, καδί κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμσθχιινπ, 

έλα πξψην επίπεδν εμνηθείσζεο καδί ηνπ θαη έλα πεδίν αλαγλψξηζεο ηνπ ηδηαίηεξνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ. Ζ εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ αλαπαξηζηά ην κηθξφ παηδί λα θάζεηαη 

κπξνζηά ζε έλα πηάλν. Σν νπηηθφ ζχκβνιν ηεο λφηαο, πνπ εκπεξηέρεηαη ζε φιε ηελ 

εηθφλα θαη βξίζθεηαη πεξηκεηξηθά ηεο ερνγφλνπ πεγήο, ζπληειεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

ήξσαο παίδεη πηάλν. Δπηπξφζζεηα, ην θνληηλφ πιάλν, πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηθνλνγξάθνο, 

ηνλίδεη ηελ ζσκαηηθή ηδηνκνξθία ηνπ ήξσα, ηε γηγαληνδαρηπιία ζην κηθξφ δάρηπιν.  

Ζ αθήγεζε μεθηλάεη κε ηνλ αθεγεηή λα παξνπζηάδεη ηνλ ήξσα θαη ηελ έκθπηε θιίζε 

ηνπ ζην πηάλν. Απηφ πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηζηνξίαο είλαη ην γεγνλφο φηη ν 

θεληξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ βηβιίνπ, ν Λέαλδξνο, δελ παξνπζηάδεη κηα εγγελή 

δηαθνξεηηθφηεηα. Ήηαλ έλα απιφ, ζπλεζηζκέλν παηδί πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Γξάθεη: 

«Ο Λέαλδξνο γελλήζεθε κε καθξηά φκνξθα δάρηπια. ινη είραλ πεη ηφηε: Θα γίλεη 

πηαλίζηαο. Μέρξη λα θηάζεη, φκσο λα θαζίζεη κπξνζηά ζε πηάλν, ηνπ έδσζαλ λα παίδεη κηα 

θνπδνπλίζηξα. Κη ήηαλ έλα πνιχ, κα πνιχ ήζπρν κσξφ ν Λέαλδξνο. Να θαηαιάβεηο, 

αθνπγφηαλ κνλάρα ζαλ ηαξαθνπλνχζε απηή ηελ θνπδνπλίζηξα»
1331

. Αμίδεη λα ζρνιηαζηεί ν 

                                                           
1330

 Μάζηνξε, Β., Σν γηγαληνδαρηπιάθη ηνπ Λέαλδξνπ, Αζήλα: Ληβάλε, 2011. Σελ εηθνλνγξάθεζε 

έθαλε ε Γέζπνηλα Καξαπάλνπ. 
1331

 Μάζηνξε, Β., φ.π., ζ.6. 
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ππεξηνληζκφο ηνπ αθεγεηή, πσο ν Λέαλδξνο ήηαλ «πάληα έλα πνιχ, κα πνιχ θξφληκν 

παηδί. Φξφληκν ζαλ κεγάινο»
1332

. 

Ζ εηεξφηεηά ηνπ παξνπζηάδεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε κέξα, πνπ ε κακά ηνπ, ηελ ψξα πνπ 

ηνπ έθνβε ηα λχρηα, δηαπίζησζε πσο ην κηθξφ δαρηπιάθη ηνπ θφληεπε λα μεπεξάζεη ζε 

κάθξνο ην πιατλφ. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηφ απφ ηνλ αλαγλψζηε ην εθάζηνηε 

νπηηθφ ζχκβνιν, ρξεζηκνπνηείηαη ε ζχκβαζε ηνπ βέινπο
1333

. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε 

δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε ηεο αηηηαθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην ζεκαίλνλ (δάρηπια) θαη 

ζην ζεκαηλφκελν (κηθξφ δάρηπιν ζην δεμί ρέξη). Δλ πξνθεηκέλσ, ν ιεθηηθφο θαη ν νπηηθφο 

θψδηθαο ζπλεξγάδνληαη κε ζθνπφ ηελ απνθσδηθνπνίεζε κηαο θνηλήο πιεξνθνξίαο, αθνχ 

θαηαιήγνπλ ζηε κεηάδνζε ηνπ ίδηνπ κελχκαηνο, κε ελαιιαθηηθφ ηξφπν. Σν ιεπθφ θφλην, 

πνπ επηιέγεηαη, εληζρχεη ηε ζεκεηνινγία ηεο γξακκήο θαη, ζχκθσλα κε ηε ρξσκαηηθή 

αληίζεζε πνπ δηακνξθψλεηαη, επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζρεδηαζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζηελ θαηαζθεπή ησλ εηθνληδφκελσλ ρεξηψλ. Γξάθεη: 

 «Μφλν φηαλ θφληεπε πηα λα μεπεξάζεη ζε κάθξνο ην πιατλφ ηνπ ε κακά ηνπ Λέαλδξνπ ην 

πξφζεμε πάιη θαη, κάιηζηα, απηή ηε θνξά αλεζχρεζε. Να θαηαιάβεηο, ζηακάηεζε ην θφςηκν 

ησλ λπρηψλ ζηε κέζε θαη ηειεθψλεζε ζηνλ κπακπά ηνπ Λέαλδξνπ»
1334

.  

Ζ αθήγεζε ζπλερίδεη κε ηνλ θεληξηθφ ήξσα λα επηζθέπηεηαη καδί κε ηνπο γνλείο ηνπ 

ην γηαηξφ, ν νπνίνο δηαπηζηψλεη ηελ γηγαληνδαρηπιία ηνπ. Ζ απφθαζε λα θφςνπλ ην 

«δάρηπιν θαη λα ην θέξνπλ ζην θαλνληθφ ηνπ κέγεζνο» πξνθαιεί ηελ αληίδξαζε ηνπ 

Λέαλδξνπ, ν νπνίνο θαηαθιχδεηαη απφ ζπλαηζζήκαηα θφβνπ. Ζ πινθή εμειίζζεηαη κε 

ηελ παξνπζίαζε ησλ «παξαβαηηθψλ» ζπκπεξηθνξψλ ηνπ Λέαλδξνπ θαη ηηο αληηδξάζεηο 

ησλ απνδεθηψλ απηψλ ησλ ελεξγεηψλ, θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπ ζηνλ 

θφζκν ησλ ελειίθσλ. Δηδηθφηεξα, απφ ηελ αξρή ηεο αθήγεζεο ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο 

αληηιακβάλεηαη φηη ν Λέλαδξνο είλαη έλα αθνπιηζηηθά θαιφθαξδν παηδί. ηελ ζπλέρεηα, 

φκσο, θαη κέζα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ε νπνία δε ζπλάδεη κε ην πξνθίι ηνπ θαινχ θαη 

θξφληκνπ παηδηνχ, ππνδειψλεηαη φηη ν ήξσαο ζρνηλνβαηεί, δηραζκέλνο αλάκεζα ζηα 

πξέπεη ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηα δηθά ηνπ ζέισ. Τπεχζπλν γηα φιεο απηέο ηηο ελέξγεηεο ν 

ήξσαο ζεσξνχζε ην δαρηπιάθη ηνπ. Γξάθεη: 

                                                           
1332

 .π., ζ.10. 
1333

 Γηα ηε ρξήζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ «βέινπο», θαζψο θαη άιισλ νπηηθψλ ζπκβφισλ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζην εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν, βι. Γηαλληθνπνχινπ, Α., 

«Δηθνλνγξαθεκέλα Παηδηθά Βηβιία: Ζ Αλαγλσζηκφηεηα Σσλ Δηθφλσλ Απφ Παηδηά Πξνζρνιηθήο 

Ζιηθίαο», Σδαθεξνπνχινπ, Μ., (επίκ.), Ζ πγγξαθή Καη Ζ Δηθνλνγξάθεζε, η. Α΄., Αζήλα: 

Καζηαληψηεο, 2001, ζζ.249-273. 
1334

 Μάζηνξε, Β., φ.π., ζ.13. 
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«Δ, ινηπφλ, απφ εθείλε ηε κέξα θφληεςε λα ην μεδνληηάζεη ην θαεκέλν ην πηάλν ν 

Λέαλδξνο. Σα δάρηπιά ηνπ έηξεραλ θάζε ιίγν θαη ιηγάθη πάλσ ζηα αζπξφκαπξα πιήθηξα, 

πεδνχζαλ, ρφξεπαλ, ρνξνπεδνχζαλ… Αιιά πξφζεμε: ηα καθξηά φκνξθα δάρηπιά ηνπ ήηαλ 

εθείλα πνπ ηα έθαλαλ φια απηά, γηαηί ν ίδηνο ν Λέαλδξνο ήηαλ πάληα έλα πνιχ, κα πνιχ 

θξφληκν παηδί. θξφληκν ζαλ κεγάινο»
1335

. 

«κσο, κεγάιεο εθπιήμεηο πεξίκελαλ ηε δαζθάια ηνπ Λέαλδξνπ εθείλε ηε κέξα… Έηζη, πνπ 

ιεο, φπσο ηνπο δηάβαδε έλα παξακχζη, ην γηγαληνδαρηπιάθη ηνπ Λέλαδξνπ ζεθψζεθε ζηγά 

ζηγά θη άξρηζε λα ζθαιίδεη ηε κχηε ηνπ!»
1336

. 

«Φξφληκα! Δίπε ε δαζθάια. Γε θηαίκε εκείο! Σα δαρηπιάθηα καο! θψλαμαλ γειψληαο ηα 

παηδηά. Ζ δαζθάια θνίηαμε ην Λέαλδξν, ζαλ λα ηνπ έιεγε: Δίδεο ηη έθαλεο; Κη εθείλνο 

έζθπςε ην θεθάιη θαη κάισζε ζηγαλά ην γηγαληνδαρηπιάθη ηνπ»
1337

. 

Ζ ζπγγξαθέαο επαλαιακβάλεη ηα ιφγηα ηνπ Λέαλδξνπ πσο είλαη έλα θξφληκν παηδί, 

επηζπκψληαο λα ηνλίζεη ηε ζηεξενηππηθή δηάζεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Σν θαιφ θαη θξφληκν παηδί ζπγθεληξψλεη θαηά θαλφλα ην ελδηαθέξνλ θαη 

ηνπο επαίλνπο θαη ζην ζρνιηθφ θαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν δεη. ε θάζε 

επθαηξία πξνβάιιεηαη σο πξφηππν, σο παξάδεηγκα πξνο κίκεζε. Αληίζεηα, ην άηαθην 

παηδί θνξηψλεηαη κηα ζεηξά αξλεηηθψλ ραξαθηεξηζκψλ θαη ζπλήζσο απνηειεί ηνλ άκεζν 

απνδέθηε επηπιήμεσλ θαη πνηλψλ.  

ην ηέινο ηνπ κηθξναθεγήκαηνο, θαη έπεηηα απφ ηε δηάγλσζε ηνπ γηαηξνχ πσο ην 

δαρηπιάθη ηνπ Λέαλδξνπ δε ρξεηάδεηαη ηειηθά επέκβαζε, απεηθνλίδνληαη γεκάηνη ραξά νη 

γνλείο θαη ν κηθξφο λα ρνξεχνπλ ηλδηάληθν ρνξφ. Γξάθεη: 

«ινη παλεγχξηζαλ ηφηε, θαη πην πνιχ ν Λέαλδξνο, ν νπνίνο ζεθψζεθε έηζη μαθληθά θη 

άξρηζε πάιη λα ρνξεχεη έλαλ ηλδηάληθν ρνξφ γχξσ απφ ην γηαηξφ»
1338

. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε, νη εηθφλεο δε δηαζέηνπλ πιαίζην θαη ε εηθφλα 

αθνινπζεί ην θείκελν, έρνληαο ζπκκεηξηθή ζρέζε κε απηφ, θαζψο εληζρχεη ην λφεκα πνπ 

πξνβάιιεη ην θείκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εηθφλεο παξέρνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη 

ζηεξίδνπλ ην γξαπηφ θείκελν, δηεπθξηλίδνληάο ην. Αμίδεη λα ζρνιηαζηεί ε εηθνλνγξάθεζε 

ηνπ έλαηνπ δηζέιηδνπ, ζην νπνίν παξαηεξείηαη απηφ πνπ αλαθέξεη ν Nodelman γηα ην 

κέγεζνο ησλ αληηθεηκέλσλ ζε ζρέζε κε ην θφλην
1339

. ηη, δειαδή, νη ζρέζεηο ζην ρψξν 

κπνξεί λα ππνλννχλ ηηο ζρέζεηο ησλ ραξαθηήξσλ κε ην πεξηβάιινλ θαη λα απνθηνχλ 
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ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα
1340

. Ζ κηθξφζσκε θηγνχξα ηνπ Λέαλδξνπ κέζα ζηελ ηεξάζηηα 

αίζνπζα-δσκάηην κνηάδεη ρακέλε θαη απεηινχκελε, απνδίδνληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

αηκφζθαηξα ηνπ θεηκέλνπ θαη εληζρχνληαο ηελ εκπινθή ηνπ αλαγλψζηε. Δπίζεο, ζην 

ιεθηηθφ θείκελν ππάξρεη ε ερνπνίεηε
1341

 ιέμε «θιηγθ θινγθ θιαγθ!», ε νπνία ζπλνδεχεη 

ην δπλαηφ ήρν ησλ πιήθηξσλ ηνπ πηάλνπ. 

 

 

6.6.6 Σν κηθξναθήγεκα ηεο Ρνπζάθε, Μ., Ο ληαήο ηνπ ζρνιηθνχ, (2010)
1342

 

δηαπξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Σν ζεκαηηθφ πεξηερφκελν ηνπ 

βηβιίνπ γλσζηνπνηείηαη ζηελ θπθιηθή εηηθέηα, πνπ ππάξρεη ζηνλ παξαθείκελν ρψξν, 

ζηνρεχνληαο ζηελ ελεκέξσζε ηνπ ελήιηθνπ αγνξαζηή. Πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνξία, ε 

νπνία δηαδξακαηίδεηαη κέζα ζε έλα ζρνιηθφ ιεσθνξείν, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηαδξνκή 

γηα ην ζρνιείν.  

ρεηηθά κε ηε ιεθηηθή δηαηχπσζε ηνπ ηίηινπ, απηφο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηίηισλ 

πνπ  ζέηνπλ ην ζέκα ηεο ηζηνξίαο
1343

. Ζ ρξήζε ηεο ιέμεο «ληαήο» ιεηηνπξγεί 

ραξαθηεξνινγηθά, κε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ην άηνκν (ζχηε) πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ 

ηζηνξία. Αλαθνξηθά κε ηελ εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ, απηή εηθνλίδεη ηνλ Αξηζηνηέιε (ην 

ζχκα) λα θνξάεη ζπαζκέλα γπαιηά θαη λα έρεη έλα ηξνκαγκέλν χθνο, ζε αληίζεζε κε  ηνλ 

Άξε (δξάζηε), ν νπνίνο γειάεη θνξντδεχνληάο ηνλ. Δπηπιένλ, είλαη θαλεξή ε δηαθνξά ηεο 

ζσκαηηθήο ηνπο δηάπιαζεο: ην «ζχκα» είλαη κηθξνθακσκέλν, ελψ ν «ζχηεο» πνιχ 

ςειφηεξνο. ην πεδίν βάζνπο ηεο εηθφλαο, αλαπαξίζηαηαη ην ζρνιηθφ ιεσθνξείν, ζην 

νπνίν εθηπιίζζεηαη ε πινθή.  

Ζ αθήγεζε δίλεηαη απφ ηα ιφγηα ηνπ παηδηνχ-ζχκαηνο, απηνχ, πνπ πθίζηαηαη ηνλ 

εθθνβηζκφ. Σν φλνκά ηνπ είλαη «Αξηζηνηέιεο» θαη κέζα απφ ηηο ζθέςεηο ηνπ 

γλσζηνπνηεί ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή ηε κεγάιε αγάπε πνπ ηξέθεη γηα ην ζρνιείν. Ζ 

αγάπε ηνπ κάιηζηα είλαη ηφζν έληνλε, πνπ εθδειψλεη ηελ επηζπκία λα αλνίμνπλ γξήγνξα 

ηα ζρνιεία. Ζ αθήγεζε ζπλερίδεηαη κε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

Αξηζηνηέιε, ην βξάδπ πξηλ πάεη ζην ζρνιείν.  Ζ ραξά ηνπ, σζηφζν, δελ ζα δηαξθέζεη γηα 

πνιχ, θαζψο ην επφκελν πξσί έξρεηαη αληηκέησπνο κε κηα δπζάξεζηε έθπιεμε. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, ε θαηλνχξγηα ζρνιηθή ρξνληά μεθηλά δηαθνξεηηθά: έλα θαηλνχξγην παηδί 

θάζεηαη ζηελ ζέζε ηνπ ζην ζρνιηθφ θαη ν ίδηνο αλαγθαζηηθά θάζεηαη δίπια ηνπ. Γξάθεη: 

«Καιεκέξα, θπξία Ρέλα!, θψλαμα ζηε ζπλνδεγφ». 

«Καιεκέξα, Αξηζηνηέιε!, κνπ ρακνγέιαζε εθείλε»
1344

.  

«Υα, ρα, ρα!, αθνχζηεθαλ γέιηα κέζα απ‟ ην ζρνιηθφ. Γελ έδσζα ζεκαζία θαη πξνρψξεζα 

πξνο ηε ζέζε κνπ. Δθεί βξήθα έλα ςειφ, κεγαιφζσκν παηδί λα θάζεηαη ζηε ζέζε δίπια ζην 

παξάζπξν. Γειαδή ζηε δηθή κνπ ζέζε! Μφιηο κε είδε, έβαιε ηα γέιηα»
1345

.  

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζθελή, εηθνληθά δεζπφδεη ε θηγνχξα ηνπ θαηλνχξγηνπ παηδηνχ, πνπ 

μεπεξλάεη ζε κέγεζνο ηνλ Αξηζηνηέιε. Ζ παξνπζία ηνπ κεγαιφζσκνπ παηδηνχ, κέζα απφ 

έλα ηξηηνπξφζσπν εηθνληζηηθφ αθεγεηή,  ηνλίδεη νπηηθά ηε κηθξνθακσκέλε θηγνχξα ηνπ 

Αξηζηνηέιε. Σν κέγεζνο ησλ κνξθψλ θαζίζηαηαη ελδεηθηηθφ γηα ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο, 

πξννηθνλνκψληαο κε ηξφπν ππαηληθηηθφ ην ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί. Ζ ππεξνρή ζε 

ζσκαηηθή δχλακε θαη εμνπζία απνηειεί έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ. Γξάθεη: 

«Δζχ είζαη ν Αξηζηνηέιεο;». 

«Ναη, εγψ είκαη. Καη εζχ θάζεζαη ζηε ζέζε κνπ». 

«Υα, ρα. Απηή είλαη ε δηθή κνπ ζέζε!». 

«Γελ πξφιαβα φκσο λα πσ θάηη, γηαηί κνπ θψλαμε ε θπξία Ρέλα λα πάξσ ζέζε ακέζσο, θη 

έηζη αλαγθάζηεθα λα θαζίζσ δίπια ηνπ». 

«πνπ θάζεζηε ηψξα ζα είλαη ε ζέζε ζαο γηα νιφθιεξε ηε ρξνληά. Αλαθνίλσζε ε θπξία 

Ρέλα». 

«ρη! Γελ ήζεια θαζφινπ λα θάζνκαη δίπια ζηνλ… νχηε πνπ ήμεξα ην φλνκά ηνπ»
1346

. 

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, ν «ληαήο» εθδειψλεη επηζεηηθφηεηα ζε βάξνο ηνπ 

Αξηζηνηέιε: ιεθηηθή (θαζψο ηνλ θνξντδεχεη γηα ηα γπαιηά πνπ θνξάεη), αιιά θαη 

ζσκαηηθή (θαζψο, ζε έλδεημε δχλακεο θαη ππεξνρήο, ζπάεη ηα γπαιηά). Σα ππνηηκεηηθά 

ζρφιηα ζπλερίδνληαη θαη νη απεηιέο πξνο ην πξφζσπν ηνπ Αξηζηνηέιε δηαηππψλνληαη κε 

ηε κνξθή ηξαγνπδηνχ. Δμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, φπσο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία ηα γπαιηά πνπ θνξάεη ν καζεηήο, 

απνηεινχλ γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο, εχθνινη ζηφρνη. Ζ αίζζεζε 

επραξίζηεζεο πνπ βηψλεη ν δξάζηεο, θαη αληίζηνηρα ε αίζζεζε θαηαπίεζεο πνπ βηψλεη ην 

ζχκα απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Με ην λα ληψζεη 
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θάπνηνο ςπρνινγηθά ηζρπξφο θαηαζηέιιεηαη ε επίγλσζε πνπ έρεη γηα ηνλ πφλν ησλ άιισλ 

θαη απμάλεηαη ε ηάζε λα βιέπεη ηνπο άιινπο ζαλ «ζχκαηα»
1347

. Γξάθεη: 

«Δθείλε ηε ζηηγκή γχξηζε θαη κνπ είπε δπλαηά: Χξαία γπαιηά θνξάο. Μπνξψ λα ηα βάισ;». 

«Καη κνπ άξπαμε ηα γπαιηά! Σα θφξεζε αιιά δε ρσξνχζαλ ζην κεγάιν πξφζσπφ ηνπ, θαη 

μαθληθά αθνχζηεθε έλα «θξαθ». Μνπ ηα επέζηξεςε ζπαζκέλα θαη ιεξσκέλα». 

«Καιά, γηαηί κνπ;…». 

«Γελ πξφιαβα λα νινθιεξψζσ ηε θξάζε κνπ θαη άξρηζε λα ηξαγνπδάεη: 

Ο Αξηζηνηέιεο, 

ν ηεκπέιεο, 

θνξάεη γπαιηά, 

ζα θάεη θινηζηά!»
1348

. 

Ο εθθνβηζκφο, πέξα απφ ηα παηδηά – δξάζηεο θαη ηα παηδηά – ζηφρνπο, πεξηιακβάλεη 

κηα ηξίηε νκάδα, εμίζνπ ζεκαληηθή θαη θαζνξηζηηθή, ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ – ζεαηψλ. 

Αμίδεη, ινηπφλ, λα ζρνιηαζηεί ε παξνπζία, αιιά θπξίσο ε αληίδξαζε ησλ ππφινηπσλ 

παηδηψλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ζρνιηθφ. Απνπζηάδνπλ κελ απφ ην ιεθηηθφ θείκελν, 

αιιά θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ εηθνλνγξάθεζε. Γελ αληηδξνχλ ζηα φζα γίλνληαη, 

αληίζεηα, ζπλεγνξνχλ ζηελ φιε θαηάζηαζε κε ην γέιην ηνπο. Τηνζεηνχλ, επνκέλσο, κηα 

φρη άκεζα επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, αιιά κπνξεί λα είλαη εμίζνπ επηθίλδπλε ε 

αδξαλνπνίεζή ηνπο ζε φζα γεγνλφηα είλαη παξφληεο
1349

. Γξάθεη: 

«Κνίηαμα γχξσ κνπ θαη φια ηα παηδηά γεινχζαλ. Φπζηθά γεινχζαλ καδί κνπ. κφιηο 

θηάζακε ζην ζρνιείν, έηξεκα απφ ηα λεχξα κνπ. Ο… πψο ηνλ ιέλε, φκσο, ήηαλ πνιχ πην 

κεγάινο απφ κέλα θαη ηνλ θνβφκνπλ ιίγν»
1350

. 

Μία απφ ηηο ςπρνθνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπ εθθνβηζκνχ είλαη θαη απηή ηεο ζρνιηθήο 

άξλεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ ήξσα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξίαο, ηνλ Αξηζηνηέιε, 

πνπ αξλείηαη λα πάεη ζρνιείν ηελ επφκελε κέξα. Γξάθεη: 

«Σελ επφκελε κέξα ρηχπεζε ην μππλεηήξη, αιιά γηα πξψηε θνξά δελ ήζεια λα ζεθσζψ. 

Γελ ήζεια λα εηνηκαζηψ, λα θάσ πξσηλφ θαη λα κπσ ζην ζρνιηθφ»
1351

. 

Ζ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ Αξηζηνηέιε, θαη ζπγθξηκέλα ε ζπζπείξσζή ηνπ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θφβν, ζπληειεί ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλεη ηε 

δεδνκέλε εθείλε ζηηγκή. Ο Αξηζηνηέιεο ππνζηαζηνπνηεί ην κεηνλεθηηθφ «Άιιν» ιφγσ ηεο 
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εμσηεξηθήο ηνπ εκθάληζεο. Χζηφζν, βξίζθεη ιίγν αξγφηεξα ηελ εζσηεξηθή δχλακε θαη ην 

ζάξξνο θαη κεηαπεδά απφ ηελ παζεηηθή ζηάζε ζηελ ελεξγεηηθή αληίδξαζε. Σνικά λα 

πςψζεη αλάζηεκα θαη νδεγείηαη ζηελ αηνκηθή ηνπ ππέξβαζε. Ζ επηζπκία ηνπ λα 

απεκπιαθεί απφ ηνλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ αληίθηππν ησλ φζσλ πθίζηαηαη, απνηειεί ην 

αλψηεξν θίλεηξφ ηνπ, κέζα απφ ην νπνίν αληιεί δχλακε θαη αληηκεησπίδεη ην 

«κεγαιφζσκν αγφξη». Γξάθεη: 

 «ζπνπ θάπνηα κέξα φια άιιαμαλ. ηελ αξρή ήηαλ κηα κέξα ζαλ ηηο άιιεο. Κάζηζα ζηε 

ζέζε κνπ θαη ν ςειφο πξνζπάζεζε πάιη λα κε θνβεξίζεη». 

«Γηα λα δνχκε ην ζάθν ζνπ. Ση έρεηο γηα θνιαηζηφ;». 

«Μνπ άξπαμε ην ζαθίδην. Απηή ηε θνξά, φκσο, δε ζα ηνλ άθελα λα κε ηξνκάμεη θαη έηζη 

άξπαμα θαη εγψ ην δηθφ ηνπ ζαθίδην». 

«Έη, ηη θάλεηο εθεί;, κε ξψηεζε έθπιεθηνο». 

«ζν θξαηνχζε ην δηθφ κνπ ζάθν, ηφζν θξαηνχζα ην δηθφ ηνπ»
1352

.   

Ζ πινθή εμειίζζεηαη κε ηελ θαίξηα παξέκβαζε ηεο δαζθάιαο, ε νπνία ρσξίδεη ηα δπν 

παηδηά. Ζ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ επηθπιάζζεη κηα έθπιεμε γηα ηνλ Αξηζηνηέιε: 

βιέπνληαο ην ηεηξάδην ηνπ άιινπ αγνξηνχ δηαπηζηψλεη πσο ην φλνκα ηνπ ήηαλ επίζεο 

Αξηζηνηέιεο. Ζ πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ «κεγαιφζσκνπ αγνξηνχ» (πνπ 

παξνπζηαδφηαλ σο «Άξεο») δελ απνθαιχπηεηαη απφ ηελ αξρή ηεο αθήγεζεο, γεγνλφο πνπ 

ζεκειηψλεη ηελ έθπιεμε ηνπ απξνζδφθεηνπ ηέινπο. Ο ελλννχκελνο αλαγλψζηεο είλαη ζε 

ζέζε λα γλσξίδεη κφλν φζα μέξεη θαη ν πξσηαγσληζηήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή 

εμππεξεηεί ηελ πινθή, θαζψο ε πιεξνθνξία απηή επηθπιάζζεηαη σο έθπιεμε γηα ην 

ηέινο  ηεο αθήγεζεο. Γξάθεη: 

 «Αξηζηνηέιεο;, δηάβαζα ηελ εηηθέηα θαη ηνλ θνίηαμα πνλεξά»
1353

. 

«Έγηλε θαηαθφθθηλνο ζαλ παληδάξη. Πξψηε θνξά ηνλ έβιεπα λα θνθθηλίδεη ηφζν πνιχ. είρε 

πάξεη ην ρξψκα ηεο ληξνπήο. Δκ, βέβαηα, ηφζνλ θαηξφ θνξφηδεπε εκέλα…». 

«Σέιε Σέιε, ηζηθηεηέιη. Αξηζηνηέιε; Ήξζε ε ζεηξά κνπ λα πάξσ ην αίκα κνπ πίζσ». 

«ε παξαθαιψ, κνπ είπε ςηζπξηζηά, θψλαδέ κε “Άξε”. Γε κνπ αξέζεη ην φλνκά κνπ θαη 

θνβάηαη κε κε θνξντδέςνπλ ηα παηδηά!». 

«Γηα θαληάζνπ, ν ληαήο ηνπ ζρνιηθνχ θνβφηαλ κελ ηνλ θνξντδέςνπλ. Γη‟ απηφ θνξφηδεπε 

εκέλα!»
1354

. 

                                                           
1352

 .π., ζ. 32. 
1353

 .π., ζ. 36. 
1354

 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(6.6.6)2, ζ.546. 
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Ζ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο επέξρεηαη κε ηα δπν παηδηά λα έρνπλ γίλεη νη 

θαιχηεξνη θίινη. Γξάθεη: 

«Με ηνλ Άξε θαζφκαζηε κέρξη ζήκεξα καδί ζην ζρνιηθφ. Καη έρνπκε έλα θνηλφ κπζηηθφ. 

Καη μέξεηε πνην είλαη ην πην ηξειφ; Γίλακε θνιιεηνί θίινη. Ο ςειφο θαη ν θνληφο. Πνηνο ζα 

ην πεξίκελε; Ο Αξηζηνηέιεο θαη εγψ!»
1355

. 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη επηινγέο ησλ εηθφλσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ αληηζεηηθά, κε 

ζθνπφ λα δεισζεί ε ςπρνινγία ηνπ ήξσα. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη εκθαλήο ε αληίζεζε 

ηεο εηθφλαο,
1356

 ζηελ νπνία εηθνλίδεηαη ν Αξηζηνηέιεο γεκάηνο ραξά θαη ελζνπζηαζκφ, λα 

πεξηκέλεη ην ζρνιηθφ, κε ηελ εηθφλα
1357

, ζηελ νπνία αλαπαξίζηαηαη κε ιππεκέλν θαη 

θνβηζκέλν βιέκκα λα ζηέθεηαη έμσ απφ ην ζρνιηθφ
1358

. 

Δπίζεο, είλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη δπν ηειεπηαίεο εηθφλεο ηνπ κηθξναθεγήκαηνο, κε ηηο 

νπνίεο «αλαηξέπνληαη» φιεο νη πξνεγνχκελεο ζθελέο. ηε κελ πξψηε εηθφλα
1359

, 

απεηθνλίδνληαη ηα δπν παηδηά λα θάζνληαη καδί, κε ηνλ Άξε λα έρεη ηξνκαγκέλν χθνο θαη 

ηνλ Αξηζηνηέιε λα είλαη γεκάηνο απηνπεπνίζεζε. ηε δε επφκελε
1360

, εηθνλίδνληαη 

αγθαιηαζκέλνη λα ρακνγειάλε, επηζθξαγίδνληαο ην μεθίλεκα κηαο δπλαηήο θηιίαο. 

Ζ δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο δχλαηαη λα δηαδξακαηίζεη 

πξνεμάξρνληα ξφιν ζηνλ αγψλα θαηά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Οη ήξσεο ησλ 

παξακπζηψλ, ηα πξνβιήκαηα θαη νη αλεζπρίεο πνπ θάζε θνξά βηψλνπλ, ειθχνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ κηθξψλ παηδηψλ, εγείξνπλ ηελ πεξηέξγεηα θαη θξαηνχλ ακείσην ηνλ 

ελζνπζηαζκφ ηνπο, ελψ δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ηαπηίδνληαη κε ηνπο ήξσεο ησλ 

ηζηνξηψλ θαη αλαδεηνχλ ιχζεηο ζε δηθά ηνπο ζπλαηζζεκαηηθά αδηέμνδα.  

 

 

    6.6.7 ην κηθξναθήγεκα ηεο Αξηδαλίδνπ, Δ., Σα ζηδεξάθηα ηεο Φαξθηξψο, (2010)
1361

 

σο πξνο ηε ιεθηηθή δηαηχπσζε, αλήθεη ζηε θαηεγνξία ηίηισλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

θεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο ηζηνξίαο, γλσζηνπνηψληαο έλα αμηνπξφζεθην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ. Ζ εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ απεηθνλίδεη ηε Φαξθηξψ λα δείρλεη κε ππεξεθάλεηα ηα 

ζηδεξάθηα πνπ θνξάεη.  

                                                           
1355

 Ρνπζάθε, Μ., φ.π., ζ. 40. 
1356

 .π., ζ. 16. 
1357

 .π., ζ. 26. 
1358

 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(6.6.6)3, ζ.546 θαη εηθ.(6.6.6)4, ζ.547. 
1359

Ρνπζάθε, Μ., φ.π., ζ. 38. 
1360

 .π., ζ. 41. 
1361

 Αξηδαλίδνπ, Δ., Σα ζηδεξάθηα ηεο Φαξθηξψο, Αζήλα: Φπρνγηφο, 2010. Σελ εηθνλνγξάθεζε 

έθαλε ε Βαζηιηθή Λακπίηζε. 
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Ζ ηζηνξία εζηηάδεη ζην άγρνο θαη ηελ αγσλία πνπ βηψλεη έλα κηθξφ θνξίηζη, ε 

Φαξθηξψ, φηαλ ε νξζνδνληηθφο αλαθνηλψλεη ζηελ ίδηα θαη ζηε κακά ηεο πσο ζα πξέπεη 

λα βάιεη ζηδεξάθηα. Σηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αηζζάλεηαη ηα πεξηγξάθεη ε 

ίδηα ε πξσηαγσλίζηξηα, κέζα απφ κηα πξσηνπξφζσπε αθήγεζε θαη κηα εζσηεξηθή 

εζηίαζε. Ζ ζπγγξαθέαο επηιέγεη απηφ ην είδνο ηεο αθήγεζεο, γηα λα κπνξέζεη ην κηθξφ 

παηδί-ζπλαλαγλψζηεο λα ηαπηηζηεί πην εχθνια κε ηελ εξσίδα, θαζψο είλαη πνιχ ζχλεζεο 

ηα κηθξά παηδηά λα πξέπεη λα θνξνχλ ζηδεξάθηα.  

ειίδα κε ζειίδα αλαδχεηαη κηα ςπρνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ρηίδεηαη 

εηθνλνγξαθηθά ν ππνθεηκεληθφο θφζκνο ηεο εξσίδαο, φπσο ηνλ ληψζεη, ηνλ θαηαλνεί θαη 

ηνλ ζρνιηάδεη ε ίδηα, κε επίθεληξν ην θφβν ηεο γηα ην πψο ζα ηελ αληηκεησπίζνπλ νη 

ζπκκαζεηέο ηεο. Γξάθεη: 

«Καιά, θαιά! Δηιηθξηλά φκσο, ηη θαληαζηηθά θφθθηλα ζηνιίδηα είλαη απηά! Ζ έθπιεμε ηνπ 

κπακπά κεγάισζε ην ρακφγειφ κνπ». 

«Αιήζεηα ην ιεο; Μνπ πάλε; Καη αλ γειάζνπλ αχξην νη θίινη κνπ;, ηνλ ξψηεζα». 

«ηνίρεκα πσο φινη ηνπο ζα ζνπ πνπλ ηα θαιχηεξα. Απηά δελ είλαη απιά ζηδεξάθηα… είλαη 

καγηθά… είλαη θφθθηλα καγηθά ζηδεξάθηα πνπ θαλείο δελ ηνικά λα θνξντδέςεη». 

«Δίλαη καγηθά! Δπαλέιαβα»
1362

. 

«Νσξίο ην πξσί πεξίκελα ζηελ είζνδν ηνπο θίινπο κνπ γηα λα πάκε καδί ζην ζρνιείν. Δίρα 

αγσλία κήπσο ηνπο θαλψ αζηεία θαη άζρεκε»
1363

. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε αληίδξαζε ηεο Φαξθηξψο, φηαλ επηζηξέθεη απφ ηελ 

νξζνδνληηθφ θαη θξχβεηαη πίζσ απφ ηε κακά ηεο, γηα λα απνθχγεη ην βιέκκα ηνπ κπακπά 

ηεο. Χζηφζν, απηφο κε ηα ιφγηα ηνπ εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηεο. Ζ ελδπλάκσζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο ελφο παηδηνχ απνηειεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζσξάθηζή ηνπ απέλαληη 

ζηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο. Σα παηδηά πνπ έρνπλ ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη γηα 

ηελ εκθάληζή ηνπο αληηκεησπίδνπλ θαιχηεξα ηηο δηακάρεο θαη αληηζηέθνληαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ζηα αξλεηηθά ζρφιηα.  

Ζ Φαξθηξψ έξρεηαη αληηκέησπε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο, ηελ επφκελε κέξα, ζην 

δξφκν γηα ην ζρνιείν. Οη πξψηεο αληηδξάζεηο ηνπο ζρεηίδνληαη κε ηξφπν πνπ κηιά ε 

εξσίδα, θαζψο αληηκεησπίδεη θάπνηα δπζθνιία ζηελ εθθνξά ησλ ιέμεσλ. Γξάθεη:  

«“Καιά πάκε γηαηί ζα αξγήζνπκε”, πξφηεηλα θαη ακέζσο δαγθψζεθα θαζψο μέραζα πσο 

απφ ζήκεξα θνπβαινχζα καδί κνπ έλαλ θφθθηλν ζηδεξέλην ζηξαηφ πνπ απφ ηε βηαζχλε ηνπ 

                                                           
1362

 Αξηδαλίδνπ, Δ., Σα ζηδεξάθηα ηεο Φαξθηξψο, φ.π., ζ.19. 
1363

 .π., ζ.22. 
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πάηεζε ην “ζ”, ην έγεηξε, θαη ην κεηακφξθσζε ζε “ζ”. Πξνρψξεζα πξψηε αιιά νη θίινη 

κνπ δελ έθαλαλ βήκα». 

«“Έρνπκε ζρνιείν”, ζπλέρηζα κε γπξηζκέλε ηελ πιάηε κνπ»
1364

. 

«“Φαξθηξψ, ηη έπαζεο θαη κηιάο πεξίεξγα;”, ξψηεζε ε Διεπζεξία»
1365

. Έρνληαο σο φρεκα 

θαη δχλακε ηα ιφγηα ηνπ κπακπά ηεο, ε Φαξθηξψ απνθαιχπηεη ην κπζηηθφ ηεο ζηνπο 

θίινπο ηεο, ραξίδνληαο ηνπο έλα πιαηχ ρακφγειν. Οη αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ δελ είλαη 

απηέο πνπ πεξίκελε, θαζψο παξνκνηάδνπλ ηα ζηδεξάθηα κε θφθθηλα θαλάξηα θαη 

ρξηζηνπγελληάηηθα ζηνιίδηα. Γξάθεη:  

«Με ηελ ειπίδα φηη δε ζα ηνικήζεη θαλείο λα θνξντδέςεη ηα καγηθά κνπ ζηδεξάθηα, φπσο 

κνπ ππνζρέζεθε ν κπακπάο, ζηακάηεζα, ηνπο θνίηαμα ζηα κάηηα θαη ηνπο ράξηζα ην 

θαιχηεξφ κνπ θφθθηλν ρακφγειν». 

«“Αααα!” είπαλ πάιη ζπληνληζκέλα θαη κε πιεζίαζαλ». 

«αλ θφθθηλα θαλαξάθηα, θψλαμε ε Διεπζεξία». 

«Δκέλα κνπ ζπκίδνπλ θφθθηλα ζηνιίδηα ζε ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν». 

«Θχκσζα κε ηε θαληαζία ηνπ Κχξνπ»
1366

.  

Χζηφζν, ε αληίδξαζε ηνπο ήηαλ απιψο κηα έθπιεμε σο πξνο απηφ πνπ 

πξσηναληίθξηζαλ, θαζψο ζηε ζπλέρεηα δείρλνπλ ζηε Φαξθηξψ πσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

γηα θάζε παηδί λα αηζζάλεηαη θαιά κε ηελ εκθάληζή ηνπ, γηαηί κέζσ απηνχ εληζρχεηαη ε 

απηνεθηίκεζή ηνπ. Δπίζεο, κε ηα ιφγηα ηνπο ηεο κεηαδίδνπλ κηα αίζζεζε εκπηζηνζχλεο 

θαη αζθάιεηαο, θαζψο ηελ αγαπνχλ γηα απηφ πνπ πξαγκαηηθά είλαη.  

Σν ηέινο ηεο ηζηνξίαο επηζθξαγίδεηαη κε φιε ηελ παξέα ηεο Φαξθηξψο λα θηάλεη ζην 

ζρνιείν: «Υαξνχκελνη θαη γειαζηνί θηάζακε πηα ζην ζρνιείν. Μέζα ζηελ ηάμε ηα θφθθηλα 

ζηνιίδηα κνπ έγηλαλ ε αθνξκή λα κε πιεζηάζνπλ φια ηα παηδηά πνπ ήζειαλ λα ηα δνπλ. 

Κάπνηα κάηηα γνχξισζαλ, άιια εηνηκάζηεθαλ λα γειάζνπλ, φκσο φινη ζπκθψλεζαλ φηη 

είλαη θαληαζηηθά. Σειηθά ηα θφθθηλα ζηδεξάθηα κνπ ηνπο είραλ καγέςεη θαη εγψ ζηηγκή δε 

ζηακάηεζα λα κηιψ, λα γειψ θαη λα ρακνγειψ»
1367

.  

Ζ εξσίδα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ φκνηνπ «Άιινπ» θαη ε εηεξφηεηά ηεο 

πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηα θνηλσληθά θαλνληζηηθά πξφηππα ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ, 

νη αληηδξάζεηο θαη ηα ζρφιηα ησλ νπνίσλ δελ ήηαλ ζηεξενηππηθά. Αλαθνξηθά κε ηελ 

εηθνλνγξάθεζε, νη εηθφλεο δελ έρνπλ πιαίζην, σζηφζν ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο 

                                                           
1364

 .π., ζ.24. 
1365

 .π., ζ.25. 
1366

 .π., ζ.27. 
1367

 .π., ζ.40. 



347 
 

αλάκεζα ζε απηέο θαη ην ιεθηηθφ θείκελν. Χο πξνο ηε ζρέζε θεηκέλνπ θαη εηθφλαο, ην 

θείκελν κεηαθέξεη ην βαζηθφ πεξηερφκελν ηεο δηήγεζεο, κε ηελ επηινγή ηεο εηθφλαο λα 

είλαη επηιεθηηθή. Ζ παξαδνμφηεηα ηεο θαηάζηαζεο πξνθχπηεη απφ ηε ζπλχπαξμε ελφο 

θεηκέλνπ «πνπ απαηηεί ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή κε εηθφλεο πνπ ππνλννχλ ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηεο απνζηαζηνπνηεκέλεο ζέαζεο»
1368

. Κείκελν θαη εηθφλεο θαίλεηαη λα 

δεκηνπξγνχλ κηα δηπιή νπηηθή, πνπ αληηθαζξεπηίδεη ηε δη-ηξνπηθή θχζε ηνπ 

εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ, επηηξέπνληαο ζηνλ αλαγλψζηε ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηαπηίδεηαη 

κε ην βαζηθφ ήξσα θαη ζπκκεξίδεηαη ηα άγρε ηνπ θαη ηα βάζαλά ηνπ λα δηαρσξίδεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ απφ απηφλ θαη λα ζηνράδεηαη πάλσ ζηελ θαηάζηαζή ηνπ
1369

. 

 

 

6.6.8 Σν κηθξναθήγεκα ηεο Ρνπζάθε, Μ., Σα γξάκκαηα ρνξεχνπλ, (2010)
1370

 είλαη ην 

πξψην παηδηθφ βηβιίν ζηελ Διιάδα πνπ έρεη σο ζέκα ηε δπζιεμία
1371

. Ζ αθήγεζε ησλ 

γεγνλφησλ επηθεληξψλεηαη ζε έλα κφλν πξφζσπν, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε έλα θνξίηζη. Χο 

απνηέιεζκα, γίλεηαη πνιχ πην μεθάζαξε θαη εχθνιε ε ηαχηηζε ηνπ αλαγλψζηε καδί 

ηεο
1372

. Δηδηθφηεξα, ε πινθή επηθεληξψλεηαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε εξσίδα 

ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ιφγσ ηεο δπζιεμίαο πνπ έρεη. 

Ο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ ζπκβνιίδεη κε αιιεγνξηθφ ηξφπν ηε δπζθνιία πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα δπζιεμηθά παηδηά ζηελ αλάιπζε ησλ ιέμεσλ ζε αθνπζηηθέο κνλάδεο 

ζπιιαβηθήο βάζεο θαη ζηε ζχλζεζε ζπιιαβηθψλ αθνπζηηθψλ κνλάδσλ ζε ιεθηηθά 

ζχλνια κε ελλνηαθφ πεξηερφκελν
1373

. Ζ εηθνλνγξάθεζε δηέπεηαη απφ έλαλ πινπξαιηζκφ 

αηζζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ σο ζπλνιηθή ζχλζεζε παξαπέκπνπλ ζηελ ηερληθή ηνπ 

ζπκπηιήκαηνο
1374

 θαη δηακνξθψλνπλ έλα πνιπηξνπηθφ απνηέιεζκα νπηηθν-ιεθηηθνχ 

                                                           
1368

 Καινγήξνπ, Σ., φ.π., 2006, ζ.29. 
1369

 Nodelman, P., φ.π., ζζ.11-13, 20-21. 
1370

 Ρνπζάθε, Μ., Σα γξάκκαηα ρνξεχνπλ, Αζήλα: Παπαδφπνπινο, 2010. Σελ εηθνλνγξάθεζε 

έθαλε ε ακαξηδή Ίξηο. 
1371

 πσο αλαθέξεη ε ίδηα ε ζπγγξαθέαο ζην άξζξν κε ηίηιν Γπζιεμία, φηαλ ηα γξάκκαηα 

ρνξεχνπλ,  πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 15/05/2010 ζην 

http://www.kathimerini.gr/393300/article/politismos/arxeio-politismoy/dysle3ia-otan-ta-

grammata-xoreyoyn  
1372

 Καλαηζνχιε, Μ., φ.π.,  2004, ζ.234. 
1373

 Λνγνζέηε, ., Γπζιεμία, Απφ Σε Θεσξία ηελ Δθπαηδεπηηθή Πξάμε, ηάζεηο Καη Αληηιεςεηο 

Δθπαηδεπηηθψλ, Θεζζαινλίθε: Michael Stork, 2014, ζζ.27-29. 
1374

 Chatman, S., φ.π.,  2001, ζζ. 25-39.      
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θνιάδ
1375

 απφ θνκκαηάθηα ραξηηψλ, πνπ επειέγεζαλ απφ πνηθίιεο κνξθέο έληππνπ ιφγνπ 

θαη ζπλεηέζεζαλ κε θαηάιιειν ηξφπν, ψζηε λα παξάγνπλ λφεκα. Γηα ηελ αθξίβεηα, 

αλαπαξίζηαληαη πνηθίια νπηηθά ζχκβνια γξακκάησλ, αξηζκψλ, ζρεδίσλ, ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζε αηηηαθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Σα ζπγθεθξηκέλα ζχκβνια έρνπλ εληαρζεί 

πάλσ ζε έλα ζρήκα, ην νπνίν παξαπέκπεη ζε ιαβχξηλζν, ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ 

αλαπαξίζηαηαη ε θεληξηθή εξσίδα. Ο ιαβχξηλζνο, πξνθαλψο, θέξεη ζπκβνιηθή 

ιεηηνπξγία ππνλνψληαο  ηε δαηδαιψδεο ζθέςε ησλ παηδηψλ κε δπζιεμία. Ζ εηδηθή απηή 

ζχκβαζε δηακνξθψλεη ηελ αηκφζθαηξα ηνπ βηβιίνπ θαη θαζνδεγεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

δηάζεζε ηνπ αλαγλψζηε-ζεαηή. Έηζη, απηφο θαιείηαη λα απνθσδηθνπνηήζεη ην ζχλνιν 

ησλ ζπκβάζεσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ, ψζηε λα εθιάβεη ην 

εγγεγξακκέλν λφεκα. 

Ζ αθήγεζε μεθηλάεη κε ηελ άκεζε παξνπζίαζε ηεο θεληξηθήο εξσίδαο απφ ηνλ 

αθεγεηή, εζηηάδνληαο ζηελ αγάπε ηεο γηα ην ρνξφ. «Ζ Διίδα δελ ήμεξε πψο λα 

ηξαγνπδάεη, νχηε πψο λα βάδεη γθνι. Αιιά ήμεξε πνιχ θαιά λα θνπλάεη ηα πφδηα θαη ηα 

ρέξηα ηεο ζην ξπζκφ ηεο κνπζηθήο»
1376

. 

«Ο κπακπάο ηεο ηεο είρε ππνζρεζεί πσο κφιηο ζα μεθηλνχζε ηελ πξψηε δεκνηηθνχ, ζα ηελ 

έγξαθε ζε ζρνιή ρνξνχ»
1377

. Ζ νπηηθή ηξνπηθφηεηα εληζρχεη ην ιεθηηθφ θεηκέλν. 

Δηδηθφηεξα, ε πιηθφηεηα ηεο εηθφλαο
1378

 κηκείηαη ηε ζρεδηαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

κνπζηθνχ πεληαγξάκκνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερλνηξνπία ιεηηνπξγεί δηηηψο: αθελφο 

αθεγεκαηηθά, θαζψο εκπινπηίδεη ηα θεηκεληθά λνήκαηα, αθεηέξνπ απηναλαθνξηθά, δηφηη 

αλαδεηθλχεη ηε θχζε ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ είλαη 

ηίπνηα άιιν παξά κηα ινγνηερληθή-εηθαζηηθή θαηαζθεπή.  

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, ν αλαγλψζηεο κεηαθέξεηαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

εξσίδαο θαη ζηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν απηή δηαρεηξίδεηαη φζα καζαίλεη. 

Άμηεο ζρνιηαζκνχ είλαη νη εηθνλνγξαθήζεηο, πνπ επηιέγεη ε εηθνλνγξάθνο γηα λα 

αλαδείμεη απηή ηε δπζθνιία ηεο Διίδαο. Ζ νπηηθή ηξνπηθφηεηα κηκείηαη ξεαιηζηηθά ηε 

ζρεδηαζηηθή ηνπ ζρνιηθνχ ηεηξαδίνπ θαη δηακνξθψλεη κία αηηηαθή ζρέζε αλάκεζα ζην 

ζεκαίλνλ (Διίδα) θαη ζην ζεκαηλφκελν (θαηάθηεζε ηεο γξαθήο) ηα νπνία πξνζδίδνπλ 

ζηνηρεία ξεαιηζκνχ. Σα νπηηθά ζχκβνια, πνπ ζπλάδνπλ άκεζα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 
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γλσξίζκαηα απηήο ηεο κνξθήο καζεζηαθήο δπζθνιίαο, είλαη ε αληηκεηάζεζε γξακκάησλ 

θαη ζπιιαβψλ, θαζψο θαη  ε παξάιεηςε γξακκάησλ. Δπηπιένλ, ε απνπζία ρξψκαηνο, 

επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζρεδηαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο, κε ην 

ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο ζχλζεζεο λα παξαπέκπεη ζηα γξάκκαηα θαη ζην ζθίηζν ηεο 

ίδηαο ηεο εξσίδαο
1379

. Δπηπξφζζεηα, ηα θαξηνπλίζηηθα ζρέδηα παξαπέκπνπλ ζηνλ παηδηθφ 

ηξφπν δσγξαθηθήο, θαζψο ε ζρεκαηνπνίεζε ησλ νπηηθψλ ζπκβφισλ είλαη απιή, ρσξίο 

ζχλζεηα ζηνηρεία ηερλνηξνπίαο, ελψ ζεκεηψλεηαη έιιεηςε θπζηθήο αξκνλίαο κεηαμχ ησλ 

κνξθψλ θαη ησλ ξεαιηζηηθψλ νκνιφγσλ ηνπο. Ζ ζρεδηαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ 

ζπκβάζεσλ θαη νη εθθξαζηηθνί ηξφπνη πνπ αμηνπνηνχληαη σο ζπλνιηθή ζχλζεζε ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη αληηιεπηά ηα λνήκαηα απφ ηα κηθξά παηδηά, 

θαζνδεγνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε ησλ αλαγλσζηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηα 

ζεκεία πνπ ε ζπγγξαθέαο εζηηάδεη ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο εξσίδαο λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, παξαβηάδεηαη ε γξακκηθή πνξεία αλάγλσζεο, 

κε ηα γξάκκαηα λα κνηάδνπλ «φηη ρνξεχνπλ», φπσο θαη νη ζθέςεηο ηεο.  

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, ν αθεγεηήο κε κεηαθεξφκελν ιφγν παξνπζηάδεη ηα ιφγηα 

θαη ηηο ζθέςεηο ηεο εξσίδαο, ε νπνία ιέεη ζηνλ παηέξα ηεο πσο «δελ κπνξψ λα ηηο 

δηαβάζσ. Αθνχ ηα γξάκκαηα ρνξεχνπλ»
1380

. Ζ παξνπζία ηνπ παηέξα ηφζν ζε ιεθηηθφ φζν 

θαη ζε εηθνλνγξαθηθφ επίπεδν έρεη ξφιν ππνζηεξηθηηθφ θαη βνεζεηηθφ. Δπηπιένλ, ην 

γνλετθφ πξφηππν ηνπ παηέξα δελ ζπκβαδίδεη κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ξφινπο, πνπ ηνπ 

είραλ απνδνζεί θνηλσληθά θαη ινγνηερληθά γηα πνιιά ρξφληα, κε απνηέιεζκα λα 

βξίζθεηαη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Δηδηθφηεξα, ε 

παξνπζία ηνπ παηέξα ηεο Διίδαο ζπλδπάδεηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηφζν ζηελ αλαηξνθή 

ηνπ παηδηνχ ηνπ, φζν θαη ζηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

Δπηπξφζζεηα, ην πξνθίι ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηέξα ζπληζηά έλα αλδξηθφ πξφηππν, πνπ 

δηέπεηαη απφ ζπλαηζζεκαηηθή εγγχηεηα πξνο ην παηδί ηνπ. Έλα δήηεκα, πνπ 

δηαπξαγκαηεχεηαη έκκεζα ην ζπγθεθξηκέλν κηθξναθήγεκα, είλαη ην ηδενινγηθφ δήηεκα 

ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ. Απφ ηελ νπηηθή ηξνπηθφηεηα, ινηπφλ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν 

εηθνληδφκελνο παηέξαο απνθιίλεη απφ ηα ζπκβαηηθά πξφηππα ηνπ θχινπ ηνπ (θαζψο 

αλαπαξίζηαηαη λα καγεηξεχεη), ακθηζβεηψληαο, έηζη, ηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο πεξί 

πξνδηαγεγξακκέλσλ ξφισλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. χκθσλα κε απηέο ηηο αληηιήςεηο, ηε 

βαζηθή επζχλε αλαηξνθήο αλαιακβάλεη ε κεηέξα, ε νπνία ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία 

απνπζηάδεη. Δπνκέλσο, ν αθεγεηήο ζθηαγξαθεί ην πνξηξαίην ελφο ζχγρξνλνπ θαη 
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αληηζπκβαηηθνχ παηέξα, πνπ απαγθηζηξψλεηαη απφ ηνπο ζηελνχο -γηα ην θχιν ηνπ- 

ξφινπο θαη, δηαςεχδνληαο ηηο πξνζδνθίεο ησλ αλαγλσζηψλ, μαθληάδεη επράξηζηα. Ζ 

κεηάβαζε ηνπ αλδξηθνχ γνλετθνχ πξνηχπνπ απφ παιαηφηεξνπο ξφινπο ζε λένπο θαη 

ελαιιαθηηθνχο, επηζεκαίλεηαη θαη απφ ηελ εηθνλνγξάθεζε, κέζσ ηεο ξνδ ηαπεηζαξίαο 

ηεο εηθφλαο (έλα ζεμηζηηθφ ζχκβνιν, πνπ αλαδεηθλχεη ην ζηεξεφηππν γπλαηθείν ξφιν ηεο 

λνηθνθπξάο). Ζ ζθφπηκε απηή απφθιηζε θηλεηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ θαη εθηζηά ηελ 

πξνζνρή ζηελ πιηθφηεηα ηνπ θφληνπ. χκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή εκπεηξία, νη 

ζπκκεηξηθνί θχβνη, πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην θαξφ θαη δηέπνπλ ηε ζρεδηαζηηθή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ελδχκαηνο, ιεηηνπξγνχλ σο απηναλαθνξηθφ ζρφιην ζηελ πιηθφηεηα ηνπ 

βηβιίνπ
1381

. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θφλην ηεο εηθνλνγξαθεκέλεο επηθάλεηαο, πνπ κηκείηαη 

ηε ζρεδηαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ κηιηκεηξέ ραξηηνχ, ππνγξακκίδεη ηε ράξηηλε ππφζηαζε 

ηνπ ινγνηερληθνχ ραξαθηήξα, αλαδεηθλχνληαο έηζη ηελ πιαζηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. 

Σν βηβιίν νξίδεη ηδενινγηθέο παξακέηξνπο θαζψο ε νπηηθή ηξνπηθφηεηα σο κνξθή 

θεηκέλνπ «επηθνηλσλεί» ηδενινγηθέο ζέζεηο. Ζ ρξήζε ηνπ ξνδ ρξψκαηνο, ζηε ηαπεηζαξία 

ηεο εηθφλαο, ελέρεη ηδενινγηθή πξνθαηάιεςε θαζψο θαηαθάζθεη θπιεηηθά ζηεξεφηππα.  

Γξάθεη: 

«ια απηά αθνχγνληαη απιά, φκσο γηα ηελ Διίδα δελ ήηαλ. Δθείλε ηα έβιεπε φια 

δηαθνξεηηθά απφ ηα άιια παηδηά»
1382

. 

«Γελ θαηαιαβαίλσ ηη ιέεη ην βηβιίν, παξαπνλέζεθε ζηνλ κπακπά ηεο». 

«Λέμεηο είλαη, Διίδα κνπ. Μελ ηξνκάδεηο. Οη ιέμεηο είλαη θίινη καο». 

«Δθείλε φκσο ήηαλ ζπγρπζκέλε. Γελ κπνξψ λα ηηο δηαβάζσ. Αθνχ ηα γξάκκαηα 

ρνξεχνπλ!»
1383

. 

«Ζ Διίδα αλαθάιπςε πσο δε ρφξεπαλ κφλν ηα γξάκκαηα, αιιά θαη νη αξηζκνί. 

Πξνζπαζνχζε λα δεη ην „3‟, αιιά ην έβιεπε ζαλ „ε‟. Πξνζπαζνχζε λα δηαβάζεη ην „δ‟, αιιά 

έβιεπε ην „8‟»
1384

. 

ηελ εμέιημε ηεο πινθήο, ε εξσίδα ζπλεηδεηνπνηεί ηε δπζθνιία ρσξνρξνληθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, θαζψο ζπγρέεη ην δεμί κε ην αξηζηεξφ. Ο κνλφινγφο ηεο αληαλαθιά 

ηνλ εζσηεξηθφ ηεο θφζκν, κε ηα αξλεηηθά ςπρνινγηθά ζπλαηζζήκαηα λα απνξξένπλ απφ 

ηελ αλεπηηπρή πξνζπάζεηά ηεο λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ρνξνχ. Γξάθεη: 
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«Σελ ψξα ηεο αλάγλσζεο ληξεπφηαλ. Γε κπνξνχζε λα δηαβάζεη γξήγνξα ζαλ ηα ππφινηπα 

παηδηά. Γελ πεηξάδεη, είπε. Δγψ ζα πάσ ζε ζρνιή ρνξνχ. Θα γίλσ ρνξεχηξηα»
1385

. 

«Ση κε λνηάδεη αλ δε δηαβάδσ ζσζηά; Κνπξάζηεθα πηα! Θέισ κφλν λα ρνξεχσ!»
1386

. 

«κσο κφιηο μεθίλεζε ην κάζεκα, έραζε ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο. Ζ δαζθάια έδεηρλε ηηο 

θηλήζεηο ηνπ ρνξνχ βήκα βήκα. (…) Ζ Διίδα φκσο κπεξδεχηεθε. Γελ ήμεξε πνχ λα παηήζεη 

θαη πψο λα θηλεζεί»
1387

. 

«Ση δχζθνινο πνπ είλαη ν ρνξφο! θέθηεθε». 

«Σα ππφινηπα θνξίηζηα ηα θαηαθέξλνπλ κηα ραξά. Κακία δελ κπεξδεχεηαη ζαλ εκέλα. Μα 

γηαηί;»
1388

. 

Ζ αθήγεζε ηειεηψλεη κε ηνλ παηέξα λα εμεγεί ζηελ Διίδα ην ιφγν πνπ δπζθνιεχεηαη 

ζην ρνξφ θαη ην ζρνιείν: «Έρεηο θάηη πνπ ιέγεηαη δπζιεμία. Σν έρνπλ πνιιά παηδηά. Με 

έλα ρακφγειν θαη ιίγε δνπιεηά κπνξείο λα ηα θαηαθέξεηο. Θα έρεηο θη εκέλα πάληα θνληά 

ζνπ». Μέζα απφ ηελ ζπκπαξάζηαζε, πνπ εθιακβάλεη απφ ηνλ παηέξα ηεο, θαηαθέξλεη 

ηειηθά λα μεπεξάζεη ηνπο θφβνπο θαη ηηο αλαζθάιεηέο ηεο θαη λα δεη ζεηηθά ην γεγνλφο 

φηη «ηα γξάκκαηα ρνξεχνπλ». ε έλα πεξηβάιινλ αγάπεο θαη απνδνρήο δεη ε εξσίδα ηεο 

ηζηνξίαο, κε ηνλ παηέξα ηεο λα ηελ αληηκεησπίδεη ρσξίο ππεξβνιέο θαη 

ππεξπξνζηαηεπηηζκνχο. Με ξεαιηζηηθή δηάζεζε πξνβάιινληαη νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε Διίδα αιιά θαη ε αληηκεηψπηζή ηεο απφ ηνλ παηέξα ηεο. Ζ δπαδηθή 

ζρέζε γνλέα-παηδηνχ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο 

«αλαπηπμηαθήο ππνδνκήο»,
1389

 πάλσ ζηελ νπνία ζα απνηππσζνχλ νη ζρνιηθέο εκπεηξίεο 

ηνπ παηδηνχ. 

Σν θείκελν θαη ε εηθφλα ζπλνδνηπνξνχλ κε επηηπρία, ζπκπιεξψλνληαο λνεκαηηθά 

θελά θαη ακθηζεκίεο κέζα ζε έλαλ λνεηφ θφζκν, φπνπ νη θπζηθνί λφκνη 

θαηαζηξαηεγνχληαη, αθνχ ν δσγξαθηθφο θφζκνο ηεο εηθνλνγξάθνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη 

ν «πξαγκαηηθφο» θφζκνο ηεο. Οη εηθφλεο δε δηαζέηνπλ πιαίζην. Ζ εηθφλα εκπινπηίδεη 

ζεκαζηνινγηθά ην θείκελν, πξνζδίδνληάο ηνπ λέεο λνεκαηηθέο δηαζηάζεηο
1390. 

Καηαγξάθεηαη ζηελ εηθνλνγξάθεζε ε παξνπζία αλαγξακκαηηζκψλ κέζα ζε ιέμεηο. 

Δπηπξφζζεηα, αμίδεη λα ζρνιηαζηεί φηη δσληαλεχνπλ νη αξηζκνί θαη ηα γξάκκαηα, θαζψο 
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Μ., Αζήλα: Καζηαληψηε, 2000, ζζ.248-301.  
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ζηφρνο ηεο εηθνλνγξάθνπ είλαη ε θαηαλφεζε θαη ε «νηθεηνπνίεζε» ησλ γισζζηθψλ 

απηψλ ζηνηρείσλ κέζα απφ ην «δσληάλεκά» ηνπο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξαηίζεληαη ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ εζηηάδνπλ ζηε λνεκαηηθή 

θαηαλφεζε, ζηελ αλάδεημε ζεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ, θαζψο θαη ηε ζχλδεζε ηνπ 

βηβιίνπ κε ην Γ.Δ.Π.Π.. 

 

 

6.6.9 ην κηθξναθήγεκα ηνπ Απηδή, Μ., Έλα… ςπγείν γηα ηνλ Οξθέα, (2009)
1391

 ν 

θεληξηθφο πξσηαγσληζηήο βηψλεη ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε, εμαηηίαο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπ. Σν βηβιίν εμεηάδεη πνιιά απφ ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα ηεο 

επνρήο κε έλαλ εμαηξεηηθά εχιεπην ηξφπν. Ζ αθήγεζε θηλείηαη ζε δχν ηδενινγηθά 

επίπεδα: ην έλα είλαη νη δηαηξνθηθέο αληηιήςεηο θαη ε ζηειίηεπζε ηεο παρπζαξθίαο θαη ην 

άιιν ε δηαθνξεηηθφηεηα. Ο ήξσαο, ν Οξθέαο, ππνζηαζηνπνηεί ην κεηνλεθηηθφ «Άιιν» θαη 

ηελ πεξηζσξηνπνίεζε πνπ βηψλεη θάπνηνο εμαηηίαο ηεο εμσηεξηθήο ηνπ εκθάληζεο. 

Ο αηληγκαηηθφο ηίηινο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηθφλα ελφο αγνξηνχ λα αγθαιηάδεη έλα 

ςπγείν, ππνβάιιεη ηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ βηβιίνπ θαη εμάπηεη ηε θαληαζία ησλ 

αλαγλσζηψλ. Δηδηθφηεξα, ε εηθνλνγξάθνο ζην πιατλφ κέξνο ηνπ ςπγείνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

ζπκβαηηθφ ζχκβνιν ηνπ κνρινχ θνπξδίζκαηνο, ππελζπκίδνληαο ζηνλ αλαγλψζηε κε 

παηγληψδε ηξφπν φηη πξφθεηηαη γηα κηα θαληαζηηθή ηζηνξία. Δπηπιένλ, ηα νπηηθά ζχκβνια 

ηεο θαξδνχιαο, πνπ απεηθνλίδνληαη αλάκεζα ζηνλ ήξσα θαη ζην ςπγείν, ιεηηνπξγνχλ σο 

νπηηθφο ππαηληγκφο εθδήισζεο αγάπεο. Έρνληαο επίγλσζε ηεο αληκηζηηθήο δηάζεζεο ησλ 

παηδηψλ, ην πξνζσπνπνηεκέλν ςπγείν αλαπαξίζηαηαη κε κάηηα, ζηφκα θαη ρέξηα, 

εληζρχνληαο ηελ αιεζνθάλεηα θαη ηε ξεαιηζηηθφηεηα ησλ κελπκάησλ, πνπ επηδηψθεη λα 

κεηαδψζεη ν δεκηνπξγφο ηνπ βηβιίνπ.  

Ζ αθήγεζε μεθηλάεη κε ηελ πεξηγξαθή ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ηνπ θεληξηθνχ 

πξσηαγσληζηή. Ζ αθήγεζε θαη ε εηθνλνγξάθεζε, ε νπνία θηλείηαη παξάιιεια κε ην 

ιεθηηθφ θείκελν, βνεζνχλ ηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή λα παξαθνινπζήζεη ηε ζρέζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηνλ Οξθέα θαη ην ςπγείν ηεο γηαγηάο ηνπ. Ζ ζπλέρεηα ιεηηνπξγεί 

σο flash back (αλάιεςε ή αλαδξνκηθή αθήγεζε)
1392

, θαζψο γίλεηαη αλαδξνκή ζε 

παξειζνληηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ηνλίδνληαο ην ηδενινγηθφ επίπεδν, πάλσ ζην νπνίν 

ζθνπεχεη λα θηλεζεί ν ζπγγξαθέαο θαη κε ην νπνίν ζέιεη λα πξνβιεκαηίζεη ην 

                                                           
1391

 Απηδήο, Μ., Έλα… ςπγείν γηα ηνλ Οξθέα, Αζήλα: Φπρνγηφο, 2009. Σελ εηθνλνγξάθεζε έθαλε 

ε Λήδα Βαξβαξνχζε. 
1392

 Καξαθίηζηνο, Α., φ.π., 2010, ζ. 36.  



353 
 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηνπ. Ζ κεηέξα θαη ε γηαγηά ηνπ ήξσα επζχλνληαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

ζσκαηηθνχ ηνπ βάξνο. Γξάθεη: 

«Οξίζηε; Σν ςπγείν δελ είλαη παηρλίδη; Κη φκσο, ηνπ Οξθέα ηνπ αξέζεη πνιχ λα ην αλνίγεη, 

λα παίξλεη απφ κέζα ηα γιπθά θαη λα ηα θάλεη… δπν ραςηέο»
1393

. 

«ηαλ γελλήζεθε, ήηαλ κηθξνζθνπηθφο ζαλ θαζνιάθη. Ζ κακά ηνπ, φκσο, ε θπξία 

Φνπζθίδνπ, θαη ε γηαγηά ηνπ δελ αλεζχρεζαλ θαζφινπ. Πνιχ ζχληνκα θαηάθεξαλ λα ηνλ 

παρχλνπλ. Κη ν Οξθέαο, ηεζζάξσλ ρξνλψλ, έγηλε ζαλ κπαιφλη θνπζθσκέλν»
1394

. 

«Ζ γηαγηά ηνπ ηφηε ηνπ πήξε δψξν ην… ςπγείν». 

«Γηα λα ηξψεη, ην αγφξη καο, φηη ηνπ αξέζεη! είπε θαη, επεηδή ε θφξε ηεο δελ άθελε πηα ηνλ 

Οξθέα λα καζνπιάεη νηηδήπνηε, ην έβαιε δίπια ζην δηθφ ηεο θαη ην γέκηζε κε γιπθά θαη 

παγσηά»
1395

. Ζ εηθνλνγξάθεζε εκθαλίδεηαη λα ππεξθπξηνιεθηεί ησλ ιεγφκελσλ ηνπ 

θεηκέλνπ: ν ήξσαο εηθνλίδεηαη θνπζθσκέλνο ζα κπαιφλη, θαιχπηνληαο κάιηζηα φιε ηελ 

επηθάλεηα ηεο εηθφλαο. 

Σν πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ είλαη ε πην θαζνξηζηηθή κεηαβιεηή ζηε δηακφξθσζε ηεο 

δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ
1396

. Δηδηθά γηα ηα παηδηά ηεο λεπηαθήο θαη 

πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, νη γνλείο απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν πξφηππν πξνο κίκεζε. 

Δπίζεο, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ γιπθψλ σο κέζνπ επηβξάβεπζεο ή αληακνηβήο θαιιηεξγεί 

ζην παηδί ηε ιαζεκέλε αίζζεζε φηη κέζσ ηνπ θαγεηνχ δελ ηθαλνπνηεί απιψο ηε ζσκαηηθή 

αλάγθε ηεο πείλαο, αιιά παξάιιεια θαιχπηεη θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο. Έηζη, ην 

παηδί, φηαλ βξεζεί ζε δχζθνιε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, θαηαθεχγεη ζην θαγεηφ, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξσηαγσληζηή. Μέζα απφ ηα ζρφιηα ηνπ αθεγεηή 

δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ ησλ γηαγηάδσλ, πνπ ζέινπλ λα 

δίλνπλ ζηα εγγφληα ηνπο γιπθά, γηα λα ηα επραξηζηήζνπλ. Γξάθεη: 

«Μάηαηα ε θπξία Φνπζθίδνπ πξνζπαζνχζε λα ηνπ θάλεη δίαηηα. Ο Οξθέαο ζπλέρηζε θαη 

ζηελ πξψηε ηάμε λα θαηεβαίλεη ζηεο γηαγηάο ηνπ, λα αλνίγεη ην «δψξν» ηνπ. Καη λα ηα 

γιπθά, λα ηα παγσηά! Σν ζηφκα ηνπ ζπλερψο κπνπθσκέλν. Καη ην ςπγείν δελ έκελε πνηέ 

αδεηαλφ»
1397

. 

                                                           
1393

 Γηα ηα βηβιία πνπ δε δηαζέηνπλ ζειηδαξίζκεζε, αξρίδσ λα αξηζκψ απφ ηε ζειίδα πνπ 

εκθαλίδεηαη ε πξψηε εηθφλα ή ζειίδα θεηκέλνπ. ην εμήο Απηδήο, Μ., Έλα… ςπγείν γηα ηνλ 

Οξθέα,  φ.π., ζ.4. 
1394

 .π., ζ.5. 
1395

 .π., ζ.7. 
1396

 Champion, S.L., Rumbold, A. R., Steele, E. J., Giles, L. C., Davies, L. C., & Moore, V. M., 

«Parental Work Schedulew And Child Overweight And Obesity», International Journal Of 

Obesity, η.ρ. 36, Απξίιηνο 2012, ζ.574. 
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 Απηδήο, Μ., φ.π., ζ.10. 
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ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, ν αλαγλψζηεο κεηαθέξεηαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ηνπ 

Οξθέα θαη έξρεηαη αληηκέησπνο κε κηα έθπιεμε. Με κηα δφζε ππεξβνιήο, πνπ έρεη ζθνπφ 

λα ηνλίζεη ηε ιαηκαξγία  ηνπ ήξσα, παξνπζηάδεηαη λα ηξψεη ην θνιαηζηφ απφ ηα 

κηθξφηεξα παηδηά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαιιεηκάησλ. Απηά απεπζχλνληαη ζηε 

δαζθάια, πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ιχζε ζην πξφβιεκα, ελψ παξάιιεια θνξντδεχνπλ ηνλ 

Οξθέα. Σα ραξαθηεξνινγηθά ζρφιηά ηνπο («Φνχζθα», «Μπνπιληφδα») ππνγξακκίδνπλ 

ηελ εμσηεξηθή εηθφλα ηνπ ήξσα.    

Ζ ιχζε έξρεηαη κε ηελ παξέκβαζε ηεο δαζθάιαο, ε νπνία θαιεί ηελ κεηέξα ηνπ 

Οξθέα ζην ζρνιείν, γηα λα ηελ ελεκεξψζεη γηα ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Σν παηδί 

απνηειεί ην κέιινλ θάζε θνηλσλίαο. Σν δχζθνιν θαη ζχλζεην έξγν ηεο ζσκαηηθήο, 

ζπλαηζζεκαηηθήο, θνηλσληθήο θαη πλεπκαηηθήο αλάπηπμήο ηνπ ην αλαιακβάλνπλ δχν, 

θπξίσο, ζεζκνί: ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν. Ζ ζπλεξγαζία απηψλ απνηειεί ηελ 

θαζνξηζηηθή ζπληζηψζα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
1398

. πλεπψο, ε πινπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ απαηηεί ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο
1399

.  Ζ αξκνληθή 

ζπλεξγαζία ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
1400

. Ζ ζπρλή θαη αλνηρηή επηθνηλσλία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη 

νηθνγέλεηαο, βνεζά γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο λα κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη γηα ηελ πξφνδν, ηηο αλάγθεο θαη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ 

αλαδχνληαη
1401

.  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί ν εηθνληζηηθφο ιφγνο απηήο ηεο ζθελήο, ζηελ νπνία νη δπν 

γπλαίθεο, δαζθάια θαη κακά, απεηθνλίδνληαη αγθαιηαζκέλεο
1402

, γηα λα ηνληζηεί 

ζπκβνιηθά ε ζπνπδαηφηεηα ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε γσλία 

ιήςεο ηεο ζθελήο είλαη πάλσ απφ ηνλ ψκν (“over the shoulder”), πξνζθαιψληαο έηζη ηνλ 

αλαγλψζηε ζηελ «νπηηθή ελεξγεηηθή ηαχηηζε». Ο ζεαηήο “θξπθνθνηηάδεη” πίζσ απφ ηνλ 

ψκν ηνπ ραξαθηήξα θαη παξαηεξεί φ, ηη θαη ν ίδηνο βιέπεη
1403

. Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε 
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 Πεξηζζφηεξα γηα ηε ζπλεξγαζία νηθνγέλεηαο θαη λεπηαγσγείνπ, βι. αθειιαξίνπ, Μ., 

πλεξγαζία Οηθνγέλεηαο Καη Νεπηαγσγείνπ, Θεσξία, Έξεπλα, Γηδαθηηθέο Πξνηάζεηο, 

Θεζζαινλίθε: Ηδησηηθή Έθδνζε, 2008. 
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 Μπξνχδνο, Α., φ.π., 2009, ζζ.218-219. 
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 Γηα ηα κνληέια ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα βι. Μαηζαγγνχξαο, Ζ., 
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 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(6.6.9)1, ζ.544. 
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εηθφλαο θαη θεηκέλνπ, είλαη ζπκκεηξηθή, κε ηελ εηθφλα λα ζπληειεί ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

λνήκαηνο.  

Μέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ήξσα κε ηηο εθπιήμεηο πνπ ηνπ επηθπιάζζεη θάζε 

θνξά ην ςπγείν, νδεγείηαη ζηαδηαθά ζην λα γίλεη «βηβιηνθάγνο». Καζψο είλαη θνηλψο 

παξαδεδεγκέλα πσο ην θαγεηφ απνηειεί ηξνθή ηνπ ζψκαηνο, ν αλαγλψζηεο νδεγείηαη 

ζηε γεληθά απνδεθηή δηαηχπσζε γηα ηελ ηέρλε θαη ηε ινγνηερλία πσο ζπληζηνχλ ηξνθή 

ηνπ πλεχκαηνο. Δπηπιένλ, ε ζρέζε θαγεηνχ θαη ινγνηερλίαο ζεκαηνδνηείηαη θαη απφ 

άιινπο ζπκβνιηζκνχο (πείλα ζηνκάρνπ θαη πείλα αηζζεηηθήο πεξηέξγεηαο, θνηλή ρξήζε 

ηεο ιέμεο «απφιαπζε» γηα ην έδεζκα θαη γηα ην αλάγλσζκα). Οη ζπκβνιηζκνί απηνί 

ζπλδένληαη κε θάπνηεο ηειεηνπξγηθέο αλαινγίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα: ην θφςηκν ηεο 

ηξνθήο θαη ην θφςηκν ησλ ζειίδσλ, ην πηάην ηνπ πεηλαζκέλνπ θαη ην βηβιίν ηνπ 

αλαγλψζηε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηφζν ην θαγεηφ φζν θαη ην βηβιίν απνηεινχλ κηα 

δηαδηθαζία αθνζίσζεο θαη ζπγθέληξσζεο ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο πξνζνρήο.  

Ζ εμέιημε ηεο αθήγεζεο δηαθαίλεηαη σο πνξεία πξνο ηελ σξηκφηεηα, σο πνξεία 

απηνγλσζίαο θαη αλαδήηεζεο ηεο αηνκηθήο ηαπηφηεηαο γηα ηνλ θάζε ήξσα. Οη 

δνθηκαζίεο, ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ν Οξθέαο, απνηεινχλ έλα κέζν γλσξηκίαο κε ηνλ 

εαπηφ ηνπ, κηα πνξεία, ινηπφλ, απηνγλσζίαο, σξηκφηεηαο θαη ςπρηθήο κεηακφξθσζεο. 

Γξάθεη: 

 «Ο Οξθέαο δελ άληεμε, ην δηάβαζε θαη γηα πξψηε θνξά έλησζε φκνξθα. Γηαηί θη απηφο 

έθαλε άζειά ηνπ φηη θη ν ήξσαο ηνπ βηβιίνπ: έγηλε γηα ιίγν… βηβιηνθάγνο»
1404

. 

«Απφ εθείλε ηε κέξα ν Οξθέαο δε ρνξηαίλεη λα παίδεη κε ην… ςπγείν ηνπ. Πνπ δελ είλαη 

πηα γεκάην κε γιπθά θαη παγσηά. Αιιά κε ιαρηαξηζηά βηβιία!»
1405

.  

ην παξφλ ζεκείν, παξσδείηαη ην δήηεκα ηεο παρπζαξθίαο κε έλαλ εμαηξεηηθά 

εχζρεκν ηξφπν, θαηάιιεια δνζκέλν, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηφ απφ ηα κηθξά 

παηδηά, ρσξίο λα πιεγψλεη. Ζ ζρέζε ηνπ ήξσα κε ην ςπγείν ιεηηνπξγεί αληηζηαζκηζηηθά 

θαη εκπεξηέρεη έλαλ επγεληθά ζπγθαιπκκέλν δηδαθηηζκφ, πνπ έκκεζα απνβιέπεη λα 

πξνβιεκαηίζεη θαη λα δηεγείξεη ηελ θξηηηθή ζθέςε, ρσξίο λα εμσξαΐδεη, αιιά θπξίσο 

ρσξίο λα απνγνεηεχεη. Αληηζέησο, αθππλίδεη θαη δηαλνίγεη λένπο νξίδνληεο γηα ηελ 

πηνζέηεζε ζθέςεσλ θαη αληηιήςεσλ απαιιαγκέλσλ απφ πξνθαηαιήςεηο γηα ηνλ «Άιιν», 

ην δηαθνξεηηθφ. Σν δήηεκα ηεο ηξνθήο αλέξρεηαη ηφζν σο αλαγθαηφηεηα φζν θαη σο 
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 Απηδήο, Μ., φ.π., ζ.33. 
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 .π., ζ.38. 
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δξαζηεξηφηεηα, εληζρχνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ νληνινγηθή δηάζηαζε ησλ 

ραξαθηήξσλ
1406

.  

Αμίδεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί πσο ζην Παξάξηεκα, πνπ παξαηίζεηαη ζηηο ηειεπηαίεο 

ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ, θαηαγξάθνληαη ζρφιηα πνπ αθνξνχλ ζην «Γεθάινγν θαηά ηεο 

παρπζαξθίαο ησλ παηδηψλ», φπσο γηα παξάδεηγκα ν δεχηεξνο ιφγνο γξάθεη: «Με γεκίδεηε 

ηα ληνπιάπηα ζαο κε ζνθνιάηεο θαη γαξηδάθηα», θαη ν έβδνκνο ιφγνο: «Μάζεηέ ηα λα 

ηξψλε θξνχηα θαη ιαραληθά». 

 

 

6.6.10 ην κηθξναθήγεκα ηεο Αξηδαλίδνπ, Δ., Σα γπαιάθηα ηεο Μαιέλαο, (2009)
1407

, ν 

πεξηγξαθηθφο ηίηινο εζηηάδεη ζην πξσηαγσληζηηθφ πξφζσπν ηεο ηζηνξίαο θαη δίλεη έλα 

ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ. Σν «φλνκα – εηηθέηα» είλαη έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνζδηνξίδεη, θάπνηεο θνξέο πεξηζζφηεξν απφ νηηδήπνηε άιιν, έλαλ αθεγεκαηηθφ 

ραξαθηήξα
1408

. Ζ εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ, ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηνλ ηίηιν, απεηθνλίδεη 

ηελ πξσηαγσλίζηξηα ηεο ηζηνξίαο, ηε Μαιέλα. Σν πιάλν ηεο εηθφλαο είλαη γθξν πιαλ, κε 

ην πξφζσπν ηεο εξσίδαο λα θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εηθφλαο, 

επηηξέπνληαο ηελ παξαηήξεζε ιεπηνκεξεηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, φπσο ηα γπαιηά 

κπσπίαο. 

Ζ αθήγεζε μεθηλάεη κε ηνλ ηξηηνπξφζσπν αθεγεηή λα παξνπζηάδεη ηελ θεληξηθή 

εξσίδα, ηε Μαιέλα, έλα θνξίηζη κε κεγάια θαζηαλνπξάζηλα κάηηα, πνπ θνξάεη γπαιηά. 

Γξάθεη:  

 «(…) ελψ ακέζσο ηα κάηηα ηεο, κέζα απφ ηνπο θαθνχο ησλ γπαιηψλ ηεο, κεγάισζαλ θαη 

έιακςαλ κε ην θαζηαλνπξάζηλν ρξψκα ηνπο»
1409

. 

Ζ εξσίδα ζθηαγξαθείηαη -ιεθηηθά θαη εηθνληθά- σο έλαο ραξνχκελνο ραξαθηήξαο, ν 

νπνίνο, φκσο, δέρεηαη ηα ριεπαζηηθά ζρφιηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο γηαηί θνξάεη γπαιηά. 

Σα ραξαθηεξνινγηθά ζρφιηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζπκκαζεηέο ηεο, φηαλ αλαθέξνληαη 

ζε απηήλ, απνηππψλνπλ ηηο ζηεξενηππηθέο ηνπο αληηιήςεηο θαη θαηαηάζζνπλ ηελ εξσίδα 

                                                           
1406

 Ζ Nikolajeva ππνζηεξίδεη φηη ε ηξνθή θαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζηελ Παηδηθή 

Λνγνηερλία, απνηεινχλ ζηνηρεία ραξαθηεξνιφγεζεο ησλ πξνζψπσλ. Δπίζεο, ε ηξνθή θαη νη 

ζπζρεηηδφκελεο ελέξγεηεο γχξσ απφ απηφ ιεηηνπξγνχλ σο θψδηθεο θαη  θαη‟ επέθηαζε 

ππνζηαζηνπνηνχλ κία ζπκβνιηθή ιεηηνπξγία. Nikolajeva, M., φ.π., 2002, ζζ. 201, 276.    
1407

 Αξηδαλίδνπ, Δ., Σα γπαιάθηα ηεο Μαιέλαο, Αζήλα: Φπρνγηφο, 2009. Σελ εηθνλνγξάθεζε 

έθαλε ε Υξπζνρφνπ Καηεξίλα. 
1408

 πρλά ην φλνκα ηνπ θεληξηθνχ ήξσα δηαηππψλεηαη ζηνλ ηίηιν θαη απνηειεί καδί κε ηελ 

εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμσθχιινπ έλα πξψην πεδίν αλαγλψξηζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, 

Γαβξηειίδνπ, ., φ.π., 2008, ζ.145. 
1409

 Αξηδαλίδνπ, Δ., Σα γπαιάθηα ηεο Μαιέλαο, φ.π., ζ.13. 
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ζηελ θαηεγνξία ηνπ κεηνλεθηηθνχ «Άιινπ». Οη ζηεξενηππηθέο ιέμεηο, («ζηξαβνχιηαθαο», 

«κπνπθαινκαηνχ») πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ηε ραξαθηεξίζνπλ, παίδνπλ ηνλ θπξίαξρν 

ξφιν ζηελ παξνπζίαζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηεο θαη κέζσ απηψλ κεηαδίδνληαη ζηνλ 

αλαγλψζηε ηα βαζχηεξα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη ην «δηαθνξεηηθφ» άηνκν. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ε εηθνλνγξάθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζθελήο
1410

, ζηελ νπνία ε εξσίδα 

έξρεηαη αληηκέησπε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο, πνπ εηθνλίδνληαη λα ηε δείρλνπλ κε ην 

δάρηπιν θαη λα γειάλε
1411

. ε ιεθηηθφ επίπεδν, ζπλερίδνπλ λα δηαθσκσδνχλ ηελ 

εκθάληζή ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο κάιηζηα έλα γξίθν ζε έλα έκκεηξν ηεηξάζηηρν. Ζ 

Μαιέλα γίλεηαη αληηθείκελν εκπαηγκνχ θαη ζηηγκαηηζκνχ, κε απνηέιεζκα λα ληψζεη 

θαησηεξφηεηα θαη κεηνλεμία. Αμηνζεκείσηε είλαη, επίζεο, ε εηθνλνγξάθεζε,
1412

 ζηελ 

νπνία αλαπαξίζηαηαη ε Μαιέλα λα βξίζθεηαη ζηε κέζε ηεο εηθφλαο, ελψ γχξσ ηεο νη 

ππφινηπνη καζεηέο ηε δείρλνπλ κε ην δάρηπιν θαη γεινχλ εηξσληθά. Ζ ζχλζεζε ηεο 

εηθφλαο έρεη πιεξνθνξηαθή θαη αθεγεκαηηθή αμία, θαζψο δείρλεη φηη ε θεληξηθή εξσίδα 

βξίζθεηαη ζε δχζθνιε ζέζε, θαζψο ηελ πεξηθπθιψλνπλ «απεηιεηηθέο» κνξθέο. Δπηπιένλ, 

ε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηεο (ζεθσκέλνη ψκνη, ζιηκκέλν πξφζσπν) πξνθαηαβάιιεη ηνλ 

αλαγλψζηε-ζεαηή. χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ, «Μέζα απφ ηε ζηάζε ησλ ζσκάησλ 

ησλ δσγξαθηζκέλσλ πξνζψπσλ, ηα κηθξά παηδηά – ζπλαλαγλψζηεο καζαίλνπλ λα 

απνθσδηθνπνηνχλ ραξαθηήξεο, ζπκπεξηθνξέο, ζπλαηζζήκαηα».
1413

 Ο ηξφπνο κάιηζηα πνπ 

έρεη ηελησκέλα ηα ρέξηα ηεο, ζηελ επφκελε ζθελή
1414

, απνηππψλεη ηελ επηζπκία ηεο λα 

θξαηήζεη ζε απφζηαζε ηνπο «ερζξνχο» ηεο
1415

.  

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, θαηαγξάθεηαη ν αληίθηππνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ 

παηδηψλ ζηελ εξσίδα θαη ε απνηχπσζε απηνχ ζηνλ ςπρηζκφ ηεο εξσίδαο. «Πξψηα 

πιεκκχξηζαλ ην εζσηεξηθφ ησλ καηηψλ ηεο. Σν θαζηαλνπξάζηλν ρξψκα ηνπο ζφισζε, φπσο 

ν βπζφο ηεο ζάιαζζαο φηαλ εκθαλίδεηαη ν θαξραξίαο θαη ζηε ζέα ηνπ ηα κηθξά ςάξηα 

θνιπκπνχλ γηα λα ζσζνχλ πξνο ηνλ πάην, φπνπ ζηε βηαζχλε ηνπο ηνλ αλαθαηεχνπλ θαη 

γελλνχλ ηε ζνινχξα»
1416

. Ζ αλαηξνθνδνηνχκελε ζπζηεκαηηθή αξλεηηθή επηθνηλσλία θαη 

ζηάζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξίγπξνπ ζπληειεί ζηε ζπλαηζζεκαηηθή απνκφλσζε ηεο εξσίδαο. 

ε ιεθηηθφ επίπεδν, ζχκθσλα κε ηηο ζέζεηο πξφζιεςεο πνπ θαηαζθεπάδεη ε αθήγεζε, ε 

ηδενινγηθή ζπληζηακέλε πνπ ιαλζάλεη αθνξά αθελφο ζηελ νηθείσζε ηνπ «Άιινπ» θαη 

                                                           
1410

 .π., ζ.17. 
1411

 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(6.6.10)1, ζ.544. 
1412

 Αξηδαλίδνπ, Δ., φ.π., ζ.19. 
1413

 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., ζ. 135. 
1414

 Αξηδαλίδνπ, Δ., φ.π., ζ.21. 
1415

 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(6.6.10)2, ζ.544. 
1416

 Αξηδαλίδνπ, Δ., φ.π., ζ.22. 
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αθεηέξνπ ζηελ ψζεζε ηνπ αλαγλψζηε λα αληηιεθζεί φηη, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο, κπνξεί θαη ν ίδηνο λα εθιεθζεί εμίζνπ σο απνθιίλσλ. Σν πιάλν πνπ επηιέγεηαη 

είλαη γθξν πιαλ, εζηηάδνληαο θαηά θχξην ιφγν ζην πξφζσπν ηεο πξσηαγσλίζηξηαο, ψζηε 

λα κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη θαζαξά ηα ραξαθηεξηζηηθά κεγάια θαη γεκάηα δάθξπα 

κάηηα ηεο. Γε ζα κπνξνχζε λα παξαιεηθζεί ε ππεξβνιή ηεο εηθνλνγξάθεζεο, πνπ 

αλαπαξηζηά κηα ιηκλνχια γχξσ απφ ην πξφζσπν ηεο εξσίδαο, γηα λα απνδνζεί νπηηθά ε 

πνζφηεηα ησλ δαθξχσλ πνπ ρχζεθαλ
1417

.   

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηηο πεξηζζφηεξεο εηθφλεο ηνπ βηβιίνπ ππάξρεη έλα επξχ 

πεδίν, κε ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο εηθφλαο λα έρνπλ κηθξφ κέγεζνο θαη γεληθφηεξα λα 

παξνπζηάδνληαη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, δεκηνπξγψληαο ζηνλ ζεαηή ηελ 

αίζζεζε ηεο απφζηαζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε θιίκαθα ηνπ επηιεγκέλνπ πιάλνπ 

(γεληθφ) έρεη ζα ζηφρν λα δψζεη έκθαζε ζηελ πξάμε ηεο εηθφλαο, θαζψο έρεη 

πιεξνθνξηαθή θπξίσο αμία. Αληίζεηα, νη εηθφλεο,
1418

 ζηηο νπνίεο ε Μαιέλα 

παξνπζηάδεηαη ζε θνληηλφ πιαίζην, δίλνπλ έκθαζε ζην ζπλαίζζεκα ηνπ ζεαηή, πνπ 

επηδηψθεηαη λα εκπιαθεί άκεζα κε ηελ εξσίδα. 

 ε φιε απηή ηε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηε Μαιέλα («Άιινο») θαη ζηελ ππφινηπε ηάμε 

(«Δκείο»), ε ίδηα εκθαλίδεηαη λα αλαδεηά σο «ζαλίδα ζσηεξίαο» ηε κνξθή ηεο δαζθάιαο, 

ε νπνία κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή δελ έρεη εκθαληζηεί νχηε ιεθηηθά νχηε εηθνληθά. Χο 

απνηέιεζκα, ηα θνξντδεπηηθά ζρφιηα ησλ παηδηψλ ζπλερίδνπλ θαη κάιηζηα ζε αθφκα πην 

έληνλν βαζκφ. Γξάθεη: 

«H Mαιέλα έρεη γηα κάηηα δπν κπνπθάιηα, δπν κπνπθάιηα, δπν κπνπθάιηα, έιεγαλ δπλαηά. 

Δθείλε δελ απαληνχζε, κφλν έλησζε ηα κάηηα ηεο λα πνλνχλ θαη λα ηεο θαίλε»
1419

. 

Ζ κνλαδηθή θνξά πνπ πξνζπάζεζε λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηεο είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηνλ εθλεπξηζκφ ηνπ Πεξηθιή, ελφο αγνξηνχ πνπ αληηπξνζψπεπε ηελ ελδν-

νκάδα, ν νπνίνο έγηλε ηδηαίηεξα επηζεηηθφο απέλαληί ηεο. Γξάθεη: 

«Μπνπθαινκαηνχ, πεο καο ηη βιέπεηο πέξα απφ ηνλ ήιην; ηεο θψλαμε ν Πεξηθιήο, ζίγνπξνο 

πσο δε ζα ηνπ απαληνχζε». 

«Βιέπσ ηνλ Άξε θαη ηελ Αθξνδίηε θαη ζέλα απφ θεη ςειά κε ηε κεγάιε κχηε, ηφικεζε θαη 

είπε, θνηηψληαο ηνλ θαηάκαηα. Σα ιφγηα ηεο ηνλ αγξίεςαλ θαη έθαλε λα ηελ αξπάμεη απφ ηα 

καιιηά»
1420

. 

                                                           
1417

 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(6.6.10)3, ζ.545. 
1418

 Αξηδαλίδνπ, Δ., φ.π., ζζ.23, 25. 
1419

 .π., ζ.22. 
1420

 .π., ζ.26. 
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Ζ παξέκβαζε ηεο δαζθάιαο, πνπ γίλεηαη πνιχ αξγφηεξα -ζπγθεθξηκέλα ηε ζηηγκή πνπ 

μεθηλάεη ην κάζεκα- ζπκβάιιεη ζηελ πξφιεςε θαη ζηελ απνθιηκάθσζε ηνπ 

ζηηγκαηηζκνχ ηεο Μαιέλαο, ιεηηνπξγψληαο σο βνεζφο θαη ζπκπαξαζηάηεο ηεο 

πξσηαγσλίζηξηαο
1421

. Γξάθεη: 

 «Ζ δαζθάια έζηξεςε ην βιέκκα ηεο θαη ηνπο θνίηαμε. Ζ απζηεξή καηηά ηεο ηνπο θνθάισζε 

θαη έηζη, κέρξη ην δηάιεηκκα, δελ αθνχζηεθε άιιε θνπβέληα γηα ηε Μαιέλα»
1422

.  

Ζ απνδνρή ηεο Μαιέλαο έξρεηαη κε ηελ επίζθεςε κηαο ζπγγξαθέσο ζηελ ηάμε, ε 

νπνία θνξάεη επίζεο γπαιηά. Ζ Μαιέλα γλσξίδεη ηελ αγάπε θαη ηελ απνδνρή ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηεο, νη νπνίνη ηεο ραξίδνπλ απφ έλα ρακφγειν, σο επηζθξάγηζκα ηεο θηιίαο 

ηνπο. Ζ κεηαβνιή ησλ αληηδξάζεσλ ησλ παηδηψλ θαλεξψλεη ηνλ νπζηαζηηθφ ξφιν ηνπ 

ζρνιείνπ, σο πεδίν δηαπξαγκάηεπζεο ηαπηνηήησλ. Γξάθεη: 

«Ζ παξακπζνχ θνξάεη γπαιηά ζαλ ηεο Μαιέλαο καο. Δίδεο, εμππλάθηα, πνπ έθαλεο ιάζνο; 

είπε δπλαηά ν Παχινο ζηνλ Πεξηθιή θαη εθείλνο ληξνπηαζκέλνο έζθπςε ην θεθάιη»
1423

. 

«Ζ Μαιέλα έκεηλε θνληά ηεο. ηηγκή δε ρακήισζε ην θεθάιη νχηε ληξάπεθε γηα ηα θίηξηλα 

γπαιάθηα ηεο, κφλν έπαημε ηα βιέθαξά ηεο θαη ηφηε ηα κάηηα ηεο είδαλ ην θσο ηνπ ήιηνπ λα 

πέθηεη ζηα πξφζσπα ησλ θίισλ ηεο. Δθείλε ηε ζηηγκή ηελ θνίηαμε θαη ν Πεξηθιήο θαη ηεο 

ρακνγέιαζε. Σνπ ρακνγέιαζε γιπθά θαη ζπλέρηζε λα αθνχεη ρσξίο λα ηε ζακπψλεη ε ιάκςε 

ηνπ θσηεηλνχ αζηεξηνχ»
1424

. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε, νη εηθφλεο δε δηαζέηνπλ πιαίζην, κε ην γξαπηφ 

θείκελν λα ηνπνζεηείηαη ζε ιεπθφ πιαίζην, ρσξίο φκσο απηφ λα εηζρσξεί ζηελ εηθφλα. 

Γίλεηαη έκθαζε ηφζν ζηνπο ραξαθηήξεο φζν θαη ζην ζθεληθφ ηεο δξάζεο, κε ηελ 

εηθνλνγξάθεζε λα είλαη ζε ζπκκεηξία κε ην θείκελν. Έηζη, ν αλαγλψζηεο θαηαλνεί ην 

αθεγεκαηηθφ θείκελν θαη ε εηθφλα εληζρχεη ην λφεκα.
1425

 Δπηπιένλ, ππάξρνπλ εηθφλεο 

αξθεηά κηθξέο, θαζψο θαηαιακβάλνπλ κφιηο ηα ¾ ηεο ζειίδαο. Σέινο, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί ε παξνπζία ηνπ αληκηζηηθνχ ζηνηρείνπ: ν ήιηνο απεηθνλίδεηαη κε αλζξψπηλα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη έθθξαζε. 
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 Μπξνχδνο, Α., φ.π., ζ.133. 
1422

 Αξηδαλίδνπ, Δ., φ.π., ζ.30. 
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 .π., ζ.48. 
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 Σζηιηκέλε, Σ., φ.π., 2007, ζζ.22-23. 
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6.6.11 Σν κηθξναθήγεκα ηνπ Ζιηφπνπινο, Β., Κη νη ηζηνξίεο κεηαλαζηεχνπλ, (2009)
1426

 

αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηεο νηθνλνκηθήο κεηαλάζηεπζεο. Ζ δηαθνξά κε άιια -παξφκνηαο 

ζεκαηηθήο- θείκελα είλαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν εζηηάδεη ζηελ νπηηθή γσλία ηνπ ίδηνπ ηνπ 

παηδηνχ πνπ κεηαλαζηεχεη, πεγαίλνληαο ζε έλα ηφπν, ζηνλ νπνίν δε δήηεζε πνηέ λα 

βξεζεί.  

Ο ηίηινο, σο ιεθηηθφ πεξηερφκελν, πξντδεάδεη ηνλ αλαγλψζηε ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελν ηεο αθήγεζεο, θπξίσο κέζσ ηεο ιέμεο «κεηαλαζηεχνπλ». ε άκεζε 

ζπζρέηηζε βξίζθεηαη θαη ε εηθφλα εμσθχιινπ, ζηελ νπνία αλαπαξίζηαηαη έλα θνξίηζη κε 

γπξηζκέλε πιάηε ζηνλ αλαγλψζηε- ζεαηή θαη κε ηα ρέξηα ςειά, ζα λα ραηξεηάεη. ην 

πεδίν βάζνπο ηεο εηθφλαο, απεηθνλίδεηαη έλα θαξάβη, ην νπνίν ζπλεηξκηθά σζεί ηνλ 

αλαγλψζηε ζην ζπκπέξαζκα πσο ην θνξίηζη απνραηξεηάεη θάπνηνλ πνπ θεχγεη. Ζ εηθφλα 

ρσξίδεηαη ζηε κέζε κε κηα νξηδφληηα ιεπθή γξακκή. ην πάλσ κέξνο ηεο, βξίζθεηαη ην 

θαξάβη θαη ζην θάησ κέξνο ν εηθνληδφκελνο ραξαθηήξαο, εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ην ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα ηεο εηθφλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηαρσξηζηηθή γξακκή 

ππνδειψλεη ηε ρψξα πνπ απνραηξεηά ε εξσίδα εξρφκελε ζε έλα θαηλνχξγην πεξηβάιινλ, 

ζε κηα θαηλνχξγηα παηξίδα.  

Ζ αθήγεζε μεθηλάεη κε ηελ άκεζε παξνπζίαζε ηεο πξσηαγσλίζηξηαο, κε ηνλ αθεγεηή 

λα εζηηάδεη ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηεο θαη ζηηο ζπλήζεηεο πνπ είρε εθεί. «Ζ Φανπδέγηα 

είλαη έλα θνξίηζη απφ ηελ Αίγππην. Έρεη γελλεζεί ζηελ Αιεμάλδξεηα»
1427

. Ζ εηζαγσγηθή 

εηθφλα αλαπαξηζηά ηελ εξσίδα λα θνηηά απεπζείαο ηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή, ζε φξζηα 

ζηάζε πξνζνρήο, ζα λα απηνπαξνπζηάδεηαη. ην πεδίν βάζνπο ηεο εηθφλαο, βξίζθεηαη 

έλαο ράξηεο πνπ απεηθνλίδεη ηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγχπηνπ θαη ηελ Διιάδα, 

ππνδειψλνληαο ηνλ άκεζν ζπζρεηηζκφ ησλ δπν ρσξψλ, θαζψο ε πξψηε απνηειεί ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο θαη ε δεχηεξε ηε ρψξα κεηαλάζηεπζεο. Ζ ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηεο 

Αιεμάλδξεηαο ζπκπιεξψλεηαη κε πξνζζήθεο θαη πεξηγξαθέο πνπ έρνπλ θαληαζηηθά, κε 

ππαξθηά ζηνηρεία. Αμίδεη λα ηνληζηεί ε παξνπζία ηνπ ρειηδνληνχ, πνπ πεηά ζηε κέζε ησλ 

δπν ρσξψλ, θαζψο πξφθεηηαη λα δηαδξακαηίζεη ην δηθφ ηνπ ξφιν ζηελ πινθή. Μέζα απφ 

ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ δσήο ηεο θεληξηθήο εξσίδαο, δηαθαίλεηαη ε ραξνχκελε θαη 

γεκάηε παηρλίδη θαη μεγλνηαζηά θαζεκεξηλφηεηά ηεο ζηελ Αιεμάλδξεηα. Οη ζθέςεηο ηεο 

πεξηγξάθνπλ κηα ηδεαηή παηδηθή ειηθία πνπ δηαθφπηεηαη απφ έλα μαθληθφ «φια 
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361 
 

άιιαμαλ»
1428

, ην νπνίν επεμεγείηαη ζηελ επφκελε ζειίδα. Ζ εξσίδα αλαγθάδεηαη λα 

θχγεη απφ ηελ Αίγππην καδί κε ηνπο γνλείο ηεο ζε κηα άιιε ρψξα. Ο ιφγνο είλαη 

ζπγθεθξηκέλνο: νη γνλείο ηεο είλαη άλεξγνη θαη δπζθνιεχνληαη λα επηβηψζνπλ. ηελ 

εηθνλνγξάθεζε, ε νπηηθή ηξνπηθφηεηα ηεο ζθελήο ππεξθπξηνιεθηεί ηνπ θεηκέλνπ. «Ήηαλ 

πνιχ επηπρηζκέλε ε Φανπδέγηα, θη αο ήηαλ ε νηθνγέλεηά ηεο πνιχ θησρή»
1429

. 

«ια άιιαμαλ ηελ εκέξα πνπ ν κπακπάο είπε: Πξέπεη λα θχγνπκε, λα πάκε ζηελ Διιάδα 

γηα λα δνπιέςσ!». 

«Σα ιφγηα ηνπ, ςαιίδη, έθνςαλ ηα επηπρηζκέλα ρξφληα»
1430

. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

αλαγλψζηεο-ζεαηήο μαλά έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηελ εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ, θαζψο 

απηή επαλαιακβάλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζθελή. Σψξα, πιένλ, ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο 

κπνξεί λα απνθσδηθνπνηήζεη ην ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο νξηδφληηαο δηαρσξηζηηθήο 

γξακκήο πνπ ππάξρεη ζηε κέζε ηεο εηθφλαο: ζπκβνιίδεη ην πξηλ θαη ην κεηά.  

Ζ αθήγεζε μεθηλά απφ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηεο εξσίδαο. 

πλδπάδνληαη, φκσο, ζηε ζπλέρεηα κε δηάθνξεο νλεηξηθέο ή παξακπζηαθέο ηζηνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε θηιία ηεο Φανπδέγηα κε έλα ρειηδφλη. Δηδηθφηεξα, ε πινθή εμειίζζεηαη 

κε ηελ εκθάληζε ηνπ ρειηδνληνχ θαη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο πνπ ζπλδέεη 

ηελ εξσίδα κε ην ζπγθεθξηκέλν πνπιί. Ζ επηινγή ηνπ ρειηδνληνχ δελ είλαη ηπραία, θαζψο 

είλαη απνδεκεηηθφ πηελφ πνπ κεηαλαζηεχεη. πκβνιίδεη ηελ ειπίδα θαη θπξίσο ηε δχλακε 

ςπρήο δηφηη κεγάια ζκήλε ρειηδνληψλ μεθηλνχλ απφ ηελ Αθξηθή γηα λα έξζνπλ ζηελ 

Διιάδα. Δπηπξφζζεηα, ππνζηαζηνπνηεί ζπκβνιηθά ηνλ παξαπιεξσκαηηθφ «Άιιν» αθνχ 

«είρε άζπξν ην έλα ηνπ θηεξφ»
1431

. Γξάθεη: 

«Ζ Φανπδέγηα είρε έλα κπζηηθφ, έλα θίιν θηεξσηφ πνπ γηα ράξε ηνπ έθηηαρλε ηζηνξίεο»
1432

. 

«Ήηαλ φκσο έλα δηαθνξεηηθφ ρειηδφλη, αθνχ είρε άζπξν ην έλα ηνπ θηεξφ»
1433

. 

«Κάζε πξσί θαη θάζε απφγεπκα πεηνχζε θάλνληαο γχξνπο πάλσ απφ ην ζπίηη. ηαλ έβγαηλε 

ε Φανπδέγηα ζηελ απιή, ην ρειηδφλη θαζφηαλ ζε έλα ρακειφ θιαξάθη»
1434

. 

«Δθείλε πιεζίαδε, ηνπ ράηδεπε ην άζπξν θηεξφ θαη ηνπ έιεγε ηζηνξίεο γηα ηνπο δπν 

ηνπο»
1435

. 

                                                           
1428

 .π., ζ.5. 
1429

 .π., ζ.4. 
1430

 .π., ζ.5. 
1431

 .π., ζ.7. 
1432

 .π., ζ.6. 
1433

 .π., ζ.7. 
1434

 .π., ζ.8. 
1435

 .π., ζ.9. 



362 
 

Αμίδεη λα ζρνιηαζηεί ε ζθελή ηεο απνρψξεζεο ηεο εξσίδαο απφ ηνλ ηφπν θαηαγσγήο 

ηεο. Ζ εηθνλνγξάθνο απεηθνλίδεη ηνπο θίινπο ηεο Φανπδέγηα, πνπ ζπκβνιίδνπλ ην παιηφ, 

ζηελ αξηζηεξή ζειίδα, ελψ ηελ πξσηαγσλίζηξηα θαη ηνπο γνλείο ηεο  ζηε δεμηά. Ο κφλνο 

ραξαθηήξαο πνπ απνδίδεηαη κε ρξψκα είλαη ε εξσίδα. 

Ζ ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο είλαη απνθαιππηηθή ηνπ ηξφπνπ δηαβίσζεο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ κεηαλαζηψλ, πνπ πξνζπαζνχλ λα νξζνπνδήζνπλ ζε κηα λέα, άγλσζηε 

ρψξα. Σα αηζζήκαηα απνμέλσζεο θάλνπλ ηελ «κηθξή Άιιε» λα λνζηαιγεί φια εθείλα 

πνπ άθεζε πίζσ ηεο. Γξάθεη: «ια ζηελ Διιάδα είλαη ηφζν δηαθνξεηηθά. Οη κπξσδηέο, ηα 

θαγεηά, ηα ζπίηηα! Σα παηδηά δελ παίδνπλ  ζηηο απιέο»
1436

. 

«Ση θη αλ ζηελ Αζήλα ν νπξαλφο έρεη ην ίδην ρξψκα πνπ έρεη θαη ζηελ Αιεμάλδξεηα, ηη θη αλ 

θαη ζ‟ απηφλ πεηνχλ αλέκεια πνπιηά… Ζ Φανπδέγηα απφ ην λέν ηεο ζπίηη δελ έβιεπε 

νπξαλφ, γηαηί ήηαλ ππφγεην θαη ηνλ έθξπβαλ νη απέλαληη πνιπθαηνηθίεο»
1437

. Έηζη, 

δπζθνιεχεηαη λα αθνκνησζεί ζην θαηλνχξγην ηεο πεξηβάιινλ. Έρεη ράζεη ηνπο θίινπο 

ηεο, ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηεο, αιιά θαη ην αγαπεκέλν ηεο ρειηδφλη, κε ην νπνίν 

κνηξαδφηαλ ηηο δηθέο ηζηνξίεο ηεο. ηελ Διιάδα φια θαληάδνπλ δχζθνια γηα ηελ εξσίδα: 

νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο, νη ζπλήζεηεο, ηα θαγεηά, νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ε γιψζζα θαη 

θπξίσο ε γξαθή. Γξάθεη: 

 «Ζ Φανπδέγηα ήζειε απφ ηελ αξρή λα γπξίζεη ζηελ πφιε ηεο, ζην ζπίηη ηεο, ζηηο θίιεο ηεο, 

ζην ρειηδφλη ηεο»
1438

. 

«Κάζε βξάδπ πξηλ θνηκεζεί έιεγε ηελ ίδηα ηζηνξία απφ κέζα ηεο. ηη ήξζε ν θηεξσηφο ηεο 

θίινο θαη ηελ πήξε πίζσ ζηελ Αίγππην»
1439

. Δπηπιένλ, αληηθαηνπηξίδεηαη ν θφβνο θαη ε 

αλαζθάιεηα πνπ βηψλεη ε κεηέξα ηεο πξσηαγσλίζηξηαο ηφζν ζηελ θεηκεληθή αθήγεζε 

«έκελαλ κφλεο ηπιηγκέλεο ζην θνπβάξη ηνπ θφβνπ ηνπ μέλνπ ηφπνπ»
1440

, φζν θαη ζηελ 

εηθνληθή
1441

.  

Καηά ηελ ζπλαλαζηξνθή ηεο κε ηα ππφινηπα παηδηά ζην ζρνιείν, σο αληίβαξν ησλ 

αξλεηηθψλ ζηάζεσλ θαη αληηδξάζεσλ νξηζκέλσλ παηδηψλ πξνο απηήλ, ιεηηνπξγνχλ νη 

ελζαξξπληηθέο θαη θηιηθέο ζπκπεξηθνξέο άιισλ παηδηψλ: «Τπήξραλ βέβαηα θη άιια 

παηδηά πνπ ηελ θνξφηδεπαλ. Με δίλεηο ζεκαζία! Αλ πάλε ζηελ Αίγππην, ιέμε δε ζα μέξνπλ 
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λα πνπλ! Δζχ θάηη έρεηο κάζεη απφ ηε γιψζζα ηνπο, έιεγε ε κακά ηεο»
1442

.  Οη 

ηδηαίηεξνη θψδηθεο επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζνπλ ηα παηδηά εζηηάδνπλ θπξίσο ζην 

παηρλίδη, πνπ απνηειεί ζηνηρείν ηεο παηδνθεληξηθήο θνπιηνχξαο. Γξάθεη:  

«Μεξηθά παηδηά πνπ ηε βνεζνχζαλ λα κάζεη ηε γιψζζα ζηγά ζηγά έγηλαλ θίινη ηεο, αθνχ 

κπνξνχζαλ λα ζπλελλνεζνχλ καδί ηεο κε ηε γιψζζα πνπ κφλν ηα παηδηά μέξνπλ, ηε γιψζζα 

ηνπ παηρληδηνχ»
1443

.  

Ζ θνξχθσζε ηεο ηζηνξίαο θαη ε νηθείσζε ηνπ «Άιινπ» ηειηθά πξαγκαηνπνηείηαη ράξε 

ζηελ παηδηθή επαηζζεζία θαη ηε δχλακε ηεο θηιίαο, πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηνλ 

«Άιιν» θαη ζην «Δκείο», κε απνηέιεζκα λα αληηθξίδεη θαηάκαηα ηελ ςπρή ηνπ. Ζ 

εκθάληζε ηνπ ρειηδνληνχ ζπλδέεηαη θαη κε ηελ επηζπκία ηεο εξσίδαο λα κνηξαζηεί 

κλήκεο, θαηαβνιέο θαη ζπλαηζζήκαηα κε ηνπο θαηλνχξγηνπο ηεο θίινπο.  

Ζ εξκελεία ηνπ νπηηθνχ απηνχ ζπκβφινπ αμηνινγείηαη, ζχκθσλα κε ην εμσθεηκεληθφ 

αμηαθφ θνηλσληθφ πιαίζην αλαθνξάο, ζην νπνίν αλήθεη
1444

. χκθσλα κε απηφ, ην 

ρειηδφλη ππνζηαζηνπνηεί ηελ παξάδνζε θαη «επαλέξρεηαη ζην θείκελν θνπβαιψληαο 

κεησλπκηθά ην βάξνο αμηψλ»,
1445

 θαζψο απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν κε ηηο αλακλήζεηο 

ηεο εξσίδαο απφ ηε ρψξα ηεο. Ζ πνιηηηζκηθή παξάδνζε απνηειεί γηα θάζε ιαφ έλα είδνο 

«ζπιινγηθνχ δαθηπιηθνχ απνηππψκαηνο θαη ζπληζηά έθθαλζε ηεο πνιχηηκεο 

δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπ»
1446

. Ζ εκθάληζε ηνπ ρειηδνληνχ ραξίδεη δχλακε ζηελ εξσίδα θαη 

ηελ βνεζά λα αξρίδεη λα ληψζεη ππεξήθαλε γηα ηνλ εαπηφ ηεο θαη ηηο νηθνγελεηαθέο θαη 

εζληθέο ηεο θαηαβνιέο, απνθηά απηνπεπνίζεζε θαη δεκηνπξγείηαη κηα δπλαηή θηιία 

αλάκεζα ζηα ειιελφπνπια θαη ην θηεξσηφ κεηαλάζηε. Σν ρειηδφλη, φληαο απνδεκεηηθφ 

πηελφ θαη έρνληαο δπν ηφπνπο θαηνηθίαο θαη δπν παηξίδεο, γίλεηαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο 

αλάκεζα ζηε Φανπδέγηα θαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηεο, γθξεκίδνληαο γισζζηθνχο θξαγκνχο 

θαη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο. Σν ηαμίδη ηνπ πάλσ απφ ηε Μεζφγεην δεκηνπξγεί έλα λνεξφ 

δίθηπν, ζην νπνίν αλακλήζεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο ζπλαληηνχληαη θαη 

δηαζηαπξψλνληαη. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηηο πνηθίιεο ηζηνξίεο άλζξσπνη δηαθνξεηηθήο 

θαηαγσγήο έξρνληαη πην θνληά.  

Πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνξία γεκάηε ζπκβνιηζκνχο. Δηδηθφηεξα, ζπκβνιίδνληαη ν 

μεξηδσκφο, νη δχζθνιεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ κεηαλαζηψλ, ε αλέρεηα, ε λνζηαιγία, ην 
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ζπλαίζζεκα ηεο κνλαμηάο θαη ε δπζθνιία ηνπ παηδηνχ λα πξνζαξκνζηεί ζην λέν 

πεξηβάιινλ. 

Ζ εηθνλνγξάθεζε ηεο Γηαηζέληαο Παξίζε απεηθνλίδεη κε πνιχ πεηζηηθφ ηξφπν ζθελέο 

απφ ηελ παηξίδα ηεο Φανπδέγηα, φπσο θαη ηα αηζζήκαηα λνζηαιγίαο πνπ θπξηεχνπλ ηελ 

εξσίδα κε ηνλ εξρνκφ ηεο ζηελ Διιάδα. Αμίδεη λα ηνληζηεί ε ηειεπηαία ζειίδα ηνπ 

κηθξναθεγήκαηνο, φπνπ αλαπαξίζηαληαη ν νπξαλφο ηεο Μεζνγείνπ λα είλαη γεκάηνο απφ 

γξάκκαηα, ηζηνξίεο θαη παηδηά πνπ ηαμηδεχνπλ απφ ηε κηα άθξε ηεο ζάιαζζαο ζηελ άιιε 

επηπρηζκέλα θαη ειεχζεξα
1447

. Αθξηβψο ζαλ ην ρειηδφλη-κεηαλάζηε ηεο κηθξήο 

Φανπδέγηα. 

Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο εηθνλνγξάθεζεο
1448

 είλαη ε θαηαγξαθή κηαο «μέλεο 

γιψζζαο». πγθεθξηκέλα, εηθνλίδνληαη δπν γξαθέο, ε ειιεληθή θαη ε αηγππηηαθή, κε 

απνηέιεζκα λα θαηνξζψλνπλ λα «κεηαηξέςνπλ ηε ζειίδα ζε έλα ηαπηφρξνλν ιεθηηθφ θαη 

εηθνληθφ ινγνπαίγλην»
1449

. Οη εηθφλεο δε δηαζέηνπλ πιαίζην, κε ηηο εηθφλεο λα 

επεμεξγάδνληαη θαη λα επαπμάλνπλ ην θείκελν. Ζ αιιαγή ησλ επνρψλ δίλεη έκθαζε ζηε 

ξνή ηνπ ρξφλνπ θαη ζηηο επηθείκελεο κεηαβνιέο ζηε δσή ηεο πξσηαγσλίζηξηαο
1450

. 

Δπηπξφζζεηα, ε ζάιαζζα, πνπ θαηαιακβάλεη κεγάιε έθηαζε ζηε θπζηθή ηνπνγξαθία, 

ειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπγγξαθέσλ, πνπ κέζσ απηήο –πνιιέο θνξέο- δειψλνπλ ην 

δξφκν πξνο ηελ απηναμηνιφγεζε θαη ηελ απηνγλσζία. Ο πνηακφο, σο πγξφ ζηνηρείν, 

αλαιακβάλεη λα απεηθνλίζεη ηε ζπκκεηξία θαη ηηο αμίεο ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ ζε 

πξαγκαηηθφ θαη ηδενινγηθφ επίπεδν.
1451

 

ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ ππάξρνπλ πέληε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζηα κηθξά 

παηδηά. Ζ πξψηε απφ απηέο απεπζχλεηαη κάιινλ ζε κεγαιχηεξα παηδηά, θαζψο απαηηεί 

ρξήζε ελφο ράξηε κε ηηο θχξηεο πφιεηο ηεο Αηγχπηνπ. Ζ δεχηεξε είλαη πνιχ 

ελδηαθέξνπζα, θαζψο θαιεί ηα κηθξά παηδηά-ζπλαλαγλψζηεο λα αληηγξάςνπλ νξηζκέλεο 

απιέο ιέμεηο ζε αξαβηθή γξαθή. Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα είλαη άζθεζε νξζνγξαθίαο, 

θαζψο δεηείηαη απφ ηα κηθξά παηδηά λα δηνξζψζνπλ κηα θαξη πνζηάι πνπ έγξαςε ε 

εξσίδα. Ζ επφκελε πεξηιακβάλεη έλα παξαδνζηαθφ αηγππηηαθφ κελνχ θαη δεηάεη ηε 

ζπκβνιή ησλ παηδηψλ ζηε δηαθφζκεζή ηνπ. Ζ ηειεπηαία θαιεί ηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε κλήκε ηνπο, ψζηε λα αλαζπλζέζνπλ ηελ 

ηζηνξία πνπ δηάβαζαλ κε ηε βνήζεηα κεξηθψλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ. 

                                                           
1447

 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(6.6.11)1, ζ.540. 
1448

 Ζιηφπνπινο, Β., φ.π., ζ.24. 
1449

 Καλαηζνχιε, Μ., φ.π., 1999, ζ.243. 
1450

 Παπαλησλάθεο, Γ., φ.π., ζ.24. 
1451

 .π., ζ.25. 
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Ζ ππάξρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε σζεί ηνπο αλαγλψζηεο λα δνπλ απφ άιιε καηηά 

ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία, αθνχ πιένλ ε Διιάδα δελ απνηειεί ηε γε ηεο επαγγειίαο γηα 

ηνπο θησρφηεξνπο ιανχο. Δχινγα, ινηπφλ, κπνξεί λα αλαξσηεζεί θάζε Έιιελαο: πφζν 

απνδεθηφο ζα ήκνπλ ζε θάπνηα ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ, σο κεηαλάζηεο;  

Δλ θαηαθιείδη, είλαη πνιχ ρξήζηκε θαη θξίζηκε ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε θεηκέλσλ, 

παξφκνησλ κε ην ζπγθεθξηκέλν πνπ κφιηο αλαιχζεθε. Σέηνηνπ είδνπο βηβιία βνεζνχλ ην 

κηθξφ παηδί λα αλαγλσξίζεη φςεηο ηεο ζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο, λα πξνζεγγίζεη 

ζπλαηζζεκαηηθά ηε ζέζε ηνπ μέλνπ θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ έλλνηα ηνπ «Άιινπ».  

 

 

6.6.12  Ζ  αηληγκαηηθή δνκή ηνπ λνήκαηνο ηνπ ηίηινπ
1452

 ζην λενηεξηθφ κηθξναθήγεκα 

ηεο Νέδε, Ν.,  Σξίρεο, (2007)
1453

 εμάπηεη ηε θαληαζία ησλ αλαγλσζηψλ θαη απεπζχλεηαη 

ζηελ αηζζεηηθή θαη ζηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ. Ζ ηζηνξία ηνπ βηβιίνπ παηάεη πάλσ 

ζηελ ακθηζεκία ηνπ ηίηινπ. Έηζη, ζε γεληθφ (κεηαθνξηθφ) επίπεδν πξαγκαηεχεηαη ηελ 

επηξξνή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο (ηξίρεο = θάηη αζήκαλην) θαη ζε 

εηδηθφ (θπξηνιεθηηθφ) επίπεδν αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηεο αιισπεθίαζεο. ε επίπεδν 

εηθνλνγξάθεζεο, ην νπηηθφ ζχκβνιν ηεο ρηέλαο ιεηηνπξγηθά ζπκβνιηθά: νη καχξεο 

γξακκέο πνπ εκθαλίδνληαη ππνδειψλνπλ ηξίρεο απφ αλζξψπηλν θεθάιη. Δπηπξφζζεηα, ηα 

αξηζκεηηθά ζχλνια πνπ εκθαλίδνληαη ζην πάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο ππνβάιινπλ ηελ ηδέα 

ηεο απαξίζκεζεο, κε ζθνπφ λα θαηαζθεπάζνπλ κηα «ζπιινγή νξαηψλ αληηθεηκέλσλ»
1454

. 

Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή, ηα κηθξά παηδηά αλαθαιχπηνπλ φηη ππνιείπνληαη δχν 

αξηζκνί απφ ηε ρξνληθή αθνινπζία: ζπγθεθξηκέλα νη αξηζκνί “1” θαη “2”. Καη‟ 

επέθηαζε, εκπιέθνληαη ζε κία επθάληαζηε δηαδηθαζία αλεχξεζεο πιεξνθνξηψλ, 

δηαπηζηψλνληαο φηη ην κπζηηθφ θξχβεηαη ζην νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ. 

Ζ αθήγεζε αξρίδεη in media res. Ζ πξψηε εηθφλα, ζπλδπαζηηθά κε ην ιηηφ 

ζπλνδεπηηθφ θείκελν, πξνζθέξεη κηα γθξνηέζθα εξκελεία ηεο ζχγρξνλεο θαηάζηαζεο, 

ρσξίο σξαηνπνηήζεηο
1455

. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξσηαγσληζηηθφο ραξαθηήξαο είλαη ν 

                                                           
1452

 Γαβξηειίδνπ, ., φ,π., 2008, ζ.153. 
1453

 Νέδε, Ν., Σξίρεο, Αζήλα: Καιεηδνζθφπην, 2007. Σελ εηθνλνγξάθεζε έθαλε ε ίδηα ε 

ζπγγξαθέαο. 
1454

 Βι. ζρεηηθά, Καθνχζε, ., θνπκπνπξδή, Υ., Σα Μαζεκαηηθά Σσλ Παηδηψλ 4-6: Αξηζκνί Καη 

Υψξνο, Αζήλα: Παηάθεο, 2012, ζ. 67.    
1455

 Καινγήξνπ, Σ., «Έλα ηαμίδη ην χγρξνλν Δηθνλνγξαθεκέλν Βηβιίν Γηα Παηδηά Μέζα Απφ 

Γέθα «Μχζνπο»: Απφ Σε Γεκηνπξγία ηελ Πξφζιεςε», ζην Καινγήξνπ, Σ. (επηκ.) Σν 

Δηθνλνγξαθεκέλν Βηβιίν Γελ Δίλαη Μφλν Γηα Παηδηά, Ο Κχθινο ηνπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ 

Βηβιίνπ, Πξαθηηθά Ζκεξίδαο, 2006. 
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Γεκήηξεο, έλα κηθξφ παηδί, ην νπνίν αξρίδεη λα ράλεη ηα καιιηά ηνπ επεηδή πάζρεη απφ 

αισπεθίαζε. Δίλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθή ε παξνκνίσζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο 

ζηελ αξρή: ηα καιιηά πνπ ράλεη ν ήξσαο παξνκνηάδνληαη κε ηα θχιια ησλ δέληξσλ, πνπ 

πέθηνπλ ην θζηλφπσξν θαη επαλεκθαλίδνληαη ηελ άλνημε. «Ο Γεκήηξεο γελλήζεθε ηελ 

πξψηε κέξα ηνπ επηέκβξε. Αξγφηεξα, ζηα γελέζιηά ηνπ, ζα δήιεπε ηα δέληξα, γηαηί απηά 

ράλνπλ ηα θχιια ηνπο φηαλ κπαίλεη ην θζηλφπσξν, αιιά μέξνπλ… φηη ηελ άλνημε ζα 

βγάινπλ θαηλνχξγηα»
1456

. Ο θπζηθφο θχθινο ηεο δσήο δίλεη εκκέζσο ζεηηθή πξννπηηθή 

ζηνλ αζζελή. Ζ παξνκνίσζε παξνπζηάδεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα λνήκαηα πην θαζαξά. Δίλαη 

εχθνιν λα θαηαιάβεη ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο απηέο ηηο πνιχ ζπγθεθξηκέλεο ζπγθξίζεηο, 

γηαηί δειψλνληαη επζέσο. πλδπάδνληαο εηθνλνπνίεζε θαη ζχγθξηζε, θεληξίζνπλ ηε 

θαληαζία ηνπ αλαγλψζηε
1457

.  

Ο ηξφπνο πνπ επηιέγεη ν ζπγγξαθέαο λα παξνπζηάζεη ηνλ ήξσα είλαη κέζα απφ ηα 

δηαθσηηζηηθά ζρφιηα ηνπ αθεγεηή, πνπ πεξηγξάθνπλ κε έληνλν ηξφπν ην πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδεη ν Γεκήηξεο. Γξάθεη: 

«Γηα πέληε νιφθιεξα ρξφληα, ήηαλ έλα παηδί ζαλ φια η‟ άιια. Ξαθληθά κεγάισζε ζε κία 

κφλν κέξα. Σν πξσί, φηαλ ρηεληδφηαλ, έπεζαλ ιίγεο ηξίρεο απφ ην θεθάιη ηνπ. Σ‟ απφγεπκα 

ηνπ έκεηλαλ δχν νιφθιεξεο ηνχθεο ζην ρέξη. Καη ην βξάδπ, βξίζθνληαλ πεξηζζφηεξα καιιηά 

ζην πάησκα, απ‟ φηη ζην θεθάιη ηνπ…»
1458

. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε απεηθφληζε ηνπ Γεκήηξε: αλαπαξίζηαηαη ζε θνληηλφ 

πιάλν θαη κε ρακεισκέλν βιέκκα. Κάζε θνξά, πνπ θάπνην πξφζσπν εηθνλίδεηαη ζε 

θνληηλφ πιάλν, ρσξίο λα παξνπζηάδεηαη ην ππφινηπν γεληθφηεξν πιαίζην ηεο εηθφλαο, 

δίλεηαη έκθαζε ζην ζπλαίζζεκα ηνπ ζεαηή ηεο εηθφλαο θαη επηδηψθεηαη ε άκεζε εκπινθή 

ηνπ κε απηήλ.  

Γπξίδνληαο ζειίδα, ν αλαγλψζηεο έξρεηαη αληηκέησπνο κε έλα νπηηθφ «μάθληαζκα». 

Πξφθεηηαη γηα κηα δηζέιηδε εηθφλα
1459

 ζε θφθθηλν έληνλν ρξψκα, κε καχξεο αθαλφληηζεο 

κνπληδνχξεο ζην θέληξν ηεο εηθφλαο
1460

. Μέζα απφ κηα δηζέιηδε «βνπβή» (ρσξίο ιφγηα) 

ζειίδα, δειψλεηαη ν εζσηεξηθφο ηνπ θφζκνο ηνπ ήξσα θαη ε ςπρνζχλζεζή ηνπ: «Σν 

δεζηφ θφθθηλν επελεξγεί δηεγεξηηθά, κπνξεί ην θφθθηλν απηφ λα θηάζεη κέρξη θαη ζε έλα 

                                                           
1456

 Γηα ηα βηβιία πνπ δε δηαζέηνπλ ζειηδαξίζκεζε, αξρίδσ λα αξηζκψ απφ ηε ζειίδα πνπ 

εκθαλίδεηαη ε πξψηε εηθφλα ή ζειίδα θεηκέλνπ. ην εμήο, Νέδε, Ν., Σξίρεο, φ.π., ζζ.1-2. 
1457

 ηβξνπνχινπ, Ρ., φ.π., ζ.96. 
1458

 Νέδε, Ν., φ.π., ζ.4. 
1459

 .π., ζζ.5-6. 
1460

 Βι. Doonan, J., Looking At Pictures In Picture Books, Thimble Press, 1995, ζ.31. 
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νδπλεξφ βαζαληζκφ»
1461

. Δπηπιένλ, νη αλήζπρεο γξακκέο πνπ εκθαλίδνληαη απνδίδνπλ ηε 

εζσηεξηθή ζχγθξνπζε θαη έληαζε, πνπ βηψλεη ν ήξσαο
1462

.  

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο ελεκεξψλεηαη γηα ην είδνο ηεο 

αζζέλεηαο απφ ηελ νπνία πάζρεη ν ήξσαο, πνπ αθνχεη ζην φλνκα «Αισπεθίαζε. Γχζθνιε 

ιέμε… Ση είδνπο αξξψζηηα ήηαλ απηή; Γελ ην ρσξνχζε ην κπαιφ ηνπ»
1463

. Παξάιιεια, ε 

νπηηθή ηξνπηθφηεηα απεηθνλίδεη ηνλ γηαηξφ. Αμίδεη λα ζρνιηαζηεί ε ηαηξηθή ξφκπα πνπ 

θνξάεη, θέξλνληαο καο αληηκέησπνπο κε ηελ παξσδηαθή ηερληθή ηνπ ζπκπηιήκαηνο, 

θαζψο παξαπέκπεη ζε θνιάδ απφ θνκκαηάθηα ραξηηψλ πνπ επειέγεζαλ απφ πνηθίιεο 

κνξθέο έληππνπ ιφγνπ θαη ζπλεηέζεζαλ κε θαηάιιειν ηξφπν ψζηε λα παξάγνπλ λφεκα. 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ απνζησπεηηθψλ, ζην ηέινο ηεο ζειίδαο, επλνεί ηε δεκηνπξγία αγσλίαο 

θαη έληαζεο. «Οχηε ζα έλησζε πνηέ άξξσζηνο απ‟ απηή, νχηε ζα πνλνχζε, νχηε θάξκαθα 

ζα έπαηξλε. Μφλν πνπ δελ ζα είρε πνηέ καιιηά. Μφλν; Ίζσο θαη ιίγν ρεηξφηεξα… Σα ιφγηα 

ηνπ γηαηξνχ ππνηίζεηαη φηη «θαζεζπράδνπλ» ηνλ Γεκήηξε, «Γηαηί, απφ „δσ θαη πέξα, 

φπνηε ζηελαρσξηφηαλ, ζα έπεθηαλ θαη νη βιεθαξίδεο ηνπ. Ση ήηαλ πάιη απηφ; Υηνχκνξ;  Γελ 

ζα ‟ρεηο καιιηά, αιιά κε ζηελαρσξηέζαη θηφιαο, γηαηί κεηά δελ ζα ‟ρεηο ΟΤΣΔ 

βιεθαξίδεο…»
1464

. 

Ζ πινθή εμειίζζεηαη κε ηνλ θεληξηθφ ραξαθηήξα, ν νπνίνο απνηειεί ηνλ κεηνλεθηηθφ 

«Άιιν», λα κελ κπνξεί λα απνδερηεί ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ, λα ληξέπεηαη γη‟ απηήλ, 

θαζψο ν θνηλσληθφο ηνπ πεξίγπξνο ηνλ απνξξίπηεη. Απνηέιεζκα ηεο ξαηζηζηηθήο ζηάζεο 

ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ είλαη ε θνηλσληθή ηνπ απνκφλσζε. «Φπζηθά, φια άιιαμαλ. Σα άιια 

παηδηά (ή κάιινλ ηα παηδηά, ζθέην) ηνπ κηινχζαλ ιηγφηεξν, νη κεγάινη ηνλ θνηηνχζαλ 

ιηγφηεξν. Καη νη γνλείο ηνπ; Απηνί, μαθληθά, ηνλ αγαπνχζαλ πεξηζζφηεξν. Αθφκα θαη ην 

ιεμηιφγηφ ηνπο άιιαμαλ γηα λα κε ρξεζηκνπνηνχλ θξάζεηο πνπ ίζσο ζα ηνλ πιήγσλαλ, φπσο 

“Πξέπεη λα θνπξεπηψ” ή “Μαο ηειείσζε ην ζακπνπάλ”»
1465

. Με ηελ εηεξφηεηα ηνπ ήξσα 

λα βηψλεηαη σο ληξνπή, ε ζρέζε ηνπ «Δκείο» πξνο ηνλ «Άιιν» πξνζδηνξίδεηαη «σο ζρέζε 

αλψηεξνπ πξνο θαηψηεξνπ»
1466

. Με ηελ εηθνλνγξάθεζε λα θηλείηαη παξάιιεια κε ην 

θείκελν, νη ρξσκαηηθνί ζπλδπαζκνί, πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηθνλνγξάθνο γηα λα απεηθνλίζεη 
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 Kandinsky, W., Γηα Tν Πλεπκαηηθφ ηελ Σέρλε, (κηθξ.) Παξάζρεο, Μ., Αζήλα: Νεθέιε, 

1912/1981, ζ.75. 
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 Γηαλληθνπνχινπ, Α., «Κξηηήξηα Δπηηπρεκέλεο Δηθνλνγξάθεζεο Παηδηθψλ Βηβιίσλ», φ.π., 

ζ.210. 
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 Πξεβαδάλνπ, Β., φ.π., ζ.45. 
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ηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, είλαη κνλαδηθνί,
1467

 δίλνληαο έκθαζε ζηελ εηεξφηεηα 

ηνπ ήξσα ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα παηδηά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εηθφλα
1468

. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν Γεκήηξεο απεηθνλίδεηαη ζηελ αξηζηεξή ζειίδα, ζηε ζθηά, αθίλεηνο, θαη 

κφλνο, ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα παηδηά, ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζηε δεμηά ζειίδα, κε 

δηάθνξα ρξψκαηα ν θαζέλαο (κπιε, πξάζηλν, θίηξηλν θαη θφθθηλν) λα παίδνπλ κπάζθεη 

φια καδί. Οη ηδενινγηθέο θσδηθνπνηήζεηο ηνπ ρξψκαηνο είλαη εκθαλείο θαη πξνσζνχλ 

κέζα απφ ηελ «αλάγλσζε» ησλ ρξσκαηηθψλ θαη κηα αλάγλσζε ησλ ηδενινγηθψλ 

απνρξψζεσλ ηεο εηθφλαο. Με απηήλ ηελ ηνπνζέηεζε, ε εηθνλνγξάθνο γηα λα 

θσδηθνπνηήζεη εηθνληθά ηα ηδενινγηθά κελχκαηά ηνπ γηα ηνλ «Άιιν», ζηξέθνληαο ηελ 

πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε-ζεαηή ζηα πξφζσπα πνπ θσηίδνληαη κε ηε ζθηά ππνλνψληαο ζε 

ζπκβνιηθφ επίπεδν ηε ζιίςε ηνπ ήξσα
1469

. Τπάξρεη κηα ζηαηηθφηεηα απέλαληη ζε κία 

θίλεζε, ε νπνία εκςπρψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα έρεη ζπκβνιηθή ζεκαζία γηα ηελ 

εηθφλα
1470

.  

Ζ αθήγεζε ζπλερίδεη κε ηηο επρέο ηνπ ήξσα. Κάζε ρξφλν ζηα γελέζιηά ηνπ θάλεη κηα 

επρή: ηηο δπν πξψηεο ρξνληέο εχρεηαη λα μαλαβγάιεη καιιηά, ηελ ηξίηε λα απνθηήζεη έλα 

θαπέιν, ηελ ηέηαξηε λα κελ πέζνπλ ηα καιιηά θαλελφο παηδηνχ. Μέρξη πνπ θαηαιαβαίλεη 

φηη αγαπάκε ηνλ άιιν γη‟ απηφ πνπ είλαη θαη φρη γηα ηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε. Ζ 

ζθελή είλαη εμαηξεηηθά δξακαηηθή ζηελ αθήγεζε θαη ζε απηφ ζπλεγνξεί ε ηδηαίηεξα 

ξεαιηζηηθή εηθνλνγξάθεζε,
1471

 ζηελ νπνία απνδίδεηαη ε κνξθή ηνπ παηδηνχ ζην θξεβάηη 

κε ηα κάηηα θιεηζηά λα θξαηάεη έλα βηβιίν αλάκεζα ζηα ρέξηα ηνπ. Σα ρξψκαηα πνπ 

επηιέγεη ε εηθνλνγξάθνο θαη ν θσηηζκφο ηεο εηθφλαο έρνπλ ζα ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ήξσα κέζσ ηεο αληίζεζεο ηνπ καχξνπ ηεο λχρηαο θαη ησλ 

ρξσκάησλ ηνπ. Ζ γσλία ιήςεο είλαη ζην χςνο ησλ καηηψλ, παξνπζηάδνληαο ηνλ ήξσα κε 

φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ, ρσξίο θαζφινπ λα ηνλ παξακνξθψζεη. Δπηπιένλ, έρεη ζα 

ζηφρν ηελ άκεζε εκπινθή θαη ελζπλαίζζεζε ηνπ αλαγλψζηε-ζεαηή κε ην πξφζσπν ηνπ 

Γεκήηξε, ν νπνίνο θαηαιακβάλεη ηνλ κεγαιχηεξν ρψξν ζηελ εηθφλα. Γελ ππάξρεη πεδίν 

βάζνπο ζηελ εηθφλα, απιά θπξηαξρεί ην καχξν ρξψκα, ππνδειψλνληαο ην ζθνηάδη. Σν 

πιάλν είλαη γθξν πιαλ κε ηνλ αλαγλψζηε λα επηθεληξψλεηαη ζην πξφζσπν θαη ζηε ζηάζε 
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ηνπ ζψκαηφο ηνπ ήξσα: απεηθνλίδεηαη λα θνηκάηαη αγθαιηά κε έλα βηβιίν εθθξάδνληαο ηε 

γεληθφηεξε ςπρνινγηθή ηνπ δηάζεζε
1472

. Γξάθεη: 

«Γχν ρξνληέο, ζηα γελέζιηά ηνπ, έζβεζε ηα θεξάθηα ραξακίδνληαο ηελ ίδηα επρή: λα βγάιεη 

καιιηά. Σελ ηξίηε, δήηεζε έλα θαπέιν. Ο Γεκήηξεο άξρηζε λα θξχβεηαη θάησ απφ ην 

θαπέιν ηνπ, κέζα ζηηο ζθέςεηο ηνπ, ζηα φλεηξά ηνπ, ζηε κνπζηθή. Καη ηψξα, πνπ είρε πηα 

κάζεη λα δηαβάδεη, θξπβφηαλ ζηα βηβιία ηνπ»
1473

.  

Σν καχξν θφλην ηεο εηθφλαο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην ιεπθφ θφλην ηεο επφκελεο 

ζθελήο, ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη ην πξνθίι ηνπ Γεκήηξε. Σν θίηξηλν ρξψκα, πνπ 

πεγάδεη απφ ηελ θάησ αξηζηεξή γσλία, ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη ην πξνθίι ηνπ Γεκήηξε, 

είλαη νη γξακκέο θπγήο, ν αέξαο πνπ θπζάεη, γηα λα ζβήζεη ηα θεξάθηα ηεο ηνχξηαο ησλ 

γελεζιίσλ ηνπ
1474

. Σν ιεπθφ θφλην ηεο εηθφλαο εληζρχεη ηε ζεκεηνινγία ηεο γξακκήο θαη 

ζχκθσλα κε ηε ρξσκαηηθή αληίζεζε πνπ δηακνξθψλεηαη, ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο 

παξαθνινπζεί ηε ζρεδηαζηηθή ιεηηνπξγία ηεο, ζηελ θαηαζθεπή ηεο εηθνληδφκελεο 

θηγνχξαο
1475

. Γξάθεη: 

«ηελ ηέηαξηε ηνχξηα ην ζθέθηεθε θαιχηεξα. Εήηεζε λα κελ μαλαπέζνπλ ηα καιιηά ζε 

θαλέλα άιιν παηδάθη…».
1476

 

Ζ πινθή νινθιεξψλεηαη κε ηνπο γνλείο ηνπ πξσηαγσληζηή λα ηνπ ραξίδνπλ έλα 

αδεξθάθη. Παξάιιεια, ηα ηξπθεξά ηνπο ιφγηα ζπκβάιινπλ ζηε ζπκθηιίσζε ηνπ 

Γεκήηξε κε ηνλ εαπηφ ηνπ, θαζψο ζπλεηδεηνπνηεί φηη ζεκαζία δελ έρεη ε εμσηεξηθή 

εκθάληζε, αιιά ε «εζσηεξηθή εκθάληζε». Γξάθεη: 

 «Ο Σάζνο θαη ε Δχε ηνπ ράξηζαλ έλα κηθξφ αδεξθφ! Σνλ Υξήζην. Ο Γεκήηξεο επρφηαλ λα 

έρεη καιιηά θαη λα κελ ηνπ κνηάζεη. Οη γνλείο ηνπ φκσο ζχκσζαλ θαη ηνπ έιεγαλ φηη νη 

άλζξσπνη πξέπεη λα ζε αγαπάλε γη‟ απηφ πνπ πξαγκαηηθά είζαη, θαη φρη γηα ηελ εμσηεξηθή 

ζνπ εκθάληζε. Δζχ, δειαδή, δελ ζα αγαπνχζεο ηνλ Υξεζηάθε αλ δελ είρε καιιηά; Έηζη 

έιεγαλ…»
1477

. 

«αλ λα είραλ δίθην. Άιισζηε νχηε ε κακά ηνπ είρε θεξδίζεη πνηέ ζηα θαιιηζηεία, αιιά 

ήηαλ ε πην φκνξθε κακά ηνπ θφζκνπ. Καη ν κπακπάο ηνπ; Οχηε επηζηήκνλαο ζηε ΝΑΑ 

ήηαλ νχηε είρε θεξδίζεη ζε θαλέλα ηειεπαηρλίδη γλψζεσλ. Αιιά ζίγνπξα ήηαλ ν πην έμππλνο 
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κπακπάο ηνπ θφζκνπ θαη ηα ήμεξε φια»
1478

. ε επίπεδν εηθνλνγξάθεζεο, ε απνπζία 

ρξψκαηνο επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζρεδηαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο, κε 

ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο ζχλζεζεο λα παξαπέκπεη ζε ζθίηζν. χκθσλα κε ηελ 

πξαγκαηηθή εκπεηξία, νη ζπκκεηξηθνί θχβνη, πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην θαξφ θαη δηέπνπλ ηε 

ζρεδηαζηηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαπεηζαξίαο, ιεηηνπξγνχλ σο απηναλαθνξηθφ ζρφιην 

ζηελ πιηθφηεηα ηνπ βηβιίνπ
1479

. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θφλην ηεο εηθνλνγξαθεκέλεο 

επηθάλεηαο, πνπ κηκείηαη ηε ζρεδηαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ κηιηκεηξέ ραξηηνχ, ππνγξακκίδεη 

ηε ράξηηλε ππφζηαζε ηνπ ινγνηερληθνχ ραξαθηήξα, αλαδεηθλχνληαο έηζη ηελ πιαζηφηεηα 

ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. Δπηπιένλ, ηα ζρέδηα παξαπέκπνπλ ζηνλ παηδηθφ ηξφπν δσγξαθηθήο, 

θαζψο ε ζρεκαηνπνίεζε ησλ νπηηθψλ ζπκβφισλ είλαη απιή, ρσξίο ζχλζεηα ζηνηρεία 

ηερλνηξνπίαο. 

Ζ ηζηνξία θηλείηαη γχξσ απφ έλαλ άμνλα ζχγθξνπζεο πξάμεσλ θαη επηζπκηψλ. Ο 

κηθξφο Γεκήηξεο ζπγθξνχεηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ ζσκαηηθά, ςπρηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά. 

Σν αθεγεκαηηθφ πιαίζην ηεο κπζνπιαζίαο δηαξξεγλχεη ε θσλή ηνπ αθεγεηή, ε νπνία 

εθθξάδεη ηε ζθέςε ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο κηα θξάζε, «Ση παηδί!»,  ε νπνία απνδίδεηαη κε 

δηαθνξεηηθφ ρξψκα γξακκαηνζεηξάο, ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν ιεθηηθφ θείκελν. ηφρνο 

είλαη ε επηζήκαλζε ηεο δηδαθηηθήο ηεο αμίαο. Δηθνληθά, ν Γεκήηξεο αλαπαξίζηαηαη κε 

αλνηρηά ρέξηα ππνδειψλνληαο πσο ληψζεη δπλαηφο θαη γεκάηνο απηνπεπνίζεζε
1480

. Γελ 

ππάξρεη αθξίβεηα ζηελ απεηθφληζε ηνπ πξνζψπνπ. Γίλεηαη έκθαζε ζηε βαζχηεξε δνκή 

ηνπ ζρήκαηνο, απινπνηψληαο κε αδξέο γξακκέο ηηο θφξκεο. Με ηελ απινπνίεζε ηεο 

θφξκαο, νη γξακκέο απνθηνχλ νξγαληθφ ζθνπφ
1481

. Γξάθεη: 

«Σελ επφκελε κέξα πήγε ζρνιείν ρσξίο ζθνπθάθη. Αλ θαη ήηαλ θαηαρείκσλν. ,ηη θη αλ 

πνπλ, εγψ δελ ζα καιιηνηξαβερηψ κε θαλέλαλ, ζθέθηεθε… Ση παηδί!»
1482

. 

Ο θεληξηθφο ήξσαο είλαη έλα κηθξφ παηδί, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ εηιηθξίλεηα θαη  

ζπλαηζζεκαηηζκφ. Δκθαλίδεηαη κε θάπνηνλ κειαγρνιηθφ ζθεπηηθηζκφ, κα πάληα κε κηα 

εχινγε αηζηνδνμία.  

ζνλ αθνξά ηε ζρέζε εηθφλαο θαη θεηκέλνπ, ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο είλαη ζπκκεηξηθή, 

κε ηελ εηθφλα λα απνδίδεη θπξηνιεθηηθά φ,ηη ιέεη ην θείκελν. Δπηπιένλ, νη εηθφλεο δελ 

έρνπλ πιαίζηα. Γηα ηνλ Μoebius, κηα κε πιαηζησκέλε εηθνλνγξάθεζε ζπληζηά κηα νιηθή 
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εκπεηξία, ζπληζηά ηε ζέα εθ ησλ έζσ
1483

. Ζ ζέαζε απφ κέζα αλαγθάδεη ηνλ αλαγλψζηε λα 

εκπιαθεί θαη, ζπλεπαθφινπζα, πξνσζείηαη ε ηαχηηζε θαη ε πηνζέηεζε ηεο φπνηαο 

ηδενινγίαο απνηππψλεηαη
1484

. ην ζπγθεθξηκέλν κηθξναθήγεκα, ην θείκελν εηζρσξεί 

ζηελ εηθφλα, κε απνηέιεζκα λα δίλεηαη ε εληχπσζε ηεο εληαίαο αθήγεζεο. Δπηπξφζζεηα, 

ε ηζηνξία ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ζπγθηλεζηαθφ ζηνηρείν. Σν λα πξνθαιέζεη ζπγθίλεζε 

έλα βηβιίν είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα αηρκαισηίζεη ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε. 

Γεληθά, ε ζηηγκή ηεο ζπκπάζεηαο είλαη εθείλε πνπ θαζνδεγεί ην ελδηαθέξνλ θαη ηξαβάεη 

ηελ πξνζνρή, πξνζθαιψληαο ηνλ αλαγλψζηε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζέκαηνο
1485

. Δπίζεο, νη ρξσκαηηθέο ελαιιαγέο ζηελ εηθφλα είλαη απηέο πνπ γίλνληαη 

ακέζσο αληηιεπηέο θαη, κέζσ ηεο ζπκβνιηθφηεηαο ησλ ρξσκάησλ, κεηαθέξνληαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο έλλνηεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο δείγκαηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο. Σν καχξν ζπκβνιίδεη ην άγλσζην θαη φινπο ηνπο θφβνπο πνπ ζπλδένληαη κε 

απηφ, ελψ ην ιεπθφ ζπκβνιίδεη ηε θσηεηλφηεηα θαη ηελ ειπίδα. Γηα ην ιφγν απηφ, ε 

εηθνλνγξάθνο ρξεζηκνπνηεί αλνηρηφρξσκν θφλην ζηελ απεηθφληζε ηνπ λενγέλλεηνπ 

αδεξθνχ ηνπ Γεκήηξε
1486

, ζε αληίζεζε κε ην καχξν θφλην,
1487

 ην νπνίν επηιέγεηαη γηα λα 

δεισζνχλ νη θφβνη ηνπ Γεκήηξε. 

Ζ ειθπζηηθφηεηα απηήο ηεο ηζηνξίαο νθείιεηαη ζηε θχζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

γελλάεη. Ζ ζπγγξαθέαο δίλεη ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα ηαπηηζηνχλ κε ηηο εκπεηξίεο 

άιισλ παηδηψλ θαη έηζη λα θαηαιάβνπλ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο. ε φιε ηελ έθηαζε ηεο 

ηζηνξίαο παξαηεξνχληαη ηππνγξαθηθέο παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κε πξνζήθνπζα 

ελαιιαγή θεθαιαίσλ θαη πεδψλ γξακκάησλ. Ο γξαπηφο ιφγνο απνθηά κηα ζρεδηαζηηθή 

δπλακηθή, πνπ πνιιαπιαζηάδεη ηηο εθθξαζηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο, ελψ ε γιψζζα 

αμηνπνηείηαη θαη σο νπηηθφ πιηθφ.
1488

 Ζ γξακκαηνζεηξά, ην κέγεζνο, ην ρξψκα, ην ζρήκα 

γίλνληαη αληηιεπηά σο νπηηθέο ηξνπηθφηεηεο, θαηαζθεπάδνληαο έλα παηγληψδεο 

απνηέιεζκα. πγθεθξηκέλα, νη ιέμεηο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο θεηκεληθήο αθήγεζεο 

παξαπέκπνπλ ζε ρεηξφγξαθν κηθξνχ καζεηή θαη αιιάδνπλ δηαξθψο θαηεχζπλζε 

παίδνληαο κε ηα λνήκαηα. 

Σν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν πξαγκαηεχεηαη έλα εμαηξεηηθά επαίζζεην, δχζθνιν, φζν θαη 

πξσηφηππν ζέκα. Δπηπιένλ, νη κνξθέο ηνπ δελ είλαη «σξαίεο», κε ηε ζπκβαηηθή ζεκαζία 
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ηεο ιέμεο, αιιά, σζηφζν, είλαη αηζζεηηθά αμηφινγεο, κε κνλαδηθή θαιιηηερληθή 

πξσηνηππία. Ζ ζπγγξαθέαο Νφλε Νέδε έδσζε λέα δηάζηαζε ζην ηεηξηκκέλν ζέκα 

«ζεβαζκφο ζηε δηαθνξά», επηιέγνληαο λα ην δηαπξαγκαηεπηεί κέζα απφ κηα ζπάληα, αιιά 

ππαξθηή πεξίπησζε πνπ πξνθαιεί κφληκα αηζζήκαηα δηαθνξεηηθφηεηαο. 

 

 

6.6.13 Σν κηθξναθήγεκα ηνπ Υαξαιά, Κ., Μαχξνο νπξαλφο κε ξνδ ζπλλεθάθηα, 

(2007)
1489

 δηαπξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο κεηαλάζηεπζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 

θηινμελίαο ελφο παηδηνχ θαη ηνπ ζείνπ ηνπ ζηελ Διιάδα ιφγσ πνιέκνπ. Μειεηψληαο ηνλ 

αθεγεκαηηθφ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε ζεκαζηνινγία ηνπ ρξψκαηνο 

απνθηά κηα ζπκβνιηθή δηάζηαζε, θαζψο ιεηηνπξγεί ζε αιιεγνξηθφ επίπεδν θαη πξνθαιεί 

ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπ αλαγλψζηε. Δηδηθφηεξα, ε απνθσδηθνπνίεζε ησλ λνεκάησλ ησλ 

ρξσκάησλ νξίδεη ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο πινθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην καχξν 

ππνδειψλεη ηελ εκπφιεκε ζχξξαμε πνπ ζεκεηψλεηαη ζηε ρψξα ηνπ πξσηαγσληζηή, ζε 

αληίζεζε κε ην ξνδ, ην νπνίν ππνλνεί ηελ εηξεληθή θαηάιεμε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο. ε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηνλ ηίηιν, ε νπηηθή ηξνπηθφηεηα ηνπ εμσθχιινπ ηνπ 

βηβιίνπ αλαπαξηζηά ηνλ ήξσα ηεο ηζηνξίαο λα θξαηά ζηα ρέξηα ηνπ πηλέιν θαη κπνγηά 

ππνδειψλνληαο πσο δσγξαθίδεη. Φνξάεη έλα πνιεκηθφ θξάλνο δσγξαθηζκέλν κε ξνδ 

ζρέδηα, πνπ παξαπέκπνπλ ζε ζχλλεθα. Ζ γσλία ιήςεο ηεο εηθφλαο είλαη θπζηθή θαη ην 

πιάλν γθξν πιαλ, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήξσα λα είλαη επδηάθξηηα. ην πεδίν βάζνπο, 

βξίζθνληαη δηάθνξνη πίλαθεο δσγξαθηθήο, νη νπνίνη αλαπαξηζηνχλ παηδηθά ζρέδηα. 

Ζ αθήγεζε μεθηλάεη κε ηα ιφγηα ελφο παηδηνχ, ην νπνίν αθεγείηαη ηελ ηζηνξία θαη 

παξνπζηάδεη επζχο εμαξρήο έλα ζπκκαζεηή ηνπ, πνπ ιέγεηαη «Γθφξαλ». Ο ήξσαο απηφο 

επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηεί κφλν ην καχξν ρξψκα ζηηο δσγξαθηέο ηνπ, ζε  αληίζεζε κε ηηο 

πνιχρξσκεο εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ. Ζ απφπεηξα ηνπ αλζξψπνπ 

λα εθθξαζηεί κέζα απφ ην ζρέδην είλαη ηφζν παιαηά, φζν θαη ν ίδηνο. Ζ επηθάλεηα πάλσ 

ζηελ νπνία μεθίλεζε λα ζρεδηάδεη ήηαλ, πηζαλφηεηα, ζηελ αξρή ην έδαθνο θαη αξγφηεξα 

νη βξάρνη, γηα λα θηάζεη ζήκεξα ζηελ ηέρλε θαη ηελ ηερληθή ηνπ ζρεδίνπ. ηαλ ε 

πξνζπάζεηα απηή γηα έθθξαζε κέζα απφ ην ζρέδην «ζε έλα ςπρξφ ραξηί» γίλεηαη απφ έλα 

παηδί, θαη επνκέλσο επεξεάδεηαη απφ ηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ίζσο απφ ηελ ςπρηθή ηνπ 

δηάζεζε, είλαη επηβεβιεκέλν λα αληηκεησπηζηεί φρη σο θάηη απιφ, αιιά σο κηα 

απνηχπσζε ζηνηρείσλ ηνπ ςπρηζκνχ ηνπ, ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ησλ εζσηεξηθψλ 
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Υαξαιάο, Κ., Μαχξνο νπξαλφο κε ξνδ ζπλλεθάθηα, Αζήλα: Παηάθε, 2007. Σελ εηθνλνγξάθεζε 

έθαλε ε Σζαθαληάθε Μάξα. 
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ηνπ ζθέςεσλ
1490

. Ζ επηινγή ησλ ρξσκάησλ ζηελ παηδηθή δσγξαθηά έρεη ζρέζε κε ηελ 

ειηθία, ην ραξαθηήξα θαη ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ. Μέζα απφ ηα 

ρξψκαηα ην παηδί εθθξάδεηαη. πλήζσο ηα εζσζηξεθή παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ην καχξν 

ρξψκα, πνπ ζπκβνιίδεη ην θφβν, ηελ αλεζπρία θαη ηελ επηζπκία πεξηζσξηνπνίεζεο
1491

.  

Δλψ ην ιεθηηθφ θείκελν αλαθέξεηαη ζηνλ Γθφξαλ απφ ηελ αξρή ηεο αθήγεζεο, ν 

αλαγλψζηεο ηνλ αληηθξίδεη νπηηθά πνιχ αξγφηεξα. Σν πιάλν πνπ επηιέγεη ε 

εηθνλνγξάθνο  γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ήξσα δελ είλαη ηπραίν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

γθξν πιαλ επηθεληξψλεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ ήξσα, ν νπνίνο 

θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εηθφλαο
1492

. ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 

εμσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ εξψσλ πνπ έρνπλ επξσπατθή θαηαγσγή, φπσο είλαη ν 

έξβνο Γθφξαλ
1493

, επηθξαηεί κηα θιαζηθή, αιεζνθαλήο ινγηθή απεηθφληζεο, ε νπνία κε 

ην επηρείξεκα ηεο ξεαιηζηηθήο αλαπαξάζηαζεο, επηιέγεη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζα ζηεξίμνπλ ηελ εχθνιε θαηάηαμε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ εθδνρψλ ηνπ 

«κηθξνχ άιινπ». Έηζη, ν έξβνο Γθφξαλ απεηθνλίδεηαη κε ηα δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ επηθξαηνχληνο ηχπνπ ηεο ρψξαο ηνπ: γαιαλά κάηηα, μαλζά καιιηά, αλνηρηά ρξψκαηα. 

Απηά ηα εηθνληζηηθά ζηνηρεία παξαπέκπνπλ θαηεπζείαλ ζην ζεξβηθφ ζηεξεφηππν. ηελ 

απέλαληη ζειίδα, εηθνλίδεηαη ε δσγξαθηά ηνπ, πνπ ιεηηνπξγεί σο ζπκπιήξσκα ησλ 

ιεγνκέλσλ ηνπ αθεγεηή. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο ν αθεγεηήο κε ηε 

ρξήζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ βέινπο θαηνξζψλεη λα εγγξάςεη ηα ζρεηηθά επεμεγεκαηηθά 

ζρφιηα θαη λα ππνδείμεη ζηνπο αλαγλψζηεο-ζεαηέο πσο ε δσγξαθηά πνπ απεηθνλίδεηαη 

είλαη ηνπ Γθφξαλ. 

Σα ραξαθηεξνινγηθά ζρφιηα ηνπ αθεγεηή, κε βάζε ηα νπνία παξνπζηάδεηαη ν ήξσαο 

«ιηγνκίιεηνο θαη θαηζνχθεο, φπσο θαη νη δσγξαθηέο ηνπ»
1494

, ζθηαγξαθνχλ ην πξνθίι 

ελφο απφκαθξνπ θαη απνκνλσκέλνπ, απφ δηθή ηνπ επηινγή, παηδηνχ.  Δπηπιένλ, 

αλαθέξεηαη πσο «πάληα κνπ κηιάεη γηα ηελ παηξίδα ηνπ θαη, φπνηε ην θάλεη, ζηακαηάεη 

ζηε κέζε, ζα λα ηνπ έρνπλ ηειεηψζεη νη ιέμεηο»
1495

. Παξ‟ φια απηά δελ θαηαγξάθεηαη 

πνπζελά ζην ιεθηηθφ θείκελν ε χπαξμε ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζην πξφζσπφ ηνπ. 

Αληίζεηα, ηφζν ν δάζθαινο φζν θαη ν ζπκκαζεηήο ηνπ ζηέθνληαη ππνζηεξηθηηθά δίπια 
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 Κεθέ – Μπισλάθνπ, Ζ., φ.π., ζ.102. 
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 Sipe, L., «The Art Of Picturebook», ζην Wolf, S., Coats, K., Enciso, P., Jenkins, C., 

Handbook Οf Research Οn Children‟s Αnd Young Adult Literature, New York & London: 

Routledge, 2011, ζζ. 238-252.  
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 Υαξαιάο, Κ., Μαχξνο νπξαλφο κε ξνδ ζπλλεθάθηα, φ.π., ζ.10. 
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 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(6.6.13)1, ζ.540. 
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ηνπ, ζεβφκελνη ηελ δχζθνιε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

θηγνχξα ηνπ δαζθάινπ,
1496

 ν νπνίνο εηθνλνγξαθείηαη λα ζθχβεη πξνο ην κέξνο ηνπ 

Γθφξαλ, κε απνηέιεζκα ηα κάηηα ηνπο λα βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ζηάζε ζψκαηνο ηνπ δαζθάινπ ππνδειψλεη πσο επηδηψθεη ηελ πξνζνρή ηνπ κηθξνχ 

παηδηνχ.  

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ αλαγλψζηε πσο ε αηηία ηεο 

«έγθιεηζηεο» ζπκπεξηθνξάο ηνπ ήξσα είλαη πσο ε ρψξα ηνπ βξίζθεηαη ζε πφιεκν. Ζ 

εηθνλνγξάθεζε
1497

 ζπλεηζθέξεη κε ηε ζεηξά ηεο ζηελ εζλνθεληξηθή δηαπνιηηηζκηθφηεηα, 

θαζψο απεηθνλίδεηαη ν παγθφζκηνο ράξηεο. ην ράξηε απηφ, πάλησο, δίλεηαη έκθαζε ζε 

δχν ρψξεο θπξίσο: ζηελ Διιάδα, φπνπ θπξηαξρεί ε ζάιαζζα θαη ν ήξεκνο, αλέκεινο 

ηξφπνο δσήο, θαη ζηε εξβία, φπνπ θπξηαξρνχλ νη ζηξαηηψηεο πνπ εκθαλίδνληαη έηνηκνη 

γηα κάρε
1498

. Άμην ζρνιηαζκνχ είλαη φηη δε γίλεηαη πνπζελά ζην ιεθηηθφ θείκελν αλαθνξά 

ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ήξσα, παξά κφλν ζηελ χπαξμε ηνπ ζείνπ ηνπ, κε ηνλ νπνίν κέλνπλ 

καδί ζηελ Διιάδα. Λεθηηθφ θαη εηθνληθφ θείκελν δεκηνπξγνχλ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε ζηνλ αλαγλψζηε, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ ήξσα θαη ζπκπάζρεη. 

Ζ αθήγεζε ηειεηψλεη κε ηελ αηζηνδνμία θαη ηελ επηζπκία ηνπ ήξσα πσο ζα ηειεηψζεη 

ν πφιεκνο ζηε ρψξα ηνπ θαη ζα κπνξέζεη ηειηθά λα επηζηξέςεη ζε απηήλ. «Μηα κέξα ν 

ζείνο ηνπ ηνπ είπε φηη, φηαλ ηειεηψζεη ν πφιεκνο, νη δσγξαθηέο ηνπ ζα έρνπλ κεγάιε αμία. 

Μάιηζηα, ζα πξνηείλεη ζηνλ πξσζππνπξγφ ηεο παηξίδαο ηνπο λα έρνπλ πηα γηα ζεκαία ην 

καχξν νπξαλφ κε ηα ξνδ ζπλλεθάθηα»
1499

. 

«Σφηε γηα πξψηε θνξά είδα ηνλ Γθφξαλ λα ρακνγειά θαη ην ρακφγειφ ηνπ έκνηαδε ζαλ ξνδ 

ζπλλεθάθη κέζα ζηα καχξα ηνπ κάηηα»
1500

. Ζ επηινγή ηεο εηθφλαο πνπ θιείλεη ηελ ηζηνξία 

είλαη ραξαθηεξηζηηθή: ν ήξσαο ρακνγειάεη θαη ηα κεγάια, εθθξαζηηθά ηνπ κάηηα 

ιάκπνπλ απφ ραξά. Ζ εηθνλνγξάθνο επηιέγεη ηε ρξήζε  ηνπ γθξν πιαλ, γηα  λα εζηηάζεη ν 

αλαγλψζηεο-ζεαηήο ζηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ Γθφξαλ. Δπηπξφζζεηα, θαζψο ν 

ήξσαο θνηηάδεη θαηάκαηα ηνλ αλαγλψζηε, δεκηνπξγείηαη κηα αίζζεζε δηεπίδξαζεο 

αλάκεζά ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ζηέιλεη έλα αηζηφδνμν κήλπκα, φηη φινη κπνξνχλ 

λα ζπλππάξμνπλ κειινληηθά, φζν θη αλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, δηφηη απηφ πνπ έρεη 

ηειηθψο ζεκαζία είλαη ε θαηαλφεζε, ε απνδνρή, αιιά ζπγρξφλσο θαη ε δηαηήξεζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ θαζελφο.  
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Αλαθνξηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε, νη εηθφλεο δελ έρνπλ πιαίζην, αιιά είλαη έγρξσκεο 

κε ραξνχκελα πδαηνρξψκαηα. Δπηπιένλ, ε εηθνλνγξάθεζε αθνινπζεί ην θείκελν, 

έρνληαο ζπκκεηξηθή ζρέζε καδί ηνπ, θαζψο νη εηθφλεο απνδίδνπλ θπξηνιεθηηθά απηά πνπ 

ιέγνληαη ζην θείκελν. Σν πξάζηλν ρξψκα πνπ θπξηαξρεί ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο ηζηνξίαο 

ζεσξείηαη ην ρξψκα ηεο εξεκίαο θαη ηεο γαιήλεο
1501

. Αμηνζεκείσηεο είλαη νη κεηαθνξέο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο: «ε δσγξαθηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο έκνηαδε ζαλ 

ηε κχγα κέζα ζην γάια»
1502

 θαη «Έηζη, πνιιέο θνξέο νη καχξνη νπξαλνί πνπ έρεη ζρεδηάζεη 

ν Γθφξαλ γεκίδνπλ ξνδ ζπλλεθάθηα, πνπ ζηάδνπλ ρπκφ θξαγθνζηάθπινπ»
1503

. χκθσλα κε 

ηε ηβξνπνχινπ, «Οη κεηαθνξέο δίλνπλ ζηηο ζθέςεηο δσεξφηεηα, ζην χθνο νκνξθηά θαη 

ρξψκα, δίλνληαο ςπρή θαη δξάζε ζηα άςπρα»
1504

.  

Σέινο, ν αλήιηθνο αλαγλψζηεο, απφ αθξναηήο αλάγεηαη ζε ζπκπαίθηεο, θαζψο 

θαιείηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαζέηεη ην βηβιίν. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο ππνβάιινπλ ηνλ αλαγλψζηε ζε κηα δηαπξνζσπηθή ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο κε ηελ ηζηνξία. Σα παηρλίδηα, πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα, 

απνηεινχλ κηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο ιεηηνπξγίεο ηεο κεηακπζνπιαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, 

θαζψο ζέηνπλ ηνλ αλαγλψζηε – πξν αλαγλψζηε κπξνζηά ζε παηρλίδηα πνπ πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζνχλ
1505

. Χο απνηέιεζκα, ην κηθξφ παηδί «δελ είλαη πηα ηφζν παζεηηθφ θαη 

γίλεηαη ζηελ νπζία έλαο αλαγλσξηζκέλνο, δξαζηήξηνο παίθηεο ζε κία λέα αληίιεςε ηεο 

ινγνηερλίαο σο κηαο ζπιινγηθήο δεκηνπξγίαο κάιινλ, παξά σο κηαο κνλνθσληθήο θαη 

απνιπηαξρηθήο εθδνρήο ηεο ηζηνξίαο».
1506

 

 

 

6.6.14 ην εηθνλνγξαθεκέλν κηθξναθήγεκα ηεο Παπαληθνινπνχινπ, Κ., Ζ σξαηφηεξε 

δσγξαθηά ηεο Μαξίλαο, (2006)
1507

 ν πεξηγξαθηθφο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ ζέηεη ηελ θεληξηθή 

ηδέα ηεο αθήγεζεο, ε νπνία αθνξά ζε έλα θνξίηζη πνπ νλνκάδεηαη «Μαξίλα» θαη ζηελ 

εηθαζηηθή ηεο δεκηνπξγία. ηελ εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ, ν αλαγλψζηεο γλσξίδεη ηελ 
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θεληξηθή εξσίδα, ε νπνία αλαπαξίζηαηαη αλάκεζα ζε δπν παηδηά, ραξνχκελε θαη 

ηθαλνπνηεκέλε γηα ην εηθαζηηθφ ηεο απνηέιεζκα. 

Ζ αθήγεζε μεθηλάεη κε ηνλ αθεγεηή λα παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν δσήο ηεο εξσίδαο ζην 

ρσξηφ, ζην νπνίν έκελε κε ηνπο γνλείο ηεο. Δηδηθφηεξα, εζηηάδεη ζηηο αγαπεκέλεο 

αζρνιίεο ηεο ζην ζρνιείν, ζθηαγξαθψληαο ην πξνθίι ελφο ραξνχκελνπ θαη επηπρηζκέλνπ 

θνξηηζηνχ. Χζηφζν, ε θαζεκεξηλφηεηά ηεο αιιάδεη, φηαλ  αλαγθάδεηαη λα αθήζεη πίζσ ην 

ρσξηφ, ην ζρνιείν, ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο θίινπο ηεο γηα κηα «θαιχηεξε δσή» ζηελ 

πφιε.   

Σν θαηλνχξγην «αζηηθφ» πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί θαη λα 

ελζσκαησζεί, δηαθέξεη ξηδηθά απφ ην πξνεγνχκελν «επαξρηψηηθν». «Γελ ήζειε λα πάεη 

ζην θαηλνχξγην ζρνιείν. Γελ ηεο άξεζε ην θηίξην, δελ ηεο άξεζε ε απιή κε ηα ραιίθηα νχηε 

ην θαινξηθέξ»
1508

 . Σν παιηφ ζρνιείν βξηζθφηαλ κέζα ζηε θχζε, ελψ ην ησξηλφ είλαη έλα 

«ηξηψξνθν θηήξην κε πνιιέο αίζνπζεο, ρηηζκέλν αλάκεζα ζε πνιπθαηνηθίεο»
1509

. Ζ 

εηθνλνγξάθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζθελήο είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πφζν 

δηαθνξεηηθά θαη παξάμελα ληψζεη ε εξσίδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Μαξίλα εηθνλίδεηαη 

έμσ απφ ην θαηλνχξγην ηεο ζρνιείν, έρνληαο πιάηε πξνο ηνπο ζεαηέο. ην πεδίν βάζνπο 

ηεο εηθφλαο, βξίζθνληαη πνιπψξνθα θηίξηα, πνπ ζπκίδνπλ ηζηκεληνχπνιε. Ζ γσλία ιήςεο 

ηεο ζθελήο είλαη απφ θάησ, κε απνηέιεζκα λα πηνζεηείηαη ε «νπηηθή ηνπ ζθνπιεθηνχ», 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία θπξηαξρεί ην ζηνηρείν ηεο ππεξβνιήο, θαζψο ηα κεγέζε είλαη 

εμαηξεηηθά δηνγθσκέλα θαη δηαζηξεβισκέλα. Ζ εηθνλνγξαθηθή απηή επηινγή 

ππνζηαζηνπνηεί ηελ απνκφλσζε θαη ην αίζζεκα θαησηεξφηεηαο θαη κεηνλεμίαο
1510

.  

Ζ παξέκβαζε ηεο δαζθάιαο, ζηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, είλαη ππνζηεξηθηηθή θαη 

ηδηαίηεξα ζεξκή
1511

. Γλσξίδνληαο πσο έλα θαηλνχξγην παηδί ζηελ ηάμε ρξεηάδεηαη ρξφλν 

λα πξνζαξκνζηεί, ηελ ππνδέρεηαη πνιχ θηιηθά θαη κε θαηαλφεζε. Χζηφζν, ε 

πξσηαγσλίζηξηα απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηε «λέα ηάμε πξαγκάησλ» κε ηελ νπνία έξρεηαη 

αληηκέησπε, επηιέγνληαο ηελ απνκφλσζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζξαλίνπ. Γξάθεη:  

«Δθείλε δηάιεμε λα θαζίζεη κφλε ηεο ζηελ άθξε ελφο άδεηνπ ηξαπεδηνχ»
1512

.  

                                                           
1508

 Γηα ηα βηβιία πνπ δε δηαζέηνπλ ζειηδαξίζκεζε, αξρίδσ λα αξηζκψ απφ ηε ζειίδα πνπ 

εκθαλίδεηαη ε πξψηε εηθφλα ή ζειίδα θεηκέλνπ. ην εμήο, Παπαληθνινπνχινπ, Κ., Ζ σξαηφηεξε 

δσγξαθηά ηεο Μαξίλαο, φ.π., ζ.11. 
1509

 .π., ζ.11. 
1510

 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., 2008, ζ. 191.   
1511

 Ο Cummins δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζην ξφιν ηνπ δαζθάινπ απνθαιψληαο ηνλ ν «θαηαιχηεο» 

πνπ «κπνξεί λα αλαηξέςεη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο ζηελ θνηλσλία, μεθηλψληαο απφ ηελ ηάμε ηνπ», 

Cummins, J., φ.π., ζ.43. 
1512

 Παπαληθνινπνχινπ, Κ., φ.π., ζ.13. 
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«Ζ Μαξίλα ζπλέρηδε λα θάζεηαη κφλε ηεο ζην κεγάιν ηξαπέδη θη έθαλε ζρεδφλ πάληα ηελ 

ίδηα δσγξαθηά»
1513

.  

Ζ δσγξαθηά απνηειεί γηα ηελ εξσίδα ην «εξγαιείν». Μέζσ ηνπ νπνίνπ εθθξάδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηεο. Ζ επαλαιακβαλφκελε ίδηα δσγξαθηά ηεο αληηθαηνπηξίδεη ηνλ 

ςπρηζκφ ηεο θαη φια απηά πνπ δελ κπνξεί λα εθθξάζεη κε ιφγηα
1514

. Σν ηρλνγξάθεκα 

απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέζα ςπρνζεξαπείαο ηνπ παηδηνχ, γηαηί θηλεηνπνηεί 

ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ, ηνλψλεη ην απηνζπλαίζζεκά ηνπ θαη ην απνζεξαπεχεη απφ ηα 

θαηαπηεζκέλα ηνπ έλζηηθηα. Απφ θνηλσληνινγηθή άπνςε, ην παηδηθφ ηρλνγξάθεκα 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο θαη έληαμεο ηνπ παηδηνχ ζηα 

δηάθνξα πεξηβάιινληα, ζηα νπνία εληάζζεηαη: ην νηθνγελεηαθφ, ην ζρνιηθφ, ην 

θνηλσληθφ. Χο απνηέιεζκα, εθθξάδνληαη νη ζπγθξνχζεηο, νη λίθεο, νη ήηηεο, νη επηζπκίεο, 

πνπ δνθηκάδεη κέζα απφ ηελ επαθή ηνπ κε έλα δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά πεξηβάιινλ. Απφ 

παηδαγσγηθή άπνςε, ην παηδηθφ ηρλνγξάθεκα ζπληζηά πνιχηηκν κέζν δηάγλσζεο ηνπ 

ςπρηθνχ θφζκνπ ηνπ παηδηνχ. Χο έλα βαζκφ, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί πσο απνηειεί 

κηα «νζφλε», πάλσ ζηελ νπνία ην παηδί πξνβάιιεη ηνλ ςπρηθφ ηνπ θφζκν
1515

.  

Σν ηρλνγξάθεκα είλαη πξηλ απ‟ φια κηα γξαθή. ηεξίδεη θαη παγηψλεη ηε ζθέςε ηνπ 

παηδηνχ. Δίλαη κηα γξαθή ηδηαίηεξε, κηα γξαθή πνπ εμειίζζεηαη καδί κε ηηο αηζζεηεξηαθέο 

δπλάκεηο ηνπ θαη κε ηηο γλψζεηο ηνπ
1516

. Σν ηρλνγξάθεµα θαη ε δσγξαθηθή 

αλαγλσξίδνληαη σο δχν απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηξφπνπο έθθξαζεο ησλ παηδηψλ θαη 

έρνπλ επαλεηιεκκέλα ζπλδεζεί µε ηελ απνηχπσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Οη δσγξαθηέο ηνπο αληαλαθινχλ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζµν θαη 

απεηθνλίδνπλ ζηνηρεία, πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ην 

δηαπξνζσπηθφ ηνπο χθνο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Μαξίλαο, ε νπνία 

κέζα απφ ηηο δσγξαθηέο ηεο εθθξάδεηαη θαη πξνζπαζεί λα πξνζαξκνζηεί ζην θαηλνχξγην 

πεξηβάιινλ, ζε απηφ ηνπ ζρνιείνπ. Σν θφβν πνπ ληψζεη, εξρφκελε ζην θαηλνχξγην 

ζρνιείν, ηνλ απνηππψλεη ζην ραξηί
1517

. Ζ παηδηθή δσγξαθηά θαίλεηαη φηη ρξεζηκεχεη θαη 

                                                           
1513

 .π., ζ.15. 
1514

 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(6.6.14)1, ζ.541. 
1515

Σξνχιε, Γ., Ζ Αηζζεηηθή Αγσγή Σνπ Παηδηνχ ην Νεπηαγσγείν Καη ην Γεκνηηθφ ρνιείν, 

Αζήλα, 1991, ζζ.83-84. 
1516

 Stern, A., & Duquet, P.,  Απφ Σν Απζφξκεην Ηρλνγξάθεκα ηηο Γξαθηθέο Σέρλεο, (κηθξ.), 

Βαζδέθε, Γ.Α., Αζήλα: Γίπηπρν, 1992, ζζ.10-14. 
1517

 ζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ζέκαηνο ζην κέγεζνο θαη 

ζηε ρσξηθή ηνπ δηεπζέηεζε ππάξρνπλ πνιιά θαη αληηθξνπφκελα κεηαμχ ηνπο επξχκαηα. Σα 

παηδηά δσγξαθίδνπλ ζέκαηα πνπ ηνπο πξνθαινχ θφβν ζρεηηθψο κηθξά ζε κέγεζνο, θαζψο 

ελεξγνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεδίαζεο έλαο κεραληζκφο άκπλαο. Γηα πεξηζζφηεξα βι. 

Μπνλψηε, Φ., & Αλδξένπ, Δ., «Οη Δθπαηδεπηηθνί ρεδηάδνπλ Σνλ Δαπηφ Σνπο Μέζα ηελ 
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ζε άιια επίπεδα έθθξαζεο ηνπ παηδηνχ. ην πιαίζην µηαο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ην 

ζρέδην απνηειεί έλα µέζν αλάθιεζεο αλακλήζεσλ θαη αλάζπξζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη 

εκπεηξηψλ
1518

.  Μέζσ ηεο δσγξαθηθήο, ε Μαξίλα θέξλεη ζηε κλήκε ηεο ην ρσξηφ ηεο θαη 

εθθξάδεη ηα ζπγθερπκέλα, κπεξδεκέλα αηζζήκαηά ηεο.  

πσο θαίλεηαη κέζα απφ ηε δηαδνρή ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ηζηνξίαο, ε κηθξή εξσίδα 

είλαη ζαξξαιέα. Δμεγεί ζηνπο ζπκκαζεηέο ηεο ηί ζπκβνιίδεη ε δσγξαθηά ηεο θαη, παξφιν 

πνπ ζηελ αξρή απηνί δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ, ε Μαξίλα επηκέλεη θαη βξίζθεη ηελ 

εζσηεξηθή δχλακε λα ηνπο εμεγήζεη πσο ε δσγξαθηά αληαλαθιά κηα πηπρή ηνπ εαπηνχ 

ηεο. Γξάθεη: 

«Ζ Μαξίλα ελνριήζεθε απφ ηα γέιηα ηνπο. Ήζειε λα ηξέμεη, λα θχγεη καθξηά απ΄απηά ηα 

παηδηά πνπ δελ ηελ θαηαιάβαηλαλ θαζφινπ. κσο δελ ην έθαλε»
1519

.  

«κσο, απηή ηε θνξά ηα παηδηά δελ φξκεζαλ ζηελ απιή γηα παηρλίδη, φπσο ζπλήζσο. 

Μαδεχηεθαλ γχξσ απφ ηελ Μαξίλα»
1520

. 

Ζ θεληξηθή εξσίδα δελ είλαη απηή πνπ κεηνλεθηεί. Δίλαη ε φκνηα, πνπ ληψζεη, σζηφζν 

«μέλε» ζην λέν κέξνο (ζρνιηθφ πεξηβάιινλ) θαη θαηαθέξλεη ηειηθά  λα ελζσκαησζεί ζε 

απηφ, ράξε ζηελ έκκεζε θαη θαζνξηζηηθή παξφηξπλζε ηεο δαζθάιαο ηεο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο ηα ππφινηπα παηδηά, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε κηθξν-θνηλσλία ηνπ λένπ 

ζρνιείνπ, δελ εθθξάδνπλ ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο γηα ηελ 

θαηλνχξγηα ηνπο ζπκκαζήηξηα. Σν γέιην ηνπο, φηαλ βιέπνπλ ηε δσγξαθηά ηεο Μαξίλαο, 

είλαη κηα «θπζηνινγηθή» παηδηθή αληίδξαζε ζε θάηη πνπ δελ κπνξνχλ εθ πξψηεο φςεσο 

λα αληηιεθζνχλ.  Άιισζηε, γηα ην ιφγν απηφ ζηε ζπλέρεηα εθθξάδνπλ έληνλα ηελ 

επηζπκία ηνπο λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηελ ίδηα θαη γηα απηφ πνπ δσγξάθηζε. Γξάθεη: 

«Μαδεχηεθαλ γχξσ απφ ηε Μαξίλα. Ήζειαλ λα κάζνπλ θη άιια γηα ην κηθξφ, θνβηζκέλν 

κπξκεγθάθη πνπ δελ έβγαηλε απφ ηε θσιηά ηνπ. Ήζειαλ λα κάζνπλ θαη γηα ηε Μαξίλα»
1521

.  

Σν αθήγεκα παξνπζηάδεηαη ζε αλαδξνκηθή αθήγεζε
1522

, θαζψο ηα γεγνλφηα πνπ καο 

αθεγείηαη ε ζπγγξαθέαο έρνπλ ιάβεη ρψξα ζην παξειζφλ. ηαλ κπαίλνπκε ζηε κλήκε 

ελφο ραξαθηήξα, ε ηάμε κπνξεί λα γίλεη ζχλζεηε, εθφζνλ ε αλάκλεζε κηαο παιαηφηεξεο 

                                                                                                                                                                             
ρνιηθή Σάμε: Ση Απνθαιχπηεηαη Χο Πξνο Σελ Παηδαγσγηθή Σνπο Πξαθηηθή», ζην Μηζειίδε, 

Π., Μπξνχδνο, Α., Δπθιείδε, Α., (επηκ.), Γνλείο, Παηδί Καη Δθπαηδεπηηθή Πξαθηηθή, η.5, 

Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηεο Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο, Διιεληθά Γξάκκαηα, 

2007, ζζ.186-188. 
1518

 Arheim, R., Art And Visual Perception. A Psychology Of The Creative Eye, Berkeley, 

University of California Press, 1974. 
1519

 Παπαληθνινπνχινπ, Κ., φ.π., ζ.17. 
1520

 .π., ζ.19. 
1521

 .π., ζ.19. 
1522

 Καξαθίηζηνο, Α., φ.π., 2010, ζ. 36. 
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πεξηφδνπ κπνξεί λα αλαθαιέζεη ζθέςεηο, πνπ αθνξνχλ αθφκε παιαηφηεξεο, θαη νη 

αλαθνξέο ζην αθεγεκαηηθφ «παξφλ» ζα είλαη πξνβνιέο ζην κέιινλ, κέζα ζηε κλήκε
1523

. 

Σν ίδην ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Μαξίλαο, ε νπνία βιέπνληαο ην θαηλνχξγην ηεο 

ζρνιείν θάλεη έλα flashback ζε εηθφλεο θαη αλακλήζεηο ηνπ παιηνχ ηεο ζρνιείνπ, ζην 

ρσξηφ. ρεηηθά κε ηε δεχηεξε αθεγεκαηηθή θαηεγνξία ηνπ ρξφλνπ,  ηε δηάξθεηα, ηζρχεη ε 

πεξίπησζε ηεο επηβξάδπλζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε κηα ζθελή, ε εθδνρή ηεο παχζεο. 

Αληί γηα ηελ εμέιημε ηεο ππφζεζεο, παξεκβάιινληαη πεξηγξαθέο ηεο θχζεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ν ρξφλνο κνηάδεη λα ζηακαηά. Δπηπιένλ, νη ιέμεηο είλαη εχζηνρα 

επηιεγκέλεο, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζεί ζηα παηδηά ην κήλπκα φηη ε δχλακε ηεο θηιίαο 

θαη ηεο αγάπεο κπνξεί λα θάλεη ζαχκαηα. Δηδηθφηεξα, ε ζπγγξαθέαο, κέζα απφ έλα 

παηρλίδη ιέμεσλ, ηνλίδεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζην ζρνιείν ηνπ ρσξηνχ θαη ζε απηφ ηεο 

πφιεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εληνπίδνληαη νη εμήο ζρέζεηο/αληηζέζεηο: 

-«αλ άζπξεο πέηξεο, ζθνξπηζκέλεο πάλσ ζε πξάζηλν ραιί...»
1524

  ζε αληίζεζε κε «Σν 

ζρνιείν ηεο Μαξίλαο ζηελ πφιε ήηαλ έλα ηξηψξνθν θηίξην κε πνιιέο αίζνπζεο, ρηηζκέλν 

αλάκεζα ζε πνιπθαηνηθίεο»
1525

,   

-«ζφκπα» ζε αληίζεζε κε ην «θαινξηθέξ», 

-«ε απιή πξαζηλάδα, ηα δέληξα άλζε θη απφ ηε βξχζε έηξερε γάξγαξν λεξφ»1526 ζε 

αληίζεζε κε «Ζ απιή ηνπ ήηαλ φιε ζηξσκέλε κε ραιίθηα...»1527  

Ζ ζθφπηκε θαη εχζηνρε επαλάιεςε ηεο ιέμεο «κφλε» ηνλίδεη ηελ ςπρνινγηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηεο εξσίδαο. Γξάθεη: 

 «Δθείλε δηάιεμε λα θαζίζεη κφλε ηεο ζηελ άθξε ελφο άδεηνπ ηξαπεδηνχ»
1528

. 

«Ζ Μαξίλα ζπλέρηζε λα θάζεηαη κφλε ηεο ζην κεγάιν ηξαπέδη....»
1529

. 

 «Ζ Μαξίλα ην κνλαρηθφ κπξκεγθάθη...»
1530

.  

Ζ θαηάζηαζε, φκσο, αιιάδεη θαη ην γεγνλφο απηφ απνηππψλεηαη ιεθηηθά, θαζψο ε ιέμε 

«κφλε» αληηθαζίζηαηαη «.... Ζ Μαξίλα άθεζε ην κνλαρηθφ ηξαπέδη θαη θάζηζε παξέα κε 

ηξία παηδηά....»
1531

.  

                                                           
1523

 Καιιηπνιίηεο, Β., Θεσξία Σεο Αθήγεζεο, (επηκ.), Αζήλα: Δμάληαο, 1991, ζζ.36-38. 
1524

 Παπαληθνινπνχινπ, Κ., φ.π., ζ.1. 
1525

 .π., ζ.11. 
1526

 .π., ζ.5. 
1527

 .π., ζ.11. 
1528

 .π., ζ.14. 
1529

 .π., ζ.17. 
1530

 .π., ζ.19. 
1531

 .π., ζ.21. 
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Σν ζρήκα ηνπ βηβιίνπ είλαη ηεηξάγσλν, δίλνληαο έκθαζε ηφζν ζην θφλην, φζν θαη 

ζηνπο ραξαθηήξεο. Ζ εηθνλνγξάθεζε είλαη πεξηζζφηεξν αθεγεκαηηθή, αθνχ απνδίδεη 

ζηηγκηφηππα απφ ηε δξάζε ηεο εξσίδαο. Σν θείκελν βξίζθεηαη πάληα ζηελ αξηζηεξή 

ζειίδα άιινηε θαηαιακβάλνληαο έλα κηθξφ θνκκάηη απηήο, θαη άιινηε νιφθιεξε ηε 

ζειίδα, κε ηηο εηθφλεο λα δηαρσξίδνληαη απφ ην θείκελν. Δπνκέλσο, ε αληίιεςε πσο ν 

ρξφλνο θηλείηαη ζπκβαηηθά απφ ηα αξηζηεξά ζηα δεμηά αλαγθάδεη ηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή 

λα βιέπεη ηελ εηθφλα μαλά, θαζψο νινθιεξψλεη ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ θαη πξνηνχ 

πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε ζειίδα
1532

. 

Σα ρξψκαηα ζηηο εηθφλεο δελ είλαη έληνλα, παξ' φια απηά καγλεηίδνπλ ην βιέκκα ηνπ 

αλαγλψζηε. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη εηθφλεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο δσγξαθηέο ηεο 

Μαξίλαο. ζν ε εξσίδα βξηζθφηαλ ζην ρσξηφ ηεο,  νη δσγξαθηέο ηεο απεηθφληδαλ 

ινπινπδάθηα κε έληνλα ρξψκαηα αληηθαηνπηξίδνληαο κία ραξνχκελε αηκφζθαηξα
1533

. 

Δξρφκελε, σζηφζν, ζην πεξηβάιινλ ηνπ λέν ζρνιείνπ, νη δσγξαθηέο ηεο εζηηάδνπλ ζηελ 

απεηθφληζε καχξσλ θχθισλ θαη «αθαηαιαβίζηηθσλ ζρεκάησλ»
1534

. ην ηέινο, θαη έπεηηα 

απφ ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηελ θαηλνχξγηα πξαγκαηηθφηεηα, νη δσγξαθηέο ηεο απνθηνχλ 

θαη πάιη ρξψκαηα. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, πάλησο, αληαλαθινχλ ηελ ςπρηθή ηεο 

δηάζεζε. Σέινο, ε ζπγγξαθέαο θξνληίδεη λα απνθαηαζηήζεη ηελ αιήζεηα γηα ην λέν 

ζρνιείν, ιέγνληαο «Μπνξεί ε απιή ηνπ ζρνιείνπ λα κελ είρε πξαζηλάδα (....) είρε αθφκα 

ηξία παλχςεια πιαηάληα, έλα παξηέξη κε ινπινχδηα θαη βξχζεο...». Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

δειψλεηαη ε πξνζαξκνγή ηεο Μαξίλαο θαη ε ζεηηθή ζέαζε  ηεο λέαο ηεο δσήο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ππάξρνπλ ζηνηρεία θνηλσληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ, ηα νπνία, 

φκσο, ιεηηνπξγνχλ έκκεζα θαη ηα νπνία ζπλδένληαη κε ην γεληθφηεξν ζέκα ηεο 

πξνζαξκνγήο παηδηψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο. Ζ Μαξίλα, εξρφκελε απφ ην 

ρσξηφ ζηελ πφιε, αληηκεησπίδεη παξφκνηεο δπζθνιίεο, κε απηέο ελφο παηδηνχ 

κεηαλάζηε/πξφζθπγα. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο θαη 

αθνκνίσζεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία είλαη ςπρνθζφξα θαη ρξνλνβφξα, θαζψο ε ζρνιηθή 

ηάμε είλαη ν «κηθξφθνζκνο ηεο θνηλσλίαο»
1535

. 

  

 

                                                           
1532

 Nodelman, P., φ.π., 1988/2009, ζ. 354.   
1533

 Παπαληθνινπνχινπ, Κ., φ.π., ζ.7. 
1534

 .π., ζ.17. 
1535

 Cummins, J., φ.π., ζ.43. 
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    6.6.15 Σν κηθξναθήγεκα ηεο Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., Μήπσο κνηάδσ κε 

πηζεθάθη;, (2006)
1536

 αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνξία ελφο αγνξηνχ, πνπ δηαζέηεη ρακειή 

απηνπεπνίζεζε, ιφγσ ησλ εηξσληθψλ ζρνιίσλ ηνπ αδεξθνχ ηνπ. Ζ ζηξεβιή απηή εηθφλα 

πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηνλ πιεγψλεη άκεζα θαη έκκεζα. Με ηε βνήζεηα, φκσο, ηεο 

δαζθάιαο ηνπ, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ, ε εηθφλα απηή ζα θαηαξξηθζεί.  

Ο ηίηινο είλαη ελδεηθηηθφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αθήγεζεο, δηφηη ε εξψηεζε «Μήπσο 

κνηάδσ κε πηζεθάθη;» ζηνρεχεη απεπζείαο ζηνλ ελλννχκελν αλαγλψζηε θαη ζπλνςίδεη ηελ 

ηδενινγηθή ζέζε γχξσ απφ ηελ νπνία ζθνπεχεη λα θηλεζεί ε ηζηνξία. Δπηπιένλ, 

ιεηηνπξγεί παηγλησδψο, θαζψο ε πνιχρξσκε γξακκαηνζεηξά εληζρχεη ηελ νπηηθή 

δηάζηαζε ησλ ιέμεσλ. ε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηνλ ηίηιν, ε εηθνλνγξάθεζε αλαπαξηζηά 

έλα αγφξη, ην νπνίν θξαηά κηα νπξά, πνπ παξαπέκπεη ζε νπξά πηζήθνπ. Σν νπηηθφ 

ζχκβνιν ησλ γξακκψλ, πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηελ νπξά, παξαπέκπεη δηεηθνληθά ζηε 

ρξήζε ηεο σο ράξαθα. Αμίδεη λα ηνληζηεί ε επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εηθνληδφκελνπ 

ραξαθηήξα, πνπ απνηειεί έθπιεμε, θαζψο δελ πξφθεηηαη γηα ηνλ πξσηαγσληζηή ηεο 

ηζηνξίαο. πσο αλαθέξεη ε Γηαλληθνπνχινπ (2008), πξφθεηηαη γηα ηελ απεηθφληζε ελφο 

αληηζεηηθνχ ή θαη‟ αληίζηημε ραξαθηήξα (foil character)
1537

, ν νπνίνο ζεκεηψλεη ε ίδηα, 

«εληζρχεη δηα ηεο ζπγθξίζεσο, θαηά βάζε αληηζεηηθήο, ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θεληξηθνχ 

ήξσα»
1538

.  

Ζ αθήγεζε παξαπέκπεη ζε κνξθή εκεξνινγηαθήο εμνκνιφγεζεο, αθνχ μεθηλά θαη 

νινθιεξψλεηαη κε ηνλ πξσηαγσληζηή -ζε ξφιν αθεγεηή- λα παξνπζηάδεη ηελ εηεξφηεηά 

ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Stephens, ε εζσηεξηθή εζηίαζε ζπλεηζθέξεη ζηε ζεηηθή 

απηναληίιεςε ησλ «δηαθνξεηηθψλ» ραξαθηήξσλ θαη ζηελ θνηλσληθή θαη ζηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε φισλ ησλ παηδηψλ
1539

. Αξρηθά, σζηφζν, εμεγεί ζηνλ αλαγλψζηε-

ζεαηή ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εηθνληδφκελνπ ζην εμψθπιιν ραξαθηήξα. Πξφθεηηαη γηα ηνλ 

αδεξθφ ηνπ. Σα ραξαθηεξνινγηθά ζρφιηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γη‟ απηφλ («ςειφο», 

«σξαίνο» θαη «έμππλνο»), ζθηαγξαθνχλ ην πνξηξαίην ελφο «ηέιεηνπ» παηδηνχ θαη 

αληηπαξαβάιινληαη κε εθείλα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ εηθφλα ηνπ αθεγεηή: «θνληφο», 

                                                           
1536

 Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., Μήπσο κνηάδσ κε πηζεθάθη;, Αζήλα: Φπρνγηφο, 2006. Σελ 

εηθνλνγξάθεζε έθαλε ν Υξήζηνο Γήκνπ. 
1537

 Σνλ φξν απηφ ρξεζηκνπνηεί θαη ε Lukens, R.,  A Critical Handbook Of Children‟s Literature, 

New York: Harper Collins College Publishers, 1995
5
, ζζ. 46-47. Γηα ηελ ειιεληθή απφδνζε ηνπ 

φξνπ παξαπέκπνπκε ζηνπο Παπαλησλάθεο, Γ., Κσηφπνπινο, Σ., 2011, φ.π., ζ. 134. Πην 

αλαιπηηθά γηα ηνλ ηχπν απηφ βι. Galef, D., The Supporting Cast: A Study Of Flat And Mirror 

Characters, The Pennsylvania University Press, 1993.     
1538

 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π.,  2008, ζ.96. 
1539

 Stephens, J., φ.π., ζζ.50-54. 
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«άζρεκνο» θαη «θνπηφο». Με ηελ νπηηθή ηξνπηθφηεηα λα ππεξθπξηνιεθηεί ησλ ιεγνκέλσλ 

ηνπ θεηκέλνπ, ν πξσηαγσληζηήο αλαπαξίζηαηαη λα θνξά ξνχρα ζε κεγαιχηεξν κέγεζνο, 

κε ζθνπφ λα απνδνζεί πφζν θνληφο είλαη. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηείηαη ην νπηηθφ ζχκβνιν 

ησλ ρφξησλ ζην θεθάιη ηνπ, γηα λα δεισζεί πσο «είλαη θνπηφο ζαλ έλα ρφξην πνπ ην ιέλε 

βιίην»
1540

. Σέινο, ζε κηα πξνζπάζεηα απφδνζεο ηνπ ραξαθηεξνινγηθνχ ζρνιίνπ 

«άζρεκνο ζαλ πηζεθάθη», ν εηθνλνγξάθνο ηνπνζεηεί ζηελ απέλαληη ζειίδα έλα θάδξν πνπ 

απεηθνλίδεη έλαλ πίζεθν, παξαπέκπνληαο ππαηληθηηθά ζε απηφλ
1541

. 

ηελ ηζηνξία ζίγεηαη ε ζεκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο απηναληίιεςεο
1542

 γηα ην παηδί.  

«Άιινο» είλαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έλα άηνκν πνπ δελ παξνπζηάδεη θάπνηα 

εκθαλή κεηνλεμία. Ο ήξσαο ηεο ηζηνξίαο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ φκνηνπ «Άιινπ», 

θαζψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηαπηίδνληαη κε ηελ θαλνληθφηεηα θαη ν νπνίνο, κέζα απφ 

ηνπο ραξαθηεξηζκνχο πνπ ηνπ πξνζάπηεη ν αδεξθφο ηνπ γηα ηελ εκθάληζή ηνπ, 

εθιακβάλεηαη σο «δηαθνξεηηθφο». Δηδηθφηεξα, ηα πεηξάγκαηα, σζηφζν, πνπ δέρεηαη απφ 

ηνλ αδεξθφ ηνπ είλαη αξθεηά, γηα λα απνθηήζεη κία ζηξεβιή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Σα 

παηδηά ζηε λεπηαθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία ιεηηνπξγνχλ σο επαίζζεηνη δέθηεο 

κελπκάησλ απφ ηελ νηθνγέλεηα, ζηελ νπνία εθδειψλνληαη ζεηηθέο ζηάζεηο, αιιά θαη 

αξλεηηθέο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξσηαγσληζηή
1543

. πλεπψο, ηελ 

αξλεηηθή εηθφλα πνπ έρεη ζρεκαηίζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηελ επεξέαζε θαζνξηζηηθά ν 

ηξφπνο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ αδεξθφ ηνπ. Οη κεησηηθνί ραξαθηεξηζκνί, πνπ ηνπ 

πξνζάπηεη ν αδεξθφο ηνπ, επεξεάδνπλ ηελ απηναληίιεςε ηνπ, θηάλνληαο κάιηζηα ζην 

ζεκείν λα πηζηεχεη θαη ν ίδηνο αθξάδαληα φηη  αληηπξνζσπεχεη φια φζα ηνπ θαηαινγίδεη ν  

αδεξθφο ηνπ: πξάγκαηη, κνηάδεη κε πηζεθάθη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην παηδί απνδέρεηαη κηα 

αξλεηηθή «εηηθέηα», βιέπεη θαη πξνζδηνξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο «δηαθνξεηηθφ»
1544

. Αμίδεη 

λα ζρνιηαζηεί ην νπηηθφ ζχκβνιν ηνπ θαζθφι, ζην νπνίν  πθίζηαηαη θάπνηαο κνξθήο 

ππεξθαλνληθνπνίεζε, θαζψο ζηελ άθξε ηνπ αλαδχεηαη ην πξφζσπν ελφο θηδηνχ
1545

, ζηελ 

                                                           
1540

 Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., Μήπσο κνηάδσ κε πηζεθάθη;, φ.π., ζ.8. 
1541

 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(6.6.15)1, ζ.541. 
1542

 Ζ απηναληίιεςε είλαη κηα πνιπδηάζηαηε θαη νξγαλσκέλε ςπρνινγηθή δνκή, πνπ αλαθέξεηαη 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν αληηιακβάλεηαη, πεξηγξάθεη θαη αμηνινγεί ηνλ εαπηφ ηνπ, βι. 

σηεξίνπ, Α., Εαθεηξνπνχινπ, Μ., «ρέζεηο Μεηαμχ Σεο Απηναληίιεςεο Σσλ Μαζεηψλ Καη 

Σεο Αλαηξνθνδφηεζεο Πνπ Αληινχλ Απφ ην Γάζθαιφ Σνπο», ζην Φπρνπαηδαγσγηθή Σεο 

Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο, φ.π., ζ.270. 
1543

Σξηιίβα, ., Αλαγλσζηνπνχινπ, Σ., & Υαηδεληθνιάνπ, ., φ.π., ζ.21. Stephens, J., φ.π., 

ζζ.165-166. 
1544

 Γήκνπ, Ζ. Γ., Απφθιηζε-ηηγκαηηζκφο, Αθνκνησηηθή Θεσξεηηθή Πξνζέγγηζε Σσλ Απνθιίζεσλ 

ην ρνιείν, Αζήλα: Gutenberg, 1996, ζ.223. 
1545

 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(6.6.15)2, ζ.542. 
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πξνζπάζεηα λα πξνζαξκνζηεί ζην ζπγθεθξηκέλν ηχπν, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ 

αδεξθνχ ηνπ. «Σφηε ν αδειθφο κνπ ιέεη πσο είκαη θηδάθη, δειαδή θαθφο»
1546

. 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πξνζεγγίζεη έλα θνξίηζη ζην λεπηαγσγείν, εκθαλίδεη ζηνηρεία 

κεηνλεμίαο θαη ρακειήο απηνπεπνίζεζεο, θαζψο πξντδεάδεη ηελ απάληεζε ηνπ θνξηηζηνχ, 

ρσξίο θαλ λα ηελ έρεη ξσηήζεη. Σν πφζν κεηνλεθηηθά ληψζεη απνηππψλεηαη ζηελ 

εηθνλνγξάθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζθελήο: ζηελ αξηζηεξή ζειίδα απεηθνλίδνληαη κφλν 

ηα ηεξάζηηα πφδηα ηνπ θνξηηζηνχ ππνδειψλνληαο ην αίζζεκα ππεξνρήο ηεο έλαληη απηνχ, 

ζε αληίζεζε κε ηε δεμηά ζειίδα, ζηελ νπνία αλαπαξίζηαηαη ν πξσηαγσληζηήο, κε 

ζεθσκέλεο κχηεο. Γξάθεη: 

«Ση λα κε θάλεη εκέλα αθνχ δελ είκαη  νχηε σξαίνο, νχηε έμππλνο, νχηε θαιφο»
1547

.  

«ηγά κελ πάξσ γηα ζχδπγφ κνπ απηφλ πνπ είλαη θνληφο, άζρεκνο, θνπηφο θαη 

θαθηαζκέλνο»
1548

.  

Ηδηαίηεξε εληχπσζε πξνθαινχλ νη εηθαζηηθέο ηνπ δεκηνπξγίεο, ζηηο νπνίεο απεηθνλίδεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ σο πηζεθάθη. Γλσξίδνληαο πσο ην παηδηθφ ηρλνγξάθεκα απνηειεί ηνλ 

θακβά πάλσ ζηνλ νπνίν αληαλαθιάηαη ε ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ, ε απνηχπσζή ηνπ κε ηε 

κνξθή πηζήθνπ ζηελ νηθνγελεηαθή δσγξαθηά είλαη δεισηηθή ησλ φζσλ πηζηεχεη.  Ζ 

κεηέξα, πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ ζπλέρεηα, ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά, θαζψο κε αγάπε θαη 

ηξπθεξφηεηα εζηηάδεη ζηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή νκνξθηά ηνπ: «Δίζαη θαη σξαίνο, 

θαη έμππλνο, θαη θαιφο»
1549

. Ζ ηειηθή ιχζε, σζηφζν, έξρεηαη απφ ηε δαζθάια ηνπ 

Γεκήηξε, ε νπνία ζπκβάιιεη κε ηα ιφγηα ηεο ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεηθφλαο ηνπ. 

Έρνληαο ην ξφιν ηνπ κεζνιαβεηή θαη ηνπ εκςπρσηή, θαηαθέξλεη λα θάλεη ηνλ θεληξηθφ 

ήξσα λα δεη ηνλ εαπηφ ηνπ απνζηαζηνπνηεκέλα, σο «ηξίηνο», λα ζπγθξίλεη, λα ζθεθηεί 

ινγηθά θαη λα θξίλεη αλ νη ραξαθηεξηζκνί πνπ ηνπ πξνζάπηεη ν αδεξθφο ηνπ ηαηξηάδνπλ ή 

φρη. Ζ δαζθάια βνεζάεη ηνλ θεληξηθφ ήξσα λα δνκήζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, λα 

απνθηήζεη απηνγλσζία θαη λα ζηξαθεί ζηε ζεηηθή-δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο παξάγεη ζπκβνπιεπηηθφ έξγν, είλαη 

πξσηαξρηθά εθείλνο –πνπ σο ιεηηνπξγφο- παξέρεη ηελ απαηηνχκελε βνήζεηα ζηνπο 

καζεηέο ηνπ, γηα λα αλαδεηήζνπλ θαη λα εμεξεπλήζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο αδπλακίεο 

ηνπο ή γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αηνκηθή αλάπηπμε θαη 

απηνπξαγκάησζε
1550

. Δίλαη εχζηνρε ε θξάζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δαζθάια: «Αθνχ δελ 
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 Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., φ.π., ζ.10. 
1547

 .π., ζ.19. 
1548

 .π., ζ.9. 
1549

 .π., ζ.20. 
1550

 Μπξνχδνο, Α., φ.π., ζζ.42-43. 
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μέξεηο πνηνο ιέεη ηελ αιήζεηα, γηαηί δε ξσηάο ηνλ εαπηφ ζνπ;»
1551

. Μέζα απφ ηα ιφγηα ηεο 

θαη ηε καηεπηηθή κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηεί, θαηαθέξλεη λα πξνβιεκαηίζεη ηνλ ήξσα, 

ζπκβάιινληαο ζην λα ηνλ θάλεη λα πηζηέςεη ζηε ινγηθή ηνπ. Παξάιιεια απνδπλακψλεη 

ηελ ηζρχ φισλ φζσλ έρνπλ εηπσζεί ζε βάξνο ηνπ. Έηζη, ν ήξσαο νδεγείηαη κφλνο ηνπ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη δελ επζηαζνχλ νη ραξαθηεξηζκνί πνπ ηνπ απνδίδνληαη. Γξάθεη:  

 «Απηά φκσο κπνξείο λα ηα ρηελίζεηο σξαία θαη λα κελ πεηάλε»
1552

.  

«ηαλ ζαο δίλσ εξγαζίεο ηηο θηηάρλεηο;»
1553

.  

 «Δίζαη πην ςειφο ή πην θνληφο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ. Μφλν δχν παηδηά κε πεξλάλε. 

Άξα είζαη φζν θαη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ζηελ ειηθία ζνπ»
1554

. 

Eπίζεο, είλαη θαιφο, αθνχ δε ζέιεη λα βιάςεη θαλέλαλ:  

«Θέιεηο λα θάλεηο θαθφ ζε θαλέλα παηδί; - ρη. - ζε θαλέλα κεγάιν; - ρη» αιιά θαη 

έμππλνο».  

 Ζ ηειεπηαία πξάμε ζπληειείηαη κε ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο. Ο 

«Άιινο» γίλεηαη απνδερηφο, ρσξίο πξνυπνζέζεηο, κηαο θαη δελ πξφθεηηαη γηα ην 

δηαθνξεηηθφ, αιιά γηα ηνλ φκνην, πνπ αλαγλσξίδεηαη σο ηζάμην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Ζ πξσηνπξφζσπε
1555

 αθήγεζε πξνζδίδεη κεγαιχηεξε 

ακεζφηεηα ζηελ επηθνηλσλία ηνπ αλαγλψζηε κε ηα αθεγνχκελα γεγνλφηα
1556

, εηδηθφηεξα 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζηελ νπνία ν αθεγεηήο είλαη παηδί. Ηδηαίηεξν ζηνηρείν ηεο 

ηζηνξίαο απηήο είλαη  φηη ν Γεκήηξεο δελ αληηκεησπίζηεθε απφ θαλέλαλ άιιν –παξά 

κφλν απφ ηνλ αδεξθφ ηνπ- ζαλ έλα άηνκν δηαθνξεηηθφ, πνπ κεηνλεθηεί. Σα ζρφιηα ηνπ 

αδεξθνχ ηνπ είλαη εθείλα πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζην λα θεξζεί ζθιεξά απέλαληί ζηνλ ίδην 

ηνπ ηνλ εαπηφ θαη λα απηνπεξηζσξηνπνηεζεί αθφκε θαη απφ ηελ θνηλσληθή νκάδα ηνπ 

ζρνιείνπ. ηαδηαθά, κε ηε βνήζεηα ηεο δαζθάιαο, αλαηξέπεη ην αξλεηηθφ πξφηππν, 

ζηέθεηαη ζηα πφδηα ηνπ θαη θέξλεη θνληά ηνπ ην θνξίηζη πνπ ηνπ άξεζε. 

                                                           
1551

 Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., φ.π., ζ.31. 
1552

 .π., ζ.34. 
1553

 .π., ζ.36. 
1554

 .π., ζ.33. 
1555

 Γηα ηελ πξσηνπξφζσπε αθήγεζε βι. ελδεηθηηθά Καλαηζνχιε, Μ., «Ζ Πξσηνπξφζσπε 

Αθήγεζε ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία», ζην Παπαλησλάθεο, Γ., (επηκ.), Πξφζσπα Καη Πξνζσπεία 

Σνπ Αθεγεηή ηελ Διιεληθή Παηδηθή Καη Νεαληθή Λνγνηερλία Σεο Σειεπηαίαο Σξηαθνληαεηίαο», 

Αζήλα: Καζηαληψηεο, 2006, ζζ.147-167 θαη Μεηξνθάλεο, Γ., «Ο Αθεγεηήο: Οη Μεηακνξθψζεηο 

Σνπ Πξσηέα ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία», ζην Παπαλησλάθεο, Γ., (επηκ.), Πξφζσπα Καη 

Πξνζσπεία Σνπ Αθεγεηή ηελ Διιεληθή Παηδηθή Καη Νεαληθή Λνγνηερλία Σεο Σειεπηαίαο 

Σξηαθνληαεηίαο», φ.π., ζζ.221-245. 
1556

 «Σειεπηαία πηνζεηείηαη φιν θαη ζπρλφηεξα ζηα παηδηθά αθεγήκαηα ε πξσηνπξφζσπε αθήγεζε, 

πξαθηηθή πνπ εληζρχεη ηε δηαπηζησκέλε ηάζε ησλ ζεκεξηλψλ παηδηθψλ βηβιίσλ λα «κηινχλ» κε 

δσληάληα θαη ακεζφηεηα ζηνπο αλαγλψζηεο», ζην Γαβξηειίδνπ, ., Σν Γχζθνιν Δπάγγεικα Σνπ 

Κιαζηθνχ Ήξσα, Αζήλα: University Studio Press, 2008, ζ.56.  
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πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, πξνθχπηεη ζπλαηζζεκαηηθή θαη εζηθή απνθαηάζηαζε ηνπ 

«Άιινπ». 

Μέζα απφ κηα ζπκβνιηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο, ηα κελχκαηα πνπ επηδηψθεη λα 

πεξάζεη ην ζπγθεθξηκέλν κηθξναθήγεκα είλαη πνιιαπιά. Καηαξρήλ, πσο πξέπεη φινη νη 

άλζξσπνη λα πηζηεχνπλ  ζηνλ εαπηφ ηνπο. Γξάθεη: 

«Πνηνο ζνπ ηα είπε φια απηά, Γεκεηξάθε; 

- Ο αδεξθφο κνπ. 

- Καη ε κακά ζνπ ηη ιέεη; 

- Μνπ ιέεη φηη είκαη σξαίνο, έμππλνο θαη θαιφο. 

_ Κη εζχ πνηνλ πηζηεχεηο; 

- Γελ μέξσ πνηνο ιέεη ηελ αιήζεηα, λνκίδσ ν αδεξθφο κνπ. 

- Αθνχ δελ μέξεηο πνηνο ιέεη ηελ αιήζεηα, γηαηί δε ξσηάο ηνλ εαπηφ ζνπ;»
1557

  

Καηά δεχηεξνλ, πσο πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί κε ηα «πεηξάγκαηα» πνπ θάλνπλ 

ζηνπο άιινπο. Αθφκε θαη έλα αζψν πείξαγκα κπνξεί λα ζηηγκαηίζεη ην κηθξφ παηδί θαη 

λα επηθέξεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη πξνζσπηθή ηνπ δσή. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε, ην χςνο ηνπ βηβιίνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 

πιάηνο, θάηη, πνπ φπσο έρνπκε επηζεκάλεη κε βάζε ηηο ζεσξίεο εηθνλνγξάθεζεο, δίλεη 

πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηνπο ραξαθηήξεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζε απηφ. Δηθφλα θαη θείκελν 

δηαπιέθνληαη νκαιά, κε ηελ εηθφλα λα αλαπηχζζεη ζπκκεηξηθή ζρέζε κε ην θείκελν.  

Ο ρψξνο, ζηνλ νπνίν εθηπιίζζνληαη ηα γεγνλφηα, είλαη ην ζρνιείν θαη ην ζπίηη ηνπ 

θεληξηθνχ ήξσα. Οη δχν ρψξνη απεηθνλίδνληαη ξεαιηζηηθά, ρσξίο πξνζζήθεο θαη 

πεξηγξαθέο πνπ έρνπλ θαληαζηηθά, κε ππαξθηά ζηνηρεία. Ο ραξαθηήξαο κηιά θαη δξα 

πάληα ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπ. Δίλαη ξεαιηζηηθφο, αλζξψπηλνο, νηθείνο θαη εχθνια 

αλαγλσξίζηκνο απφ ηα παηδηά. Ζ ζπγγξαθέαο ηνπνζεηεί ηνλ «Άιιν» ζην θέληξν ηεο 

νπηηθήο καηηάο, ηνλ αθνινπζεί θαη δηαπνηίδεηαη απφ ηε δηθή ηνπ καηηά. Σν αθεγεκαηηθφ 

ηέρλαζκα ηνπ «κεηαηηζέκελνπ ιφγνπ»
1558

 επηζηξαηεχεηαη, γηα λα πξνβάιιεη ηελ νπηηθή 

γσλία ηνπ παηδηνχ, κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ νπνίνπ βιέπνπκε ηελ ηζηνξία. Πξφζεζε ηεο 

ζπγγξαθέσο είλαη λα εκπιέμεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ αλαγλψζηε θαη λα ηνλ θαζνδεγήζεη 

λα ηαπηηζηεί κε ηνλ ήξσα, παξαθνινπζψληαο ηα γεγνλφηα φπσο θηιηξάξνληαη κέζα απφ 

ηε δηθή ηνπ αληίιεςε. Αθελφο ε επεμεξγαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζθέςεσλ ησλ 

αλζξψπσλ, ε ιεπηνκεξήο εμέηαζε ησλ ζηάζεψλ θαη ησλ ηδεψλ ηνπο απέλαληη ζηνλ 
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 Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., φ.π., ζ.31. 
1558

 χκθσλα κε ηνλ Genette, κεηαηηζέκελνο είλαη ν ιφγνο ηεο αθήγεζεο φηαλ εκπιέθεηαη ν ιφγνο 

ηνπ αθεγεηή κε ην ιφγν ηνπ ήξσα, ψζηε είλαη δχζθνιν λα πνχκε πνηνο κηιάεη.  
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«Δαπηφ» ηνπο θαη ζηνπο «Άιινπο» θαη αθεηέξνπ, ε αλαθάιπςε ηνπ ζψκαηφο ηνπο νδεγεί 

ζηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο απέλαληη ζην «δηαθνξεηηθφ» θαη ηελ 

απνδνρή ησλ δηθψλ ηνπο ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ζ απνδνρή ηνπ εαπηνχ ηνπο 

πξνζζέηεη απηνπεπνίζεζε θαη δχλακε λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ «έμσ» θφζκν θαη λα 

ζηαζνχλ θξηηηθά απέλαληί ηνπ. 

 

6.6.16 Σν κηθξναθήγεκα ηεο Αιεμνπνχινπ-Πεηξάθε, Φ., Φίινη; … θσο θαλάξη, 

(2005)
1559

 πεξηγξάθεη ηε δεκηνπξγία κηαο δπλαηήο θηιίαο αλάκεζα ζε δπν παηδηά, εθ ησλ 

νπνίσλ ην έλα είλαη θσθφ. Δπηθεληξψλεηαη, ινηπφλ, ζηε δχλακε ηεο κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ «Άιινπ».  

Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζε απφ ηηο παξαθείκελεο ζπκβάζεηο ηνπ βηβιίνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ ηίηιν, δηαπηζηψλεηαη φηη ζην ζεκείν απηφ ζπλελψλνληαη πνηθίινη 

ζεκεησηηθνί ηξφπνη κε ζθνπφ ηε κεηάδνζε ησλ λνεκάησλ.  Σν ιεθηηθφ πεξηερφκελν ηνπ 

ηίηινπ ελέρεη ηε δηθή ηνπ ζεκαζηνινγία. Δπίζεο, δελ είλαη ηπραία ε επηινγή ησλ 

ρξσκάησλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θφλην ηνπ ηηηιηθνχ πεξηερνκέλνπ, θαζψο απηά 

ζπκβνιίδνπλ κεησλπκηθά ηα ρξψκαηα ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ. Δηδηθφηεξα, ε ιέμε 

«θίινη», πνπ βξίζθεηαη ζην θφθθηλν ρξψκα, ζπκβνιίδεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Σν 

«ζηνπ», φηαλ ην θαλάξη είλαη θφθθηλν (θαζψο πξφθεηηαη γηα κελχκαηα απζαίξεησλ 

θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ, φπσο θφθθηλν ην ρξψκα ηεο απαγφξεπζεο, απφ ηα θφθθηλα 

θαλάξηα ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο) θαη αληίζεηα, εθθξάδεη ηελ πξνβνιή ηνπ (φηαλ είλαη 

πξάζηλν). Ζ ιέμε «θσο», ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζην θίηξηλν ρξψκα, εθθξάδεη ην θσο πνπ 

δηαρέεηαη ζηελ εηθφλα ηεο αλαπεξίαο. Σέινο, ε ιέμε  «θαλάξη» ηνπνζεηείηαη ζην πξάζηλν 

ρξψκα αλαθέξεηαη ζηελ άλεπ πξνυπνζέζεσλ θαη νξίσλ απνδνρή ηνπ «Άιινπ».  

Σν θπθιηθφ πιαίζην ζην θάησ κέξνο ηνπ βηβιίνπ θαη ε θφθθηλε εηηθέηα ζην πάλσ 

κέξνο ηεο εηθφλαο απνηεινχλ κηα επηπξφζζεηε ιεηηνπξγία ηνπ παξαθεηκέλνπ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε επηδηψθεη λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ ελήιηθα-αγνξαζηή ηα βξαβεία πνπ 

απέζπαζε ην ζπγθεθξηκέλν αλάγλσζκα, πξνζπαζψληαο λα επεξεάζεη θαη‟ επέθηαζε ηελ 

θαηαλαισηηθή ηνπ πξνηίκεζε
1560

.  ε επίπεδν εηθνλνγξάθεζεο, ε εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ 

αλαπαξηζηά δχν παηδηά, έλα θνξίηζη θαη έλα αγφξη, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αγγίμνπλ ηα 

                                                           
1559

 Αιεμνπνχινπ-Πεηξάθε, Φ., Φίινη;… θσο θαλάξη, Αζήλα: Παπαδφπνπινο, 2005. Σελ 

εηθνλνγξάθεζε έθαλε ε Μαξία Σδακπνχξα. Σν κηθξναθήγεκα ηηκήζεθε κε ην Βξαβείν 

Πελειφπεο Μαμίκνπ (Κχθινο Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιίνπ) 2005 θαη ην Κξαηηθφ Βξαβείν 

Δηθνλνγξάθεζεο 2005.  
1560

 Beckett, S., Crossover Picturebooks: A Genre For All Ages, New York & London: Routledge, 

2012, ζζ. 7-9.  
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ρέξηα ηνπο. Ζ γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο απηήο έρεη ηξαβερηεί απφ ςειά, επηηξέπνληαο 

ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή λα έρεη κηα παλνξακηθή αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ. 

Ζ αθήγεζε μεθηλάεη κε ηελ παξνπζίαζε ηεο εξσίδαο. Ζ εζηίαζε είλαη εζσηεξηθή, 

ζηαζεξή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θεηκεληθφο θαη ν εηθνλνγξαθηθφο αθεγεηήο δηεγνχληαη ηελ 

ηζηνξία ζε πξψην πξφζσπν, απφ ηελ νπηηθή γσλία ελφο νξηζκέλνπ πξνζψπνπ, ηεο 

Ηζκήλεο. Ζ Ηζκήλε, ινηπφλ, κέζα απφ ηα ιφγηα ηεο ζθηαγξαθείηαη σο έλα θνξίηζη πνπ 

«δπζθνιεχεηαη λα μππλήζεη ην πξσί κε απνηέιεζκα λα ζεθψλεηαη θαθφθεθν θαη 

θνπξαζκέλν, ρσξίο λα έρεη δηάζεζε λα κηιήζεη κε θαλέλαλ»
1561

. Χζηφζν, ζηελ εμέιημε ηεο 

πινθήο, κία έθπιεμε πεξηκέλεη ηελ Ηζκήλε. Έλα πξσί ζπλαληά ζηα θαλάξηα, έλα αγφξη, 

πνπ ηελ ραηξεηάεη γεκάην ραξά απφ ην ηδάκη ηνπ ζρνιηθνχ ηνπ ιεσθνξείνπ
1562

. Γξάθεη: 

«Σν παηδί απέλαληη κνπ είλαη έλα αγφξη ηεο ειηθίαο κνπ, κε έλα θφθθηλν ηδφθετ θαπειάθη. 

Πάεη λα ραζκνπξεζεί, αιιά κε βιέπεη πνπ ην θνηηάδσ θαη ην ηεξάζηην ραζκνπξεηφ ηνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε ηεξάζηην ρακφγειν! ρνππ!!! Πνχ κπιέμαλε…!!! Οχηε εδψ δε ζα βξσ 

εζπρία!!! Έλλνηα ζνπ θαη μέξσ εγψ πψο ζα ζε μεθνξησζψ κηα θαη θαιή! εθψλσ 

βηαζηηθά ην ρέξη κνπ, κε ζθνπφ λα θάλσ ηε γλσζηή ειιεληθή ρεηξνλνκία κε νξζάλνηρηα φια 

κνπ ηα δάρηπια… αιιά… ην αγφξη απέλαληη, ζαλ ζε θαζξέθηε, θάλεη ην ίδην, κφλν πνπ… 

θνπλάεη ραξσπά ην ρεξάθη ην δεμηά αξηζηεξά θαη κε ραηξεηάεη»
1563

. 

«Νηξνπηαζκέλε, ην κηκνχκαη γηα λα κε κε λνκίζεη θαη… αγελή!!! Σν θαλάξη γίλεηαη 

πξάζηλν θαη ραλφκαζηε, ν θαζέλαο ζηε δηθηά ηνπ δηαδξνκή πξνο ην ζρνιείν ηνπ»
1564

. 

Ζ αιιαγή ηεο δηάζεζεο ηεο Ηζκήλεο ζα επέιζεη ην επφκελν πξσηλφ, φηαλ ζα 

ζπλαληήζεη θαη πάιη ζηα θαλάξηα ην άγλσζην αγφξη, ην νπνίν ζα ηεο πξνζθέξεη έλα 

ινπινχδη. Σν ινπινχδη θέξεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκβνιηθή ιεηηνπξγία, απηή ηεο 

εθδήισζεο αγάπεο Ζ νπηηθή δηάζηαζε ησλ γξακκάησλ αθνινπζεί ηε γξακκηθή πνξεία 

ησλ ζρεκάησλ, πνπ είλαη εληαγκέλα ζε έλα εηθνλνγξαθηθφ πιαίζην, ην νπνίν παξαπέκπεη 

ζηε ζήκαλζε ηεο απαγφξεπζεο ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο. ην ζεκείν 

απηφ, ε ζρέζε θεηκέλνπ-εηθφλαο είλαη ζε αζπκθσλία, θαζψο ε κελ ιεθηηθή ηξνπηθφηεηα 

εθθξάδεηαη κεηαθνξηθψο, ελψ ε νπηηθή ηξνπηθφηεηα θπξηνιεθηεί, αθνχ ηα ζψκαηα ησλ 

εξψσλ εηθνλνγξαθνχληαη λα αησξνχληαη ζρεδφλ εμαυισκέλα
1565

. Ζ απφδνζε απηή, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα παι ρξψκαηα (επηθξαηέζηεξν απηφ ηνπ ιεπθνχ), δίλνπλ κία νλεηξηθή, 

                                                           
1561

 Γηα ηα βηβιία πνπ δε δηαζέηνπλ ζειηδαξίζκεζε, αξρίδσ λα αξηζκψ απφ ηε ζειίδα πνπ 

εκθαλίδεηαη ε πξψηε εηθφλα ή ζειίδα θεηκέλνπ. ην εμήο, Αιεμνπνχινπ-Πεηξάθε, Φ., Φίινη;… 

θσο θαλάξη, φ.π., ζ.1. 
1562

 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(6.6.16)1, ζ.545. 
1563

 Αιεμνπνχινπ-Πεηξάθε, Φ., φ.π., ζ.5. 
1564

 .π., ζ.6. 
1565

 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(6.6.16)2, ζ.545. 
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ζρεδφλ νπηνπηθή δηάζηαζε. ε απηή ηελ απφδνζε ζπλεγνξεί ε γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο, 

ε νπνία έρεη ηξαβερηεί απφ ςειά, παξνπζηάδνληαο κηα παλνξακηθή εηθφλα. ην πεδίν 

βάζνπο ηεο εηθφλαο, βξίζθεηαη έλαο θπθιηθφο θφκβνο, ν νπνίνο δηαρσξίδεηαη κε κηα 

ιεπθή γξακκή πνπ παξαπέκπεη ζε δξφκν. Σν ζπγθεθξηκέλν νπηηθφ ζχκβνιν ιεηηνπξγεί 

σο δηεηθνληθφο ππαηληγκφο ζηε ζήκαλζε ηεο απαγφξεπζεο, ν νπνίνο θέξεη δηηηή 

ιεηηνπξγία: αθελφο εζηηάδεη ζην γεγνλφο πσο ηα δπν παηδηά δελ κπνξνχλ λα 

ζπλαληεζνχλ, δεδνκέλνπ φηη βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζρνιηθά, θαη αθεηέξνπ, ην 

πξάζηλν ρξψκα, σο ππνθαηάζηαην ηνπ θφθθηλνπ, ιεηηνπξγεί σο έθπιεμε, πνπ ζέηεη ζε 

εγξήγνξζε ηελ επξεκαηηθφηεηα θαη εμάπηεη ηελ πεξηέξγεηα ηνπ κηθξνχ παηδηνχ ζε ζρέζε 

κε ηελ έθβαζε ηεο πινθήο. Δηδηθφηεξα, ε ζεκεηνινγία ηνπ πξάζηλνπ ρξψκαηνο είλαη 

θαζνξηζηηθή: ιεηηνπξγεί ζπκβνιηθά κεηαδίδνληαο έλα ζπλαίζζεκα επθνξίαο θαη ςπρηθήο 

αλάηαζεο.  

Σν θείκελν νξίδεη ηε ζέζε ηνπ αλαγλψζηε-ζεαηή κε έλαλ ηδηαίηεξα παηγληψδε ηξφπν, 

θαζψο ζθνπεχεη λα ηνπ απνθαιχςεη κνλαδηθέο πιεξνθνξίεο, αλάγνληαο έηζη ηελ 

αλάγλσζε ζε κία πξνλνκηαθή εκπεηξία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαιείηαη λα εκπιαθεί σο 

κπζηηθφο παξαηεξεηήο θαη λα απνιαχζεη ην παηρλίδη ησλ ζπκβάζεσλ. ε απηήλ ηελ 

εκπινθή ηνπ αλαγλψζηε σο παξαηεξεηή, ζπκβάιιεη επίζεο ε νπηηθή ηξνπηθφηεηα ηεο 

επφκελεο ζθελήο, ζηελ νπνία αλαπαξίζηαηαη κηα γηξιάληα κε αλζξσπάθηα πνπ πηάλνληαη 

ρέξη ρέξη, παξαπέκπνληαο ζπλεηξκηθά ζην πνίεκα ελφο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο Έιιελεο 

πνηεηέο, ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ. Δηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα ην πνίεκα «Αλ φια ηα παηδηά ηεο 

Γεο», ην νπνίν εζηηάδεη  ζηα ίζα δηθαηψκαηα πνπ πξέπεη λα έρνπλ φια ηα παηδηά ηνπ 

θφζκνπ. ε ζπκβνιηθφ επίπεδν, απνηειεί έλα κέζν κχεζεο ηνπ κηθξνχ παηδηνχ ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Σν παηδί δηδάζθεηαη έκκεζα πσο φινη 

νη άλζξσπνη νθείινπλ λα απνιακβάλνπλ ίδηαο αληηκεηψπηζεο θαη ίζσλ δηθαησκάησλ. 

Ζ πινθή εμειίζζεηαη κε ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ αλάκεζα ζηα δπν παηδηά, ηα νπνία 

πξνζπαζνχλ, κέζα απφ ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ησλ ζσκάησλ ηνπο (κέζα απφ ηηο 

δσγξαθηέο θαη ηηο θαηαζθεπέο ηνπο) λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα γλσξηζηνχλ. Ζ θνξχθσζε 

ηεο πινθήο επέξρεηαη, φηαλ νη δχν ήξσεο ζπλαληηνχληαη ηπραία ζην κνπζείν Φπζηθήο 

Ηζηνξίαο, πνπ επηζθέθηεθαλ κε ηα ζρνιεία ηνπο ηελ ίδηα εκέξα. Ζ ραξά ηεο Ηζκήλεο 

απνηππψλεηαη ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ζηαζεί πξψηε ζηε γξακκή ηεο ηάμεο ηεο, θάηη 

αζπλήζηζην γηα εθείλε, θαζψο «Με ην πνπ αξρίδεη ε πεξηήγεζε ζην κνπζείν, αξρίδεη θαη ε 

δηθή κνπ αλαδήηεζε, ηνπ δηθνχ κνπ ζεζαπξνχ… Ζ δαζθάια κνπ μαθληάδεηαη πνπ κε βιέπεη 

ζηελ πξψηε γξακκή ηεο ηάμεο κνπ, λα ζπξψρλσ γηα λα κπσ κέζα… Αιιά θαη ην θηιαξάθη 

κνπ ζα μαθληαζηεί ζαλ κε δεη πιάη ηνπ. Θα ηξειαζεί απφ ηε ραξά ηνπ!  
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Ζ Ηζκήλε, σζηφζν, ζηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, βξίζθεηαη αληηκέησπε κε κηα 

έθπιεμε, πνπ αλαηξέπεη ηηο πξνζδνθίεο ηεο. Γξάθεη: «Θα αξρίζνπκε λα κηιάκε 

αζηακάηεηα γηα φια φζα δελ πξνιαβαίλνπκε λα πνχκε ζηα θαλαξάθηα καο!!! Θα ηνπ δψζσ 

ην ηειέθσλφ κνπ, ζα ηνλ γλσξίζσ ζηηο θίιεο κνπ, ζα… ζα…»
1566

. Γξήγνξα, φκσο, 

ζπλεηδεηνπνηεί πσο ην αγφξη «απφ ην απέλαληη ζρνιηθφ»  ήηαλ καζεηήο ζε κηα ηάμε 

θσθψλ παηδηψλ, ηα νπνία επηθνηλσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην δάζθαιφ ηνπο ζηε 

λνεκαηηθή γιψζζα. ηελ πξφζιεςε ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ, ζπκβάιιεη ε απφδνζε 

ηνπ δπλαηνχ ρηχπνπ ηεο θαξδηάο ηεο κε ηνπο ήρνπο «ΣΑΜ-ΣΑΜ ΣΑΜ». Σν γεγνλφο 

απηφ απνηππψλεη ηελ έθδειε αγσλία ηεο θεληξηθήο εξσίδαο γη απηφ πνπ επξφθεηην λα 

αληηθξίζεη. Σν γεγνλφο, πάλησο, πσο ην αγφξη ήηαλ θσθφ δε ζηάζεθε αλαζηαιηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ ίδηα. Σνλ πιεζηάδεη κε κεγάιε ραξά θαη μεθηλνχλ καδί έλα κνλαδηθφ 

παηρλίδη ζηηο αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ. Γξάθεη: 

«Ξερσξίδσ ην θφθθηλν θαπειάθη ηνπ θίινπ κνπ αλάκεζα ζηα παηδηά ηνπ ζησπεινχ 

εκηθχθιηνπ. ηξέθεη ην θεθάιη ηνπ θαη κε βιέπεη θη απηφο! Σα κάηηα ηνπ θσηίδνληαη απφ ηε 

ραξά! Ο δάζθαιφο ηνπ ηειεηψλεη ηε λνεκαηηθή νκηιία ηνπ θαη ην εκηθχθιην δηαιχεηαη. Σα 

παηδηά ζθνξπίδνπλ νιφγπξά κνπ. πλερίδσ λα κέλσ αθίλεηε – πην αθίλεηε θαη απφ ηα 

βαιζακσκέλα δψα γχξσ κνπ… Σν θφθθηλν θαπειάθη ηξέρεη γξήγνξα θνληά κνπ. κνπ 

αλνίγεη ηελ αγθαιηά ηνπ γειαζηφ. Υψλνκαη κέζα κε ραξά θαη…»
1567

. 

 «…γξήγνξα ηνλ αξπάδσ απφ ην ρέξη θαη αξρίδνπκε λα γιηζηξάκε αζφξπβα ζην γπαιηζκέλν 

πάησκα σο ηελ άιιε άθξε ηεο αίζνπζαο, πνηνο ζα θηάζεη πξψηνο!!! Καη θπζηθά (θαη 

επηπρψο) θάπνηνο θσλάδεη: ηηη… Παιηφπαηδα… Γείμηε ιίγν ζεβαζκφ!». 

«Κη έηζη, βξίζθσ επθαηξία λα ην βξνληνθσλάμσ, ΔΓΧ θαη γηα ηνπο ΓΤΟ: Γελ είκαζηε 

παιηφπαηδα. Δίκαζηε νη ΚΑΛΤΣΔΡΟΗ ΦΗΛΟΗ»
1568

. 

   Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο ηζηνξίαο δελ εθθξάδνληαη αληηιήςεηο 

απνθιεηζκνχ θαη απνκφλσζεο ηνπ «Άιινπ» θαζψο ε ηδέα ηεο απνδνρήο ηεο δηαθνξάο 

ηνπ πθίζηαηαη ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο σο απηνλφεηε θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, ν αλαγλψζηεο 

αληηιακβάλεηαη φηη ν ήξσαο είλαη θσθφο, αθνχ έρεη δηαβάζεη ζρεδφλ ην κηζφ θείκελν. ε 

ζπγγξαθέαο κέζα απφ ηελ εζσηεξηθή εζηίαζε πνπ ρξεζηκνπνηεί νδεγεί ηνλ αλαγλψζηε 

ζηελ νηθεηφηεηα απέλαληη ζην θσθφ παηδί θαζψο δελ πξνβάιιεη ηε δηάζηαζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. 

                                                           
1566

 .π., ζ.17. 
1567

 .π., ζ.21. 
1568

 .π., ζ.23. 
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Οη ελαιιαγέο ζην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο πνιιαπιαζηάδνπλ ηελ 

επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, θαηαζθεπάδνληαο έλα παηγληψδεο 

απνηέιεζκα, κε ζθνπφ λα δνζεί έκθαζε ζηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ιέμεσλ θαη λα 

θαζνδεγεζεί αλάινγα ε έληαζε ηεο θσλήο ηνπ αλαγλψζηε.    

Αλαθνξηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε  ηνπ κηθξναθεγήκαηνο, νη εηθφλεο δε δηαζέηνπλ 

πιαίζην, δίλνληαο ηελ αίζζεζε ελφο εληαίνπ πίλαθα, ν νπνίνο ζπκπιεξψλεηαη απφ δπν 

εηθφλεο ηελ θάζε θνξά, κε ην θείκελν λα εκθηινρσξεί ζηελ εηθνλνγξάθεζε. Δζηηάδνληαο 

ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπ αγνξηνχ, παξαηεξείηαη πσο θνξάεη αλάπνδα ην θαπέιν 

ηνπ, δείγκα ηεο «εκθαληζηαθήο» έληαμήο ηνπ ζην κνληέξλν ηξφπν ληπζίκαηνο. Χο πξνο ηα 

εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αγνξηνχ, ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο θεηκεληθήο θαη εηθνληθήο 

αθήγεζεο πξνβάιιεηαη ρακνγειαζηφ, κε ζέιεζε γηα παηρλίδη θαη θνηλσληθή 

ζπλαλαζηξνθή.  

Με αιιεγνξηθφ ηξφπν ε ηζηνξία εμειίζζεηαη ζε έλα ζχλνιν ππαηληγκψλ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ θνηλσληθή επαηζζεζία, πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο φισλ ησλ αλζξψπσλ. Ζ ειιεληθή Παηδηθή Λνγνηερλία έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηε 

ζεκαηηθή ηεο, σο πξσηαγσληζηέο ή δεπηεξεχνληα πξφζσπα, παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. Οη 

αιιαγέο θαη νη απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο, απφ ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ε δηαθήξπμε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ, αιιά θαη νη ηάζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ, 

πξνο ηε ζπγγξαθή απηνχ ηνπ επαίζζεηνπ ζέκαηνο, έδσζαλ πινχζηα ζπγγξαθηθή 

παξαγσγή
1569

. Ζ Παηδηθή Λνγνηερλία, πνπ έρεη σο ζέκα ηεο ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, 

αξρίδεη λα θσηίδεη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν, ηηο ζθέςεηο θαη ηα αηζζήκαηά ηνπο.  

 

 

6.6.17 ην κηθξναθήγεκα ηεο Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., Ο Μπηφγθαο, (2004)
1570

 ε 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θεληξηθνχ πξσηαγσληζηή γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή θαη απνηειεί 

ζηνηρείν δηάθξηζεο, πνπ ιεηηνπξγεί πξνζζεηηθά ζηελ θαηαζθεπή θαη πξφζιεςε ηεο 

εηεξφηεηάο ηνπ. Ο ηίηινο ιεηηνπξγεί ζπλδεισηηθά ηνπ ηδηαίηεξνπ απηνχ ραξαθηεξηζηηθνχ 

γλσξίζκαηνο ηνπ ήξσα. Δηδηθφηεξα, ε επηινγή ηεο νλνκαηνπνηίαο «Μπηφγθαο» αθνξά 

έλα επξεκαηηθφ ιεθηηθφ παηρλίδη αλάκεζα ζην ζεκαίλνλ θαη ζην ζεκαηλφκελν, 

κεηαηξέπνληαο ην κήλπκα ηεο πξφηαζεο ζε ρηνπκνξηζηηθφ. Ζ κεηακφξθσζε ηεο 

                                                           
1569

 Ενχξα – Μαζηξνκηραιάθε, Α., «Ζ ηάζε Σεο Οηθνγέλεηαο Παηδηψλ Με Δηδηθέο Αλάγθεο 

ηελ Διιεληθή Παηδηθή Λνγνηερλία (1975-1999)», Γηαδξνκέο, η.ρ.55, Φζηλφπσξν, 1999, ζ.174. 
1570

 Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., Μπηφγθαο, Αζήλα: Φπρνγηφο, 2004. Σελ εηθνλνγξάθεζε έθαλε 

ν Απφζηνινο Καξαζηεξγίνπ. 
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εμσηεξηθήο εκθάληζεο ζπληζηά θαη εζσηεξηθή κεηακφξθσζε (αιιαγή ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπ), ε νπνία γίλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν αληηιεπηή απφ ηελ αιιαγή ηνπ νλφκαηνο, κηα 

επηινγή πνπ ιεηηνπξγεί σο ραξαθηεξνινγηθφ ζρφιην. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

εηθνλνγξαθηθή απφδνζε ηνπ ήξσα: ε νπνία δηαηεξεί ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εμσηεξηθήο 

εκθάληζεο πνπ ζηεξενηππηθά έρεη ζπλδεζεί καδί ηνπ. πγθεθξηκέλα, απεηθνλίδεηαη κε 

κεγάιε κχηε, ζηελ άθξε ηεο νπνίαο ππάξρεη έλαο ράξαθαο. Σν θσκηθφ ηεο 

αλαπαξάζηαζεο ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ ήξσα λα κεηξήζεη κε ην ράξαθα ην 

κέγεζνο ηεο κχηεο ηνπ. ην πεδίν βάζνπο ηεο εηθφλαο, βξίζθνληαη νη γνλείο ηνπ: ν 

παηέξαο ρακνγειά κε έλα ηξπθεξφ ηξφπν θαη ε κεηέξα κε απνξεκέλν χθνο, πνπ 

δειψλεηαη κε ηα γνπξισκέλα κάηηα θαη ην αλνηρηφ ζηφκα. 

Ζ κνλφδξνκε αθήγεζε παξαπέκπεη ζε κνξθή εκεξνινγηαθήο εμνκνιφγεζεο, αθνχ 

μεθηλά θαη νινθιεξψλεηαη κε ην κηθξφ παηδί ζε ξφιν αθεγεηή λα παξνπζηάδεη ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαθαιχςεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο νκνξθηάο. Ζ εζηίαζε 

είλαη εζσηεξηθή ζηαζεξή. Σν αθεγεκαηηθφ ηέρλαζκα ηνπ «κεηαηηζέκελνπ ιφγνπ» 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θιίλεη ν αλαγλψζηεο πξνο ηεο πιεπξά ηνπ ήξσα θαη λα ηνλ 

εκπιέμεη ζπλαηζζεκαηηθά
1571

. Ζ εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπ «Άιινπ» ζθηαγξαθείηαη θπξίσο 

κέζα απφ ηνπο ραξαθηεξηζκνχο, πνπ ν ίδηνο δίλεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Απφιπηα 

θπζηνινγηθά, ε αθήγεζε παξνπζηάδεη ζηελ αξρή ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ππνθείκελνπ ηαχηηζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ «κεγάιε θαη ζηξαβή» κχηε ηνπ. ηε ζπλέρεηα, 

θαηαγξάθεηαη ε αληίδξαζε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ζην ζρνιείν. Σν κηθξφ παηδί απνηειεί 

ην κεηνλεθηηθφ «Άιιν», κε απνηέιεζκα λα δέρεηαη ηα θνξντδεπηηθά ζρφιηα ησλ 

ππνινίπσλ. Οπζηαζηηθφο είλαη ν ξφινο ηεο δαζθάιαο ηνπ, πνπ ηνλ θαηαλνεί θαη ηνλ 

ππνζηεξίδεη ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο εζσηεξηθήο νκνξθηάο ηνπ αλζξψπνπ. 

Ο ήξσαο πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη αλ ηα ιφγηα ηεο δαζθάιαο αληηπξνζσπεχνπλ θαη 

ηνλ ίδην, αλ, δειαδή, «έρεη σξαία εκθάληζε εζσηεξηθή»
1572

. Σν ίδην ππνζηεξηθηηθφο είλαη 

θαη ν ξφινο ηεο κεηέξαο ηνπ, πνπ κε ζπλερείο ζπκβνπιέο θαη λνπζεζίεο (ην δήηεκα ησλ 

σξαίσλ αηζζεκάησλ) ζηέθεηαη δίπια ηνπ. Παξφια απηά, ε θαηάζηαζε δελ αιιάδεη. Ο 

ριεπαζκφο θαη ε θνξντδία ζε βάξνο ηνπ ζπλερίδεηαη. Σα αξλεηηθά ραξαθηεξνινγηθά 

ζρφιηα «Μπηφγθαο», «θαξθί» θαη «θαθφο» ιεηηνπξγνχλ εληζρπηηθά ησλ ζηεξενηππηθψλ 

ηνπο αληηιήςεσλ.  

Ο ήξσαο πνπ δέρεηαη ηε ζθιεξή θαη άδηθε θξηηηθή ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ εμαηηίαο ηεο 

εμσηεξηθήο ηνπ εκθάληζεο,  πξνζπαζεί κε θάζε ηξφπν λα γίλεη απνδεθηφο θαη ηζάμηνο 
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απηψλ. ιεο, φκσο, νη πξνζπάζεηέο ηνπ απνβαίλνπλ άθαξπεο, θαζψο ε ελδν-νκάδα ηεο 

ζρνιηθήο ηνπ ηάμεο ζπλερίδεη λα ηνλ απνθαιεί «Μπηφγθα». Σφηε απηφο, ληψζνληαο ηελ 

απαμίσζε φισλ, αληηδξά- φρη πάληα ηδαληθά. Γξάθεη: «Θχκσζα θαη ηνπο θψλαμα φηη είλαη 

παιηφπαηδα. Σν είπα θαη ζηε δαζθάια»
1573

. «Κη εγψ ζχκσζα θαη ηνπο ηηο πήξα πίζσ»
1574

. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο κπαίλνπλ αξθεηά ζπρλά ζε κία 

δηαδηθαζία ζχγθξηζεο κε ηνπο γχξσ ηνπο, κε ζθνπφ λα θαηαθέξνπλ λα θαζνξίζνπλ θαη λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Γελ είλαη ζε ζέζε λα θηιηξάξνπλ θαη λα 

δπγίζνπλ ηα ιφγηα ηνπο, αιιά νχηε θαη λα ζθεθηνχλ ηηο επηπηψζεηο απηψλ: 

«Δπραξηζηνχκε, Μπηφγθα!»
1575

. «Δίζαη θαξθί, είζαη θαθφο, είζαη κπηφγθαο!»
1576

. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ε νπηηθή ηξνπηθφηεηα, πνπ αλαπαξηζηά ηνλ ήξσα λα βξίζθεηαη ζην 

θέληξν ηεο εηθφλαο, κε ηα ππφινηπα παηδηά λα ηνλ έρνπλ πεξηθπθιψζεη. Ζ ζηάζε ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ (ρέξηα καδεκέλα ζηηο ηζέπεο ηνπ παληεινληνχ θαη θεθάιη ζθπκκέλν πξνο ηα 

θάησ) ππνδειψλεη θφβν θαη ηαπείλσζε. Αληίζεηα, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ησλ ππνινίπσλ 

(ρεηξνλνκίεο θαη γθξηκάηζεο ζπκνχ) επηδεηθλχεη ηελ άγξηα δηάζεζή ηνπο. 

Βαζηθφο ηνπ ζηφρνο είλαη πψο ζα γίλεη ζπκπαζήο ζηνπο γχξσ ηνπ. Γελ πηζηεχεη ζηελ 

αμία ηνπ σο άηνκν θαη επηδεηά ζπλερψο ηελ επηβεβαίσζε απφ ηξίηνπο. Δπεξεάδεηαη 

εχθνια απφ ηα ιφγηα ηνπο θξίλνληαο ζθιεξά ηνλ εαπηφ ηνπ, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηε 

ρακειή ηνπ απηνπεπνίζεζε. Γξάθεη: 

«Άκα ηνπο δψζσ θαξακέιεο ζα κνπ πνχλε: Δπραξηζηνχκε, είζαη πνιχ θαιφο»
1577

. 

 «Γηα λα θαίλνκαη θαιφο πξέπεη λα ρακνγειάσ… λα έηζη»
1578

.  

Πξάγκαηη, ην κηθξφ παηδί έρεη αλάγθε απφ ελζάξξπλζε. Έρεη αλάγθε λα ηνπ 

κεηαδίδνπλ ην ζπλαίζζεκα ηεο επάξθεηαο, γηα λα πηζηέςεη ζηηο δπλάκεηο ηνπ. ηαλ 

αηζζάλεηαη φηη νη άιινη ην απνδέρνληαη, ηφηε αξρίδεη θη εθείλν βαζκηαία λα απνδέρεηαη 

ηνλ εαπηφ ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθέο, ινηπφλ, νη εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδεη ην παηδί, θαηά ηε 

ζπλαλαζηξνθή ηνπ κε άιια άηνκα φπσο είλαη νη γνλείο
1579

. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

θεληξηθνχ πξσηαγσληζηή, ην ζπγγεληθφ ηνπ πεξηβάιινλ ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά, 

θαζψο είηε δελ αλαθέξνληαη θαζφινπ ζηε κχηε ηνπ είηε αλαθέξνληαη ζε απηήλ κε γιπθφ 

ηξφπν. Γξάθεη: «... είζαη ην πην θαιφ παηδί ηνπ θφζκνπ»
1580

.   
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«Ση ραξηησκέλε κπηνχια είλαη απηή;»
1581

.  

Ζ ιχζε επέξρεηαη θαη ε ηζνξξνπία απνθαζίζηαηαη κε ηελ εκθάληζε ζην ζρνιείν κηαο 

θαηλνχξγηα καζήηξηαο, ε νπνία ππνζηαζηνπνηεί ηνλ παξαπιεξσκαηηθφ «Άιιν», εμαηηίαο 

ηεο ζσκαηηθήο ηεο κεηνλεμίαο. Δίλαη έλα θνξηηζάθη, πνπ ληψζεη ην ίδην κε ηνλ ήξσα, αιιά 

δελ έρεη ηε δχλακε λα παιέςεη φπσο απηφο. Ο θφβνο ηνπ ήξσα κήπσο θαη απηή βηψζεη ηα 

ίδηα ζπλαηζζήκαηα κε εθείλνλ, ε κεγαινςπρία θαη ε θαινζχλε ηνπ ηνλ επηηάζζνπλ λα 

γίλεη πξνζηάηεο ηεο θαηλνχξγηαο θνπέιαο αιιά θαη λα ηεο δείμεη ηνλ θαιχηεξφ ηνπ εαπηφ. 

Μέζα απφ ηε πξάμε απηή κεγαινςπρίαο θαη θαινζχλεο θαηαθέξλεη λα εληαρζεί νκαιά 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, έρνληαο θεξδίζεη ζπγρξφλσο θαη κία θαιή θίιε. Γξάθεη: «Σψξα 

ζα θνξντδεχνπλε θαη απηήλ φπσο θαη εκέλα... ρη δε ζα ηνπο αθήζσ»
1582

. Υάξε ζην «δίρηπ 

πξνζηαζίαο» πνπ απιψλεη γχξσ ηεο, ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθείσζε κε ηνλ δηαθνξεηηθφ 

«Άιιν», ην ζεβαζκφ, ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ απνδνρή θαη ηέινο ηελ αγάπε. Ζ παξνπζία, 

ινηπφλ, ηνπ θνξηηζηνχ θαηέζηε πνιχ ζεκαληηθή ζην λα αλαηξέςεη ν ήξσαο ηελ 

απηνεηθφλα ηνπ αιιά θαη ηελ άπνςε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ γηα απηφλ.  

Ζ εηθφλα πνπ επηιέγεηαη λα αλαδείμεη ηελ απνδνρή ηνπ ήξσα απφ ηελ κηθξνθνηλσλία 

ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαπαξίζηαηαη ν 

θεληξηθφο ήξσαο ζηνλ αέξα, κε ηα παηδηά λα ρακνγεινχλ απφ θάησ. Ζ γσλία ιήςεο ηεο 

ζθελήο έρεη ηξαβερηεί απφ ςειά. Έηζη, επηηξέπεη ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή λα έρεη κηα 

παλνξακηθή αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ κε ηνλ πξσηαγσληζηή λα βξίζθεηαη ζε ζέζε 

αλσηεξφηεηαο.  

Σν κνηίβν ζην νπνίν βαζίδεηαη ε ηζηνξία, αθνξά έλαλ πεληάρξνλν ήξσα, ν νπνίνο 

γίλεηαη ζχκα θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ εμαηηίαο ηεο εκθάληζήο ηνπ. Κάλεη πξνζπάζεηεο λα 

εληαρζεί ζην ζχλνιν, νη νπνίεο φκσο απνηπγράλνπλ. Δμαηηίαο ελφο ηπραίνπ γεγνλφηνο (ν 

εξρνκφο ηεο λέαο ζπκκαζήηξηαο) απνδεηθλχεη έκπξαθηα ζε φινπο φηη ηα πιενλεθηήκαηα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θφζκνπ ππνζθειίδνπλ θαηά πνιχ ην φπνην «ειάηησκα» ηεο 

εμσηεξηθήο ηνπ εκθάληζεο. Ζ ηδέα απηή πξνβάιιεηαη θαη ζην νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ, 

φπνπ ε ζπγγξαθέαο αλαθέξεη: «εκαζία δελ έρεη ε εμσηεξηθή εκθάληζε... Σν ζπνπδαίν 

είλαη λα έρεηο σξαία ζπλαηζζήκαηα». 

ρεηηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε, νη εηθφλεο θαηαιακβάλνπλ νιφθιεξεο ηηο ζειίδεο ηνπ 

βηβιίνπ κε ην θείκελν λα εκπιέθεηαη νκαιά κέζα ζε απηέο. Σν χςνο ηνπ βηβιίνπ είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο, δίλνληαο έκθαζε ζηνπο ραξαθηήξεο πνπ απεηθνλίδνληαη. Σα 
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ρξψκαηα δελ είλαη έληνλα θαη δελ θαζειψλνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζηελ εηθφλα. Ζ 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ήξσα ζθηαγξαθείηαη ιεθηηθά, αιιά ππνζηεξίδεηαη θαη εηθαζηηθά.  

χκθσλα κε ηνλ Mark Twain, «Τπάξρεη θάηη πνπ ν άλζξσπνο αγαπάεη πεξηζζφηεξν 

απφ ηελ αγάπε - ηελ απνδνρή ησλ γεηηφλσλ ηνπ θαη ηεο θνηλσλίαο. Καη ίζσο ππάξρεη θάηη 

πνπ θνβάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ πφλν - ηελ απφξξηςε ησλ γεηηφλσλ»
1583

. Γίλεηαη, ινηπφλ, 

εχθνια αληηιεπηφ πφζν ζεκαληηθή είλαη γηα ηα λεαξά άηνκα, πνπ κφιηο έρνπλ εηζέιζεη 

ζηελ επξχηεξε θνηλσληθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ, ε γλψκε πνπ νη άιινη έρνπλ γηα εθείλα. 

Άιισζηε, «Ζ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ δε ζα κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη 

ρσξίο ηε δηαξθή ηξνπνπνίεζε ηεο απηναληίιεςεο ηνπ κε βάζε ηηο ππνδείμεηο ησλ άιισλ. 

Έηζη, ην ίδην ην παηδί ζε θάζε ζηάδην είλαη ζηελ νπζία ελ κέξεη θάπνηνο άιινο αθφκα θαη 

ζηελ ίδηα ηνχηε ζθέςε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ»
1584

. Ζ εμνκνινγεηηθή πνξεία ηεο αθήγεζεο 

κέζα απφ ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηαχηηζεο ιεηηνπξγεί σο πνξεία 

απηνγλσζίαο, θαζψο απνθηά ηελ αίζζεζε ηνπ εαπηνχ θαη ηεο απην-αληίιεςεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ηνλ «Δαπηφ» ηνπ ζε ζρέζε κε 

ηνπο «Άιινπο» (εηεξνπξνζδηνξηζκφο) θαη ελ ζπλερεία, κέζσ ηεο ππέξβαζεο, νδεγείηαη 

ζηαδηαθά ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ βάζε ηεο δηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο θαη 

κνλαδηθφηεηαο. 

 

 

6.6.18 Σν κηθξναθήγεκα ηεο Γηαθαηληζάθε, Π.,  Αο βγάινπκε άιιε θσηνγξαθία!, 

(2003)
1585

  αθνξά κία ηζηνξία πνπ δίλεη έκθαζε ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. Πξσηαγσληζηήο 

είλαη ν «Γηψξγνο – κπφλγθνο», ν νπνίνο αξρηθά γίλεηαη αληηθείκελν ριεπαζκνχ απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ, αιιά ζην ηέινο -κε ηε βνήζεηα ηεο «Πειαγίαο – δπγίαο»- γίλεηαη ε 

αθνξκή γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φινη φηη ν θαζέλαο  είλαη μερσξηζηφο κέζα απφ ηε 

δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ. Ζ εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ ηνπ βηβιίνπ αλαπαξηζηά πέληε παηδηά 

πηαζκέλα ην έλα δίπια ζην άιιν. Ο αλαγλψζηεο ζπλδπάδνληαο ηελ εηθφλα κε ην ιεθηηθφ 

πεξηερφκελν ηνπ ηίηινπ, αληηιακβάλεηαη πσο ε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ησλ εηθνληδφκελσλ 

ραξαθηήξσλ δειψλεη φηη είλαη έηνηκνη λα βγνπλ θσηνγξαθία. Ο επηζεηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο «άιιε» ζην ηηηιηθφ πεξηερφκελν πξντδεάδεη ηνλ αλαγλψζηε πσο έρεη 

πξνεγεζεί κηα θσηνγξαθία, ε νπνία γηα θάπνην ιφγν απνξξίθηεθε. Ζ εηηθέηα, πνπ 
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ππάξρεη ζην νπηζζφθπιιν θαη γξάθεη «Μηα ηζηνξία πνπ κηιάεη κε ρηνχκνξ γηα ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη καο δείρλεη πσο ν θαζέλαο καο είλαη μερσξηζηφο», απεπζχλεηαη ζηνλ 

ελήιηθν αγνξαζηή, θαζψο ηνπ θνηλνπνηεί ην ζέκα ηεο ηζηνξίαο ηνπ βηβιίνπ.  

   ηελ αξρή ηεο αθήγεζεο, ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο έξρεηαη αληηκέησπνο κε έλα 

θσηνγξάθν ηε ζηηγκή αθξηβψο πνπ απηφο βγάδεη κηα θσηνγξαθία. Γπξίδνληαο ζειίδα, ε 

νπηηθή ηξνπηθφηεηα αλαπαξηζηά, ηε θσηνγξαθία πνπ βγήθε ζε έλα πιαίζην ην νπνίν 

παξαπέκπεη ζε θάδξν, ηε θσηνγξαθία πνπ βγήθε. ηε θσηνγξαθία-εηθφλα ζπκκεηέρνπλ 

νρηψ παηδηά, ηα νπνία εηθνλίδνληαη ρακνγειαζηά θαη αγθαιηζκέλα. Χζηφζν, έλα απφ 

απηά ζηέθεηαη καθξηά, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα, θαη δε ρακνγειάεη. Σν βιέκκα ηνπ είλαη 

ιππεκέλν θαη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ, κε ην έλα ρέξη λα αθνπκπά ην κάγνπιφ ηνπ, λα 

δειψλεη ζιίςε. Ζ ρξήζε ησλ απνζησπεηηθψλ ζηελ ηειεπηαία θξάζε ηνπ ιεθηηθνχ 

θεηκέλνπ ππνδειψλεη πσο θάηη ζπλέβε ζηελ παξέα ησλ παηδηψλ. «Να ηε φιε ε παξέα καο! 

Αθξηβψο φπσο ηελ έβγαιε ν θσηνγξάθνο. Σξνκεξή νκάδα! Αρηχπεηε! Έηζη λνκίδακε, 

δειαδή…»
1586

. πγθεθξηκέλα, ε παχζε πνπ δεκηνπξγείηαη πξνζδίδεη ξπζκφ θαη ξνή ζηελ 

ηζηνξία
1587

, ελψ παξάιιεια δεκηνπξγεί αγσλία ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή.   

ηε ζπλέρεηα, ν αθεγεηήο πξνζπαζεί λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε ζηελ 

αξρηθή θσηνγξαθία, γηα λα παξαηεξήζεη πσο «θάηη δελ πάεη θαιά»
1588

. Ζ ηερληθή απηή 

θέξεη πνιπεπίπεδε ιεηηνπξγία: πξσηίζησο, ιεηηνπξγεί παηγλησδψο θαη δεκηνπξγεί 

ζπλεηξκηθά άικαηα πξνθαιψληαο ηνλ αλαγλψζηε λα παιηλδξνκήζεη ζηηο πξψηεο ζειίδεο 

ηνπ βηβιίνπ θαη ππελζπκίδνληάο ηνπ φηη πξφθεηηαη γηα κία κπζνπιαζία. Γεπηεξεπφλησο, 

έρεη σο ζθνπφ λα απνθσδηθνπνηήζεη πιεξνθνξίεο, λα ζπλδέζεη θαη λα ζπζρεηίζεη κε 

δεδνκέλα πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ εμέιημε ηεο κπζνπιαζίαο θαη κε ην ηέινο ηεο αθήγεζεο 

λα πξνθαιέζεη ηελ επαλαλνεκαηνδφηεζή ηεο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν εηθνληδφκελνο 

ραξαθηήξαο, ν «Γηψξγνο-κπφλγθνο», δελ είλαη ραξνχκελνο, είλαη νη ζηεξενηππηθέο 

εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα άιια παηδηά σο πξνο ηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν αθεγεηήο κε κεηαθεξφκελν ιφγν παξνπζηάδεη ηηο ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο 

ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ θαηαζθεπάδνληαο ηηο ζέζεηο πξφζιεςεο ηεο εηεξφηεηάο ηνπ 

θεληξηθνχ ήξσα. «Αιιά, ζη‟ αιήζεηα, αλ θνηηάμεηε πξνζεθηηθά ηε θσηνγξαθία, θάηη δελ 

πάεη θαιά. Ο Γηψξγνο-κπφλγθνο δελ είλαη ραξνχκελνο. Ζ Μαξίλα-γαξίδα είπε πσο θηαίεη ε 

θφθθηλε ηνχθα ζηα καιιηά ηνπ Γηψξγνπ-κπφλγθνπ. Σν Μαξάθη-κσξάθη είπε πσο ν 
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 Γηα ηα βηβιία πνπ δε δηαζέηνπλ ζειηδαξίζκεζε, αξρίδσ λα αξηζκψ απφ ηε ζειίδα πνπ 
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Γηψξγνο-κπφλγθνο είλαη αζηείνο θαη ν Πέηξνο-ζνκπξέξνο είπε φηη κηα θφθθηλε ηνχθα ζηα 

καιιηά είλαη πξάγκα απαίζην»
1589

. 

Μέζα απφ  έλα παηρλίδη ιέμεσλ, ε ζπγγξαθέαο επηρεηξεί λα πεηχρεη ην ζηφρν ηεο, αιιά 

κε κία κηθξή δφζε ρηνχκνξ. ια ηα παηδηά απνθαινχληαη κε ην φλνκά ηνπο θαη έλα 

αθφκα νπζηαζηηθφ, ην νπνίν θέξεη θνηλά ζηνηρεία κε ην φλνκα, φπσο γηα παξάδεηγκα 

«Γηψξγνο – κπφλγθνο», «Μαξάθη – κσξάθη», «Μαξίλα- γαξίδα».   

Έρεη αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο, φηη ηα άηνκα πνπ δηαθέξνπλ πέθηνπλ ζπρλά ζχκαηα 

θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ. ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία, ην ζχκα είλαη ν «Γηψξγνο – 

κπφλγθνο», ν νπνίνο απνηειεί θαη ην κεηνλεθηηθφ «Άιιν». Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο «θφθθηλεο 

ηνχθαο» γίλεηαη αληηιεπηή ακέζσο θαη απνηειεί ζηνηρείν δηάθξηζεο θαη πξφζιεςεο ηεο 

εηεξφηεηάο ηνπ. Ο ξαηζηζκφο πνπ βηψλεη θαιιηεξγείηαη κέζα απφ ηηο αηνκηθέο αληηιήςεηο 

ηεο θπξίαξρεο ελδν-νκάδαο. Με ηνλ «Άιιν» λα αλαπαξίζηαηαη ζε γθξν πιαλ 

θαηαιακβάλνληαο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εηθφλαο, επηηπγράλεηαη ε νηθεηνπνίεζή ηνπ. 

Αλαιπηηθφηεξα, απεηθνλίδεηαη κε ηα ρέξηα αλνηρηά, ηα κάηηα γνπξισκέλα θαη κε 

ιππεκέλν χθνο, λα θνηηάδεη απεπζείαο ηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή απαηηψληαο ηελ άκεζε 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ηνπ
1590

. ηελ νηθείσζε ηνπ «Γηψξγνπ – κπφλγθνπ» ζπλεγνξεί ε 

επηινγή ηεο εηθνλνγξάθεζεο ηεο επφκελεο ζθελήο, ε νπνία εζηηάδεη ζηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπ απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ο πξσηαγσληζηήο απεηθνλίδεηαη απνκνλσκέλνο ζην 

θάησ δεμηά κέξνο ηεο εηθφλαο, ζε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο, πνπ θαηαιακβάλνπλ 

νιφθιεξε ζρεδφλ ηε δηζέιηδε ηαπεηζαξία
1591

. Ζ θαηά πξφζσπν απφδνζε ηνπο επηηξέπεη 

ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή λα δηαθξίλεη πην αλαιπηηθά ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο επηθξηηηθήο ηνπο 

δηάζεζεο, ε νπνία εληζρχεηαη απφ ηα ζεθσκέλα ρέξηα ηνπο θαη ηνλ ηελησκέλν δείθηε 

ηνπο. Ο πξσηαγσληζηήο, απφ ηελ άιιε, απνδίδεηαη κε ηα ρέξηα ζηαπξσκέλα ζε έλδεημε 

«ηαπεηλφηεηαο» θαη θνηλσληθήο απνκφλσζεο.  

Ζ παξέκβαζε ηεο «Πειαγίαο – δπγίαο» είλαη θαζνξηζηηθή, θαζψο ζπκπαξίζηαηαη ζην 

«Γηψξγν-κπφλγθν» θαη ζπληειεί απνθαζηζηηθά ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηζνξξνπηψλ θαη 

ζηελ ηειηθή απνδνρή ηνπ ήξσα. Σα ιφγηα ηεο ιεηηνπξγνχλ αθππληζηηθά, ππελζπκίδνληαο 

ζηα παηδηά πσο ε εηεξφηεηα ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπ  «Γηψξγνπ – κπφλγθνπ» δελ 

απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ πξνο ζηηγκαηηζκφ, αιιά ζηνηρείν κνλαδηθφηεηαο. «Γελ είλαη 

ληξνπή πνπ έηζη γελλήζεθε, απιά είλαη μερσξηζηφο»
1592

.  Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ 
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θνηλσλία ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα θαη φρη απεηιή ελαληίνλ ησλ 

αμηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο νπνηαζδήπνηε θνηλσληθήο νκάδαο. Ζ πνηθηινκνξθία βνεζάεη 

ηελ θνηλσλία λα εκπινπηίδεηαη, λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα αλαπηχζζεηαη θαιχηεξα. Σα 

παηδηά, εξρφκελα ζε επαθή κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ «Άιισλ», καζαίλνπλ ζηγά-ζηγά 

λα εθηηκνχλ θαη ηε δηθή ηνπο δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ νπνία πιένλ πξνζεγγίδνπλ «κέζσ ηεο 

απην-απνδνρήο ρσξίο λα ζεσξνχλ φηη κεηνλεθηνχλ ή πζηεξνχλ απέλαληη ζηνπο άιινπο πνπ 

είλαη “φκνηνη”»
1593

. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ιεθηηθή επίζεζε ηεο «Πειαγίαο – δπγίαο» 

ζηνπο θίινπο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο πείζεη λα αληηκεησπίδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

ηνλ «Γηψξγν-κπφλγθν». Πεηπραίλεη ην ζηφρν ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο σο κέζα ηα ρξψκαηα 

θαη ηα κεγέζε, πξάγκαηα δειαδή πνπ θαηαλνεί επθνιφηεξα έλα παηδί. 

ηε ζπλέρεηα, αλαηξέπεηαη ε ζπκβαηηθή πνξεία αλάγλσζεο, θαζψο ε νπηηθή 

ηξνπηθφηεηα θαίλεηαη λα κηκείηαη ηελ πνξεία αλάγλσζεο ησλ θφκηθο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ε εηθφλα δηαηξείηαη ζε ηκεκαηηθά ππν-ζχλνια, δίλνληαο ηελ αίζζεζε απνζπαζκαηηθψλ 

ζθελψλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ δξάζεο. Οη εηθφλεο δηαρσξίδνληαη ε κηα απφ ηελ 

άιιε κε ιεπθά πιαίζηα πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμχ ηνπο. Με απηήλ ηελ ηερληθή, ε 

ζπγγξαθέαο ζέιεη λα δψζεη έκθαζε ζηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

πξσηαγσληζηή θαη λα αλαηξέςεη ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ. Σειηθά, ε αγάπε θαη ε 

θαηαλφεζε πνπ δείρλνπλ, αθνχ πηα έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη φινη νη άλζξσπνη έρνπλ 

θάηη δηαθνξεηηθφ θαη είλαη κνλαδηθνί, απνηειεί ηε ιχζε ηεο ηζηνξίαο, κε ηελ απνδνρή ηνπ 

ήξσα. Ζ σξηκφηεηα πνπ επέδεημε ε Πειαγία, ιεηηνχξγεζε σο θηλεηήξηνο κνριφο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή.  

Σν κνηίβν, ζην νπνίν βαζίδεηαη ε ηζηνξία δελ είλαη αζθαιψο πξσηφηππν: έλα  παηδί 

δέρεηαη ηνλ θνηλσληθφ  ξαηζηζκφ ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ εμαηηίαο ηεο εμσηεξηθήο ηνπ 

εκθάληζεο. ηελ πνξεία εκθαλίδεηαη έλα πξφζσπν πνπ δξα σο ζπκπαξαζηάηεο θαη 

βνεζφο ηνπ, θαη πεηπραίλεη λα απνδείμεη ζηελ ππφινηπε νκάδα φηη είλαη άμηνο λα εληαρζεί 

ζε απηήλ. Ζ ζπγγξαθέαο θξνληίδεη λα πεξάζεη ηα κελχκαηα πνπ ζέιεη, κε έκκεζν ηξφπν, 

κέζα απφ ηα ιφγηα ηεο «Πειαγίαο – Επγίαο»,  ρξεζηκνπνηψληαο σο κέζν παξαιιειηζκνχ 

θαη αληηδηαζηνιήο έλα ρξσκαηηζηφ αληηθείκελν.  

Ζ ζπνπδαηφηεηα απηνχ ηνπ βηβιίνπ ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ν ήξσαο δελ θάλεη θάηη 

ζεκαληηθφ, γηα λα γίλεη απνδεθηφο. Σα παηδηά δελ ηνλ ζέινπλ γηα θίιν ηνπο θαη ηνλ 

θνξντδεχνπλ γηα ην θφθθηλν ηζνπινχθη πνπ έρεη ζηα καιιηά ηνπ. Ζ απνδνρή ηνπ έξρεηαη 

νκαιά θαη ζηαδηαθά ράξε ζηελ παξέκβαζε θάπνηνπ κέινπο ηεο θνηλφηεηαο, πνπ εμεγεί 
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απιά θαη θαηαλνεηά ηελ αμία ηνπ «Γηψξγνπ-κπφλγθνπ» σο μερσξηζηήο πξνζσπηθφηεηαο. 

Μάιηζηα, φηαλ ηα άιια παηδηά ζθέθηεθαλ λα θάλνπλ κηα θφθθηλε ηνχθα ζηα καιιηά, ε 

«Πειαγία – Επγία» ηνπο εμήγεζε φηη ν θαζέλαο είλαη μερσξηζηφο γηα απηά πνπ έρεη θαη ζα 

ήηαλ πξνηηκφηεξν λα κείλνπλ, φπσο είλαη. Οπζηαζηηθά, ινηπφλ, απνξξίπηεη ηελ απφιπηε 

νκνηνγέλεηα θαη νκνηνκνξθία αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο.  

Χο πξνο ηελ εηθνλνγξάθεζε, νη εηθφλεο θαηαιακβάλνπλ νιφθιεξεο ηηο ζειίδεο ηνπ 

βηβιίνπ κε ην θείκελν λα εκπιέθεηαη νκαιά κέζα ζε απηέο. Σν χςνο είλαη ίζν κε ην 

πιάηνο ηνπ βηβιίνπ, γεγνλφο πνπ παξέρεη ηζνηηκία, αθήλνληαο πεξηζψξηα ζηνπο ήξσεο λα 

εμειηρζνχλ, αιιά θαη λα αλαπηπρζεί ην θφλην ηεο δξάζεο. Σα ρξψκαηα δελ είλαη ηφζα 

έληνλα θαη δελ θαζειψλνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζηελ εηθφλα. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ ήξσα 

ζθηαγξαθείηαη ιεθηηθά, ππνζηεξίδεηαη, φκσο, θαη εηθαζηηθά. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη 

νπηηθέο ζπκβάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε φιν ην θείκελν, φπσο γηα παξάδεηγκα, ιέμεηο πνπ 

μεθεχγνπλ απφ ην πιαίζην ησλ ιφγσλ θαη εηζρσξνχλ ζηνλ πνιχρξσκν ρψξν ηεο 

εηθφλαο
1594

, αιιαγέο ζην κέγεζνο θαη ηελ έληαζε ησλ ρξσκάησλ ησλ εηθφλσλ ηνπ 

ηππψκαηνο
1595

. Ο ζρεδηαζκφο ησλ γξακκάησλ, ε ππνγξάκκηζε ησλ ιέμεσλ, νη ελαιιαγέο 

ζηα είδε θαη ηα κεγέζε γξακκαηνζεηξάο, ηνλίδνπλ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο ηζηνξίαο θαη 

θαζνδεγνχλ αλάινγα ηνλ αλαγλψζηε.    

Ζ αθήγεζε ηειεηψλεη κε φινπο ηνπο ραξαθηήξεο λα βγάδνπλ κηα θσηνγξαθία, ζηελ 

νπνία, ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ αξρηθή, ν ήξσαο ρακνγειά πηα αλάκεζά ηνπο. Με απηήλ 

ηελ θσηνγξαθία θιείλεη ην βηβιίν, επηζεκαίλνληαο κεηαθνξηθά ηελ ελίζρπζε ηνπ 

απηνζεβαζκνχ θαη ηεο αηνκηθφηεηαο ηνπ «Άιινπ». 

 

ςμπεπάζμαηα 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην εμεηάζηεθαλ νη αλαπαξαζηάζεηο ηεο εηεξφηεηαο ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχκε ηα δεηήκαηα ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ραξαθηήξσλ. 

Δπηπιένλ, κειεηήζεθε θαη ε θηγνχξα δαζθάινπ – γνληνχ θαη ν ξφινο ηνπο ζηελ 

απνδφκεζε πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξενηχπσλ ζε βάξνο ησλ «δηαθνξεηηθψλ» παηδηψλ. 

Σν ζρνιείν απνηειεί κηα κηθξνγξαθία ηεο θάζε θνηλσλίαο θαη αληηθαηνπηξίδεη ηα 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο. Μέζα ζε απηφ εθπξνζσπνχληαη φιεο νη θνηλσληθέο νκάδεο, 
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παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ζπκβηψζνπλ νκαιά.  

Χο πξνο ηα πέληε βαζηθά κνληέια δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο δηαπηζηψζεθε πσο ζε 

ηέζζεξα κηθξναθεγήκαηα θπξηαξρεί ε θηινζνθία ηνπ αθνκνησηηθνχ κνληέινπ. 

πγθεθξηκέλα: Απηδήο, Μ., Ο Οξθέαο θαη νη ληαήδεο κε ηα θίηξηλα πνδήιαηα, (2011), 

Θενράξε, A., Έλαο μερσξηζηφο θίινο,  (2010), Ρψζζε-Εαΐξε, Ρ., Σν ςαξάθη πνπ θνξνχζε 

γπαιηά, (2010) θαη Σνχιαο, Γ., Ο Σζνπξέθεο πνπ ηνλ έιεγαλ Διία, (2007). ηα ππφινηπα 

δεθαηέζζεξα κηθξναθεγήκαηα θπξηαξρεί ε θηινζνθία ηνπ πνιηηηζκηθνχ κνληέινπ 

επαθήο.  

Οη ήξσεο ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, είλαη κηθξά παηδηά θαη νη πξάμεηο ηνπο 

δηαδξακαηίδνληαη ζε έλα πιαίζην ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα  

θνηλσληθνξεαιηζηηθέο αθεγήζεηο. Δπηπιένλ, ζε ηξία απφ ηα δεθανρηψ βηβιία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ αλαπαξίζηαηαη κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν ε ηζηνξία ελφο κηθξνχ 

παηδηνχ πνπ έξρεηαη ζηελ Διιάδα σο κεηαλάζηεο. Σα κηθξναθεγήκαηα απηά είλαη ηα 

εμήο: Υαξαιάο, Κ., Μαχξνο νπξαλφο κε ξνδ ζπλλεθάθηα, (2007), Ζιηφπνπινο, Β., Καη νη 

ηζηνξίεο κεηαλαζηεχνπλ, (2009), θαη Σνχιαο, Γ., Ο ηζνπξέθεο πνπ ηνλ έιεγαλ Διία, (2007). 

Άμην ζρνιηαζκνχ αλαθνξηθά κε ηηο ηξεηο απηέο ηζηνξίεο, απνηειεί πσο δελ ππάξρεη 

ππνηίκεζε ηεο παηξίδαο ηνπ «Άιινπ» θαη φηη θαη νη ηξεηο ραξαθηήξεο πξνζπαζνχλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο ηχπνπο ηνπ «Άιινπ» πνπ εληνπίζηεθαλ ζε απηφ ην θεθάιαην, 

δηαπηζηψζεθε πσο ζε δεθαηέζζεξα κηθξναθεγήκαηα εκθαλίδεηαη ν κεηνλεθηηθφο 

«Άιινο». ηα ππφινηπα ηέζζεξα, ν ήξσαο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ φκνηνπ «Άιινπ». 

Δπηπιένλ, θαηά ηε δηεξεχλεζε ησλ κηθξναθεγεκάησλ εζηηάζακε ζηελ αλίρλεπζε 

αξλεηηθψλ ζηεξεφηππσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ πνπ απαμηψλνπλ ηα «δηαθνξεηηθά» παηδηά, 

δεκηνπξγψληαο έηζη ζεκαληηθά εκπφδηα ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο 

έληαμήο ηνπο θαη θαη' επέθηαζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ βαζηθφηεξνπ ζηφρνπ ηεο 

εθπαίδεπζεο, πνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο. Δηδηθφηεξα, ε 

εηθνλνινγηθή αλάιπζε νδεγεί ζηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο, ζηα πεξηζζφηεξα 

κηθξναθεγήκαηα, ζηεξενηππηθψλ ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ έλαληη ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» 

ήξσα νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ «Άιινπ». Δμαίξεζε απνηεινχλ, 

πέληε κηθξναθεγήκαηα, θαη ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο: Αξηδαλίδνπ, Δ., Σα ζηδεξάθηα ηεο 

Φαξθηξψο, (2010), Αιεμνπνχινπ – Πεηξάθε, Φ., Φίινη;…θσο θαλάξη, (2005), Μάζηνξε, 

Β., Σν γηγαληνδαρηπιάθη ηνπ Λέαλδξνπ, (2011), Ρνπζάθε, Μ., Σα γξάκκαηα ρνξεχνπλ, 

(2010) θαη Υαξαιάο, Κ., Μαχξνο νπξαλφο κε ξνδ ζπλλεθάθηα, (2007). 
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Αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε δηδαθηηθνχ ζηνηρείνπ ζην εμψθπιιφ ή ζην νπηζζφθπιιν 

δηαπηζηψζεθε πσο ζε ηέζζεξα κηθξναθεγήκαηα ππάξρεη ππφ ηε κνξθή ιεδάληαο ε άκεζε 

ηδενινγηθή ζηάζε ηνπ βηβιίνπ. Δηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα ηα εμήο: Θενράξε, A., Έλαο 

μερσξηζηφο θίινο,  (2010), Ρψζζε-Εαΐξε, Ρ., Σν ςαξάθη πνπ θνξνχζε γπαιηά, (2010), 

Γηαθαηληζάθε, Π., Αο βγάινπκε άιιε θσηνγξαθία!, (2003) θαη Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, 

Δ., Μπηφγθαο, (2004). 

Δπηπιένλ, εμεηάδνληαο ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο δηαπηζηψζακε πσο ζε έλα 

κηθξναθήγεκα εκθαλίδεηαη ε ρξήζε ηεο δηαθεηκεληθήο ιεηηνπξγίαο θαη εηδηθφηεξα, ζην 

εμήο: Απηδήο, Μ., Ο Οξθέαο θαη νη ληαήδεο κε ηα θίηξηλα πνδήιαηα, (2011). Αλαθνξηθά 

κε ηε ηερληθή ηεο κεηακπζνπιαζίαο αλαθέξνπκε ηα εμήο δχν κηθξναθεγήκαηα: Απηδήο, 

Μ., Ο Οξθέαο θαη νη ληαήδεο κε ηα θίηξηλα πνδήιαηα, (2011) θαη Απηδήο, Μ., Έλα 

ςπγείν… γηα ηνλ Οξθέα, (2009). Δπηπξφζζεηα, ηα κηθξναθεγήκαηα: ηεο Ρνπζάθε, Μ., Ο 

ληαήο ηνπ ζρνιηθνχ, (2010) θαη  ηνπ Απηδή, Μ., Ο Οξθέαο θαη νη ληαήδεο κε ηα θίηξηλα 

πνδήιαηα, (2011), ππνγξακκίδεηαη ην δήηεκα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, 

ην νπνίν παίξλεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο. Δπηπιένλ, ην 

κηθξναθήγεκα ηεο Ρνπζάθε, Μ., Σα γξάκκαηα ρνξεχνπλ, (2010), αλαθέξεηαη ζην ζέκα 

ηεο δπζιεμίαο. Δπηπξφζζεηα, ζε έλα κηθξναθήγεκα ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην Απηδήο, Μ., Ο Οξθέαο θαη νη ληαήδεο κε ηα θίηξηλα πνδήιαηα, (2011), 

εθθξάδεηαη ε παηδνθεληξηθή δηάζεζε ηνπ ζπγγξαθέα θαζψο εκπιέθεη ην κηθξφ παηδί ζηελ 

αθήγεζε κε άκεζεο πξνζθσλήζεηο ζε πξψην εληθφ αξηζκφ.  

ρεηηθά κε ηε ζρέζε εηθφλαο θαη θεηκέλνπ, παξαηεξήζακε πσο ζε δχν 

κηθξναθεγήκαηα, ην ιεθηηθφ θείκελν  εληάζζεηαη ζηελ εηθφλα κέζα ζε πιαίζηα, φπσο 

είλαη νη επηγξαθέο. πσο γηα παξάδεηγκα ζηηο εμήο δχν ηζηνξίεο: Απηδήο, Μ., Έλα 

ςπγείν… γηα ηνλ Οξθέα, (2009) θαη Απηδήο, Μ., Ο Οξθέαο θαη νη ληαήδεο κε ηα θίηξηλα 

πνδήιαηα, (2011). Δηδηθφηεξα, δηαπηζηψζακε ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηνπ ζπκπηιήκαηνο 

(θνιάδ), ζην εμήο κηθξναθήγεκα: Ρνπζάθε, Μ., Σα γξάκκαηα ρνξεχνπλ, (2010). 

ην ζχλνιν ησλ επηιεγκέλσλ κηθξναθεγεκάησλ ηεο ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο «ρνιείν» 

δηαθξίλνληαη θαζαξά νξηζκέλεο απεηθνληζηηθέο επηινγέο, νη νπνίεο επηκέλνπλ ζηε 

ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ εξψσλ, κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα εκθαίλεηαη θαη λα 

δειψλεηαη ε θαηαγσγή ή ε ρψξα πξνέιεπζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην κηθξναθήγεκα 

ηνπ Υαξαιά, Κ., «Μαχξνο νπξαλφο κε ξνδ ζχλλεθα» (2007), φπνπ πξσηαγσληζηήο είλαη ν 

έξβνο Γθφξαλ. ηελ πεξίπησζε απηή, επηθξαηεί κηα αιεζνθαλήο ινγηθή απεηθφληζεο, ε 

νπνία επηιέγεη ηε ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ραξαθηήξα, πνπ 

ζα ηνλ θαηάηαμνπλ θαη ζα  ηνλ θαηεγνξηνπνηήζνπλ ζηηο δηάθνξεο εθδνρέο ηνπ «Άιινπ».  
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Έηζη, ν έξβνο Γθνξάλ απεηθνλίδεηαη κε ηα εηθνληζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην ζέξβηθν πξφηππν. 

Αμίδεη λα ζρνιηαζηεί θαη ε  ζπρλή απεηθφληζε ηνπ «Άιινπ»  ζε ζέζε ακεραλίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ είλαη ακπληηθή: καδεκέλα ρέξηα, βιέκκα 

ρακεισκέλν θαη ζηελάρσξν. ια απηά  νξηνζεηνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν παηδηνχ, πνπ 

δηαθέξεη απφ ην κέζν φξν ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ, φπσο ζπκβαίλεη ζε φια ηα 

κηθξναθεγήκαηα πνπ αλαιχζεθαλ. Δπηπξφζζεηα, παξάιιεια κε απηέο ηεο ζηεξεφηππεο 

απεηθνλίζεηο, εκθαλίδνληαη θαη ηππνπνηεκέλεο εθθξάζεηο θαη ιέμεηο πνπ ηνλίδνπλ ηε 

δηαθνξά απαμηψλνληαο ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ «Άιινπ»  παηδηνχ.  Φξάζεηο, φπσο «είλαη 

ραδνχιεο», «είλαη ρνληξφο», «είλαη μέλνο», «είλαη ζαλ πίζεθνο», «δελ κηιάεη ζαλ εκάο», 

«είλαη δηαθνξεηηθφο»  νξηνζεηνχλ δηαρσξηζηηθέο γξακκέο αλάκεζα ζηνλ «Άιιν» θαη ηα 

ππφινηπα παηδηά. 

Δπηπιένλ, νη δηάθνξεο εθδνρέο ηνπ «Άιινπ» αλαπαξίζηαληαη θαη ζε πνιχ 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε θαζνξηζκέλνπο ξφινπο. Δηδηθφηεξα, 

απεηθνλίδνληαη αξρηθά ζε θάζεηο ππνδνρήο ή κε απνδνρήο ζηελ ηάμε, ζε θάζεηο 

επηθνηλσλίαο κε ηε δαζθάια θαη ζην ηέινο ζε θάζεηο ζπλχπαξμεο κέζα ζηελ ηάμε θαη 

ζπκκεηνρήο ζε παηρλίδη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ζην δηάιεηκκα, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζην κηθξναθήγεκα ηεο Θενράξε, A., Έλαο μερσξηζηφο θίινο, (2010). Δπίζεο, ζε φια ηα 

κηθξναθεγήκαηα επηθξαηεί ε ινγηθή ηνπ αίζηνπ θαη επηπρηζκέλνπ ηέινπο. 

Οη απεηθνλίζεηο ηνπ «Άιινπ»  θαη νη αθεγήζεηο σλ κηθξψλ ή κεγάισλ πεξηπεηεηψλ 

ηνπ γίλνληαη είηε κέζα απφ έλαλ πξσηνπξφζσπν αθεγεηή [(Απηδήο, Μ., Ο Οξθέαο θαη νη 

ληαήδεο κε ηα θίηξηλα πνδήιαηα, (2011), Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., Μήπσο κνηάδσ κε 

πηζεθάθη, (2006), Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., Μπηφγθαο, (2004)], είηε κέζα απφ έλαλ 

ηξηηνπξφζσπν παληνγλψζηε αθεγεηή, πνπ άιινηε επεξεάδεη απφιπηα ηνλ εηθνληζηηθφ 

αθεγεηή θαη άιινηε ελ κέξεη, φπσο ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο. Μέζα απφ ηελ εμέηαζε 

ησλ επηιεγκέλσλ κηθξναθεγεκάησλ, δηαπηζηψζεθε φηη ζε νξηζκέλα (Θενράξε, A., Έλαο 

μερσξηζηφο θίινο, (2010), Ρψζζε-Εαΐξε, Ρ.,  Σν ςαξάθη πνπ θνξνχζε γπαιηά, (2010), 

Μάζηνξε, Β., Σν γηγαληνδαρηπιάθη ηνπ Λέαλδξνπ, (2011), Αξηδαλίδνπ, Δ., Σα γπαιάθηα 

ηεο Μαιέλαο, (2009), Απηδήο, Μ., Έλα ςπγείν… γηα ηνλ Οξθέα, (2009), Κακαξάηνπ – 

Γηαιινχζε, Δ., Μήπσο κνηάδσ κε πηζεθάθη, (2006), Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., 

Μπηφγθαο, (2004) θαη Νέδε, Ν., Σξίρεο, (2007), ε δηαθνξεηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ζσκαηηθή ηδηαηηεξφηεηα.  ε άιια κηθξναθεγήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηεο Γηαθαηληζάθε, Π., Αο βγάινπκε άιιε θσηνγξαθία!, (2003), ε εηθφλα ηνπ «Άιινπ» 

δνκείηαη κε βάζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο γλσξίζκαηα. 
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Δπίζεο, ζηα κηθξναθεγήκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο παξνπζηάδνληαη δχν βαζηθνί 

ηχπνη εξψσλ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ «Άιιν». ηελ πξψηε πεξίπησζε ν δηαθνξεηηθφο 

ήξσαο επηδηψθεη λα απαιιαγεί απφ ηελ ηδηαηηεξφηεηα-πξφβιεκά ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα κε 

δηαθέξεη απφ ην ζχλνιν, {Θενράξε, A., Έλαο μερσξηζηφο θίινο, (2010), Ρψζζε-Εαΐξε, 

Ρ.,  Σν ςαξάθη πνπ θνξνχζε γπαιηά, (2010)}. Αληηζέησο, ζηελ άιιε πεξίπησζε, ν ήξσαο, 

αλ θαη δηαθέξεη απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα, ζπλεηδεηά δηαηεξεί ην ζηνηρείν ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπ {Αξηδαλίδνπ, Δ., Σα γπαιάθηα ηεο Μαιέλαο, (2009), Κακαξάηνπ – 

Γηαιινχζε, Δ., Μήπσο κνηάδσ κε πηζεθάθη, (2006), Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., 

Μπηφγθαο, (2004), Ζιηφπνπινο, Β., Κη νη ηζηνξίεο κεηαλαζηεχνπλ, (2009), Υαξαιάο, Κ., 

Μαχξνο νπξαλφο κε ξνδ ζπλλεθάθηα, (2007)}.  

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ηζηνξηψλ επηθξαηεί κηα νκαιή γξακκηθή ξνή ζηελ αθήγεζε 

ησλ επεηζνδίσλ, ρσξίο αλαρξνλίεο, αληζνρξνλίεο, ρξνληθέο παξεθβάζεηο θαη αλαδξνκηθέο 

αθεγήζεηο, ρσξίο δειαδή ηδηαίηεξε πινθή, παξά κφλν ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζηελ ηζηνξία ηνπ Απηδή, Μ., Έλα ςπγείν… γηα ηνλ Οξθέα, (2009).  

 Τπάξρνπλ κηθξναθεγήκαηα, ζηα νπνία ν αλαγλψζηεο παχεη λα είλαη «παζεηηθφο 

δέθηεο θαη ζπλεηδεηνπνηεί ηνλ ξφιν ηνπ σο ζπλεξγνχ ζην παηρλίδη ηεο αθήγεζεο»
1596

. 

Άιινηε ε ζπκκεηνρή ηνπ είλαη έκκεζε, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο, 

ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα εληνπίζεη ηα «δάλεηα» απφ άιια θεηκεληθά είδε (Απηδήο, Μ., Ο 

Οξθέαο θαη νη ληαήδεο κε ηα θίηξηλα πνδήιαηα, (2011). Άιινηε νη ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο είλαη πην άκεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη εξσηήζεηο, πνπ 

παξεκβάιινληαη ζηε ξνή ηεο αθήγεζεο.   

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν ρψξνο δξάζεο ζε φια ηα κηθξναθεγήκαηα είλαη ην 

ζρνιείν. Χο παξάγνληαο θνηλσληθνπνίεζεο παίδεη, ή κπνξεί λα παίμεη, ζεκαίλνληα ξφιν 

ζηελ πνιηηηζκηθή δηακφξθσζε ηνπ κηθξνχ παηδηνχ, κέζσ ησλ εξψσλ πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηηο παηδηθέο ηζηνξίεο. Σν ζπλαίζζεκα ηεο απνμέλσζεο θαη ε επηζπκία θνηλσληθνπνίεζεο 

ηνπ ήξσα εκθαλίδεηαη, κε πνηθίινπο ηξφπνπο, ζηα ππφ αλάιπζε κηθξναθεγήκαηα. Σα 

ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ πεξηγξαθή απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

είλαη ηα εμήο: ε έληαμε ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ε επηζπκία επηθνηλσλίαο θαη 

ε αλαδήηεζε θίισλ. Ζ αληηκεηψπηζε θαζελφο απφ ηα ζέκαηα απηά ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπ 

δηαθέξεη αλά πεξίπησζε αλάινγα κε ηα ζηνηρεία θαη ηελ πξννπηηθή θάζε αθεγνχκελεο 

ηζηνξίαο, έρεη, φκσο, θνηλέο ζπληζηψζεο.  

                                                           
1596

 Σδηφβαο, Γ., φ.π., 2003,ζ.293. 
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Σα ινγνηερληθά έξγα, πνπ πξαγκαηεχνληαη ηφζν έληνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα φζν 

απηφ ηεο κεηαλάζηεπζεο, ζπλήζσο πξνβάιινπλ, άκεζα ή έκκεζα, νξηζκέλεο ζέζεηο γχξσ 

απφ ηα πξνβιήκαηα απηά. Απηφ ζπκβαίλεη κε ηα κηθξναθεγήκαηα  (Σνχιαο, Γ.,  Ο 

Σζνπξέθεο πνπ ηνλ έιεγαλ Διία, (2007), Ζιηφπνπινο, Β., Κη νη ηζηνξίεο κεηαλαζηεχνπλ, 

(2009) θαη Υαξαιάο, Κ., Μαχξνο νπξαλφο κε ξνδ ζπλλεθάθηα, (2007), πνπ θσηίδνπλ ην 

ςπρνινγηθφ θνξηίν, πνπ ζπλεπάγεηαη κηα κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία θαη ζπγρξφλσο 

αθήλνπλ ην πεξηζψξην ζην παηδί-αλαγλψζηε λα ζηνραζηεί πάλσ ζην ζέκα. 

Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζε νξηζκέλα κηθξναθεγήκαηα 

{Παπαληθνινπνχινπ, Κ.,  Ζ σξαηφηεξε δσγξαθηά ηεο Μαξίλαο, (2006), Ζιηφπνπινο, Β., 

Κη νη ηζηνξίεο κεηαλαζηεχνπλ, (2009), Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., Μήπσο κνηάδσ κε 

πηζεθάθη, (2006), Ρψζζε-Εαΐξε, Ρ., Σν ςαξάθη πνπ θνξνχζε γπαιηά, (2010) θαη Απηδήο, 

Μ., Έλα ςπγείν… γηα ηνλ Οξθέα, (2009)}, ήηαλ θαζνξηζηηθή ε παξέκβαζε ηεο δαζθάιαο. 

Αλαιακβάλνληαο ππνζηεξηθηηθφ, κεζνιαβεηηθφ θαη εκςπρσηηθφ ξφιν, ζπλεηέιεζε ζηελ 

ελίζρπζε ηεο απηνεηθφλαο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπ κηθξνχ παηδηνχ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ε θηγνχξα ηεο δαζθάιαο εκθαλίδεηαη ηφζν ζε 

ιεθηηθφ φζν θαη ζην εηθνληθφ επίπεδν. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη κηθξναθεγήκαηα ζηα νπνία 

απνπζηάδεη ε δαζθάια θαη ην ξφιν ηνπ κεζνιαβεηή αλαιακβάλεη κηα θίιε / θίινο, πνπ 

ράξε ζηελ παξέκβαζε ηεο/ηνπ ν «Άιινο» γίλεηαη ηειηθά απνδεθηφο απφ ηελ θνηλσλία ηνπ 

«Δκείο» {Θενράξε, A., Έλαο μερσξηζηφο θίινο, (2010) θαη Γηαθαηληζάθε, Π., Αο 

βγάινπκε άιιε θσηνγξαθία!, (2003)}. ε άιια κηθξναθεγήκαηα, θαζνξηζηηθή είλαη ε 

παξνπζία θαη κεζνιάβεζε ησλ γνληψλ (ζηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηεο κακάο), νη νπνίνη  

εκςπρψλνπλ κε ιφγηα αγάπεο θαη ηξπθεξφηεηαο ηα κηθξά παηδηά ηνπο {Ρψζζε-Εαΐξε, Ρ., 

Σν ςαξάθη πνπ θνξνχζε γπαιηά, (2010), Ζιηφπνπινο, Β., Κη νη ηζηνξίεο κεηαλαζηεχνπλ, 

(2009) θαη Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., Μήπσο κνηάδσ κε πηζεθάθη, (2006)}. Δμαίξεζε 

απνηειεί ην κηθξναθήγεκα ηεο Ρνπζάθε, Μ., Σα γξάκκαηα ρνξεχνπλ, (2010), ζην νπνίν ε 

παξνπζία ηεο κεηέξαο απνπζηάδεη. 

πσο έρνπκε αλαθέξεη, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλνκειίθσλ παηδηψλ 

ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ θνηλσληθή θαη γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε. Ο ξφινο ηνπ 

ζρνιείνπ, σο πιαηζίνπ αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ απηψλ ζρέζεσλ, απνδεηθλχεηαη 

ηδηαίηεξα θαίξηνο θαη θαζνξηζηηθφο, θαζψο ζπληζηά πξνλνκηαθφ κέζν θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο έληαμεο. Μέζσ ησλ θεηκέλσλ ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, ην παηδί 

εμνηθεηψλεηαη ζεηηθά κε ηνλ «Άιιν» κε απνηέιεζκα λα απνδνκεί κέζα ηνπ, φζν απηφ 

είλαη εθηθηφ, ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο γηα ηνλ «δηαθνξεηηθφ». πσο 
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αλαθέξεη ε Meek (2001), ε Παηδηθή Λνγνηερλία βνεζάεη ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο κέζα απφ ηηο έλλνηεο ηνπ «αλήθεηλ» θαη ηνπ «δηαθέξεηλ»
1597

. 

Δλ θαηαθιείδη, φπσο ππνζηεξίδεη ν Tahar Ben Jelloun, «[...] έλα παηδί είλαη αθφκε 

δηαζέζηκν, αθφκα αλνηρηφ γηα λα κάζεη θαη λα δηακνξθσζεί. Έλαο κεγάινο πνπ πηζηεχεη 

ζηελ „αληζφηεηα‟ είλαη δχζθνιν λα πεηζηεί. Σα παηδηά, αληίζεηα, κπνξνχλ λ‟ αιιάμνπλ. Γη‟ 

απηφ έρεη γίλεη ην ζρνιείν, γηα λα ηνπο καζαίλεη φηη νη άλζξσπνη γελληνχληαη θαη 

παξακέλνπλ ίζνη σο πξνο ηα δηθαηψκαηα θαη δηαθνξεηηθνί, γηα λα δηδάμεη φηη ε αλζξψπηλε 

πνιπκνξθία είλαη πινχηνο, φρη ειάηησκα»
1598

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1597

 Meek, M., «Preface», ζην Meek, M., Children‟s Literature And National Identity, (επηκ.), 

USA: Tentham Books, 2001, ζζ.vii-xvii.  
1598

 Jelloun, T.B., Ο Ραηζηζκφο πσο Σνλ Δμήγεζα ηελ Κφξε Μνπ, Βεξπθνθάθε, Α, (κηθξ.),  

Αζήλα: Νέα χλνξα-Ληβάλε, 1998, ζ.77. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΈΒΓΟΜΟ:  

Θεμαηική Καηηγοπία «ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ» 

 

 

Διζαγωγή 

 

ην θεθάιαην απηφ εμεηάδνληαη παηδηθά κηθξναθεγήκαηα, πνπ έρνπλ νηθνινγηθή 

θαηεχζπλζε/πξνζαλαηνιηζκφ. Ζ Παηδηθή Λνγνηερλία ηεο πεξηφδνπ 2000-2013, πνπ 

απνηειεί ην αληηθείκελν εμέηαζεο ηεο παξνχζεο δηαηξηβήο, επέδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

γηα ηα νηθνινγηθά δεηήκαηα. Ζ ζηαδηαθά βαζκηαία αλάπηπμε ησλ ζεκάησλ νηθνινγηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία ζπκβαδίδεη κε ηελ εδξαίσζε ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ αληίιεςε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Καηά ην 

δηάζηεκα, ινηπφλ, 2000-2013, πνιινί εθδνηηθνί νίθνη δεκνζίεπζαλ ζεηξέο παηδηθψλ 

βηβιίσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ή εζηηάδνπλ ζηε γλσξηκία ησλ 

παηδηψλ κε ηε θχζε θαη ηα έκβηα φληα.  

ην θεθάιαην απηφ εζηηάδνπκε θπξίσο ζε κηθξναθεγήκαηα Παηδηθήο Λνγνηερλίαο πνπ 

απεπζχλνληαη ζην παηδί κηθξήο ειηθίαο. Θεσξήζακε ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε πξψηα 

ζηηο αλαδεηήζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηφπηλ λα 

πξνρσξήζνπκε ζηελ εμέηαζε ησλ κηθξναθεγεκάησλ. ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη 

λα ζπζρεηίζεη ηα νηθνινγηθά ελδηαθέξνληα φπσο δηακνξθψλνληαη ζηα παηδαγσγηθά θαη 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζέκαηα νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ εκθαλίδνληαη ζην παηδηθφ 

κηθξναθήγεκα έηζη ψζηε λα θαλεί ε αιιειεπίδξαζε ε νπνία ζπληειεί ζηε ζπγγξαθή, ηελ 

εηθνλνγξάθεζε θαη ηελ θπθινθνξία έξγσλ Παηδηθήο Λνγνηερλίαο κε νηθνινγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θνληά ζηελ πεξίνδν 2000-2013. Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα γίλεη ζηνλ 

Οηθνθεκηληζκφ, ην πιαίζην ζθέςεσλ ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη λα έρεη απαζρνιήζεη θαη 

αξθεηνχο ζπγγξαθείο παηδηθψλ κηθξναθεγεκάησλ κε νηθνινγηθά ζέκαηα. 

ην έβδνκν θεθάιαην  εμεηάδνληαη νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο ηεο νηθνινγίαο ζε 

νρηψ εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα πνπ ην ζέκα ηνπο δηαξζξψλεηαη κέζα απφ ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ηεο νηθνινγίαο. Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ 

κηθξναθεγήζεσλ, πνπ ζπγθεληξψζακε, ζα αλαθεξζνχκε γεληθφηεξα ζην ζέκα ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Δπίζεο, ζα αζρνιεζνχκε κε δχν βαζηθέο έλλνηεο: ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο έλλνηεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

νηθνινγίαο. Δπηπιένλ, ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζρέζε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
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Οηθν-θεκηληζκνχ θαη ηέινο ζα επηζεκάλνπκε ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη ε έλλνηα ηεο 

νηθνινγίαο γηα ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, θαζψο απηή είλαη ε πεξίνδνο ζηελ 

νπνία επηθεληξσλφκαζηε ζηελ παξνχζα έξεπλα.  

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ε 

πεξηβαιινληηθή Παηδηθή Λνγνηερλία σο κέζν αλάδεημεο ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, εζηηάδνληαο ζηελ πεξηβαιινληηθή πιεξνθνξία, ζηα 

ηδενινγηθά δηαπνιηηηζκηθά κελχκαηα θαη ηέινο ζην βαζκφ εκπινθήο πεξηβαιινληηθνχ 

θαη δηαπνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Ζ εθπαίδεπζε αλαγλσξίδεηαη σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία απξηαλψλ 

πνιηηψλ, ηθαλψλ λα ζπλερίζνπλ θαη λα εμειίμνπλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην 

κέιινλ απηνχ ηνπ θφζκνπ, πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη
1599

. Ο θφζκνο δηακνξθψλεηαη απφ 

ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζρεδφλ θαζεκεξηλά ζε θάζε επίπεδν – πνιηηηθφ 

θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ. Οη απνθάζεηο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ην ζεκεξηλφ πνιηηηζηηθφ 

ζχζηεκα, αιιά θαη απφ ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε. Ο πνιηηηζκφο, φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί ζην πξψην θεθάιαην, πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ αλζξψπηλσλ πεπνηζήζεσλ, 

ησλ αηνκηθψλ ή ζεζκηθψλ αμηψλ, ησλ ζηάζεσλ, ησλ ζπλεζεηψλ θαη ησλ ζεζκψλ. Ο 

πνιηηηζκφο δηακνξθψλεη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν, επεξεάδεη ηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηε θχζε θαη ηε ζέζε ηνπο ζε απηήλ
1600

. Δίλαη δεδνκέλν φηη νη 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα
1601

, σο 

απφξξνηα ησλ αλζξψπηλσλ παξεκβάζεσλ ζην πεξηβάιινλ. Σα ζχγρξνλα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα, θαζψο ζπλδένληαη κε ηηο επηινγέο θαη ηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ηνπ 

αλζξψπνπ, απνηεινχλ κηα αληαλάθιαζε ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ, ησλ αμηψλ, ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη ηε ζέζε ηνπ ζην ζπλνιηθφ νηθνζχζηεκα 

ηεο γεο. Απφ φια απηά, αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο απνθάιπςεο ηεο πξαγκαηηθήο 

δηάζηαζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, αιιά θαη ησλ επηπηψζεσλ ησλ  

                                                           
1599

 Γεκεηξίνπ, Α., «Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Χο Μέζν Γηα Σελ Αλάπηπμε Σεο 

πλεξγαζίαο Σσλ Λαψλ, Σελ Κνηλσληθή Γηθαηνζχλε, Σελ Δηξήλε Καη Σνλ Πνιηηηζκφ», ζην 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Ζ Αλαθχθισζε Χο Αθνξκή, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

Θεζζαινλίθεο, 2008, ζ.41. 
1600

 Γεκεηξίνπ, Α., φ.π., 2008, ζ.41. 
1601

 πσο ε ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ε κφιπλζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ε 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, νη θιηκαηηθέο αιιαγέο, ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο γεο θαη ε κείσζε 

ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ φδνληνο. 
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πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ζηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. 

Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ αγσγή ηνπ ζεκεξηλνχ παηδηνχ – κειινληηθνχ πνιίηε, πξνάγνληαο αμίεο, πνπ 

κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ έλα βηψζηκν θαη δεκηνπξγηθφ κέιινλ θαη απνηειψληαο «έλα 

πξαγκαηηθφ φξγαλν γηα ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ ιαψλ θαη ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ 

κνξθψλ δηαθξίζεσλ, ξαηζηζηηθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ»
1602

. Γηα ηνλ Pestalozzi 

(1746-1827), ην πεξηβάιινλ απνηειεί ηελ πην βαζηά κπζηηθηζηηθή, ζξεζθεπηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή βίσζε ηνπ παηδηνχ θαη γη‟ απηφ πξέπεη λα θαηαζηεί ην θέληξν ηεο 

κνξθσηηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ ζρνιείνπ. Ο Pestalozzi είλαη ν πξψηνο πνπ έζεζε ηηο βάζεηο 

γηα κηα ζπλνιηθή παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή εξγαζία ζην ζρνιείν. Ζ δηδαζθαιία, θαηά 

ηε γλψκε ηνπ, πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ παηδηνχ, ζηηο 

αλάγθεο ηνπ, ζηελ παξαηήξεζε, ζηελ θαη‟ αίζζεζε επνπηεία θαη λα επηθεληξψλεηαη ζηε 

κειέηε ηνπ άκεζνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληφο ηνπ. Απφ ηνπο λεψηεξνπο 

παηδαγσγνχο, ν Dewey (1859-1952), πνπ ππήξμε πξσηεξγάηεο ηνπ «ρνιείνπ 

Δξγαζίαο», ππνζηήξημε φηη πξέπεη λα ππάξρεη ζπκθσλία αλάκεζα ζηηο εκπεηξίεο ηνπ 

παηδηνχ θαη ζηα δηάθνξα δηδαθηηθά ζέκαηα πνπ απηφ ζα κειεηήζεη. θνπφο ηεο αγσγήο, 

γηα ηνλ Dewey, είλαη λα βνεζήζνπκε ην κηθξφ παηδί λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο ζπλήζεηο επαθέο ηνπ κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ
1603

.  

Πξνθεηκέλνπ λα θαλεί ε θεληξηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

ζηε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ αλαπαξαζηάζεψλ ηεο ζηε ινγνηερλία, 

θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο. 

 

 

7.1 Ζ έννοια ηηρ Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ 

 

ηε δεθαεηία ηνπ ‟70, ζην πιαίζην ησλ ζπλζεθψλ πνπ είραλ ήδε δηακνξθσζεί, 

εκθαλίδεηαη ε πξφηαζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
1604

, ε νπνία δελ παξαπέκπεη 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν, αιιά πεξηζζφηεξν ζε κηα δηαθνξεηηθή θαη 
                                                           
1602

 Γεκεηξίνπ, Α., φ.π., 2008, ζ.41. 
1603

 Αζαλαζάθεο, Μ. Α., Οηθνπεξηβαιινληηθή Παηδαγσγηθή, Αζήλα: Γαξδαλφο, 1996,  ζ.87. 
1604

Γεσξγφπνπινο, Α., Σζαιίθε, Δ., Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Αξρέο – Φηινζνθία – 

Μεζνδνινγία – Παηρλίδηα Καη Αζθήζεηο, Αζήλα: Gutenberg, 1993, θαη Φινγαίηε, Δ., 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Διιεληθέο Παλεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο, 1993. 
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πην ελεξγεηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο γηα ην πεξηβάιινλ. Παξά ηελ πιεζψξα 

δξαζηεξηνηήησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ ηεο 

Δπξψπεο θαη Ακεξηθήο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟70, δηαπηζηψζεθε πσο δελ ππάξρεη έλαο 

γεληθά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Παξαθάησ 

δηαηππψλνληαη δχν απφ ηνπο γλσζηφηεξνπο νξηζκνχο γηα απηήλ
1605

: 

α) ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε είλαη ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο αμηψλ θαη 

δηαζαθήληζεο ελλνηψλ, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο αλαγθαίεο γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη εθηίκεζε ηεο αιιεινζπζρέηηζεο αλζξψπνπ, πνιηηηζκνχ θαη βηνθπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

β) Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ζαθνχο αληίιεςεο γηα ηελ 

νηθνινγηθή αιιειεμάξηεζε ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. Παξέρεη ζε θάζε άηνκν 

ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο γλψζεσλ, αμηψλ, ζηάζεσλ, αθνζίσζεο θαη δεμηνηήησλ, πνπ 

ρξεηάδεηαη ην άηνκν γηα λα πξνζηαηεχζεη θαη λα θαιπηεξεχζεη ην πεξηβάιινλ. 

Βεβαίσο, ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ, σο κηα 

εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, ππάξρεη απφ ηφηε πνπ ππάξρεη θαη ε αλζξψπηλε 

δσή
1606

. Ο άλζξσπνο, απφ ηε ζηηγκή πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε πάλσ ζηε γε, πξνθεηκέλνπ 

λα επηβηψζεη αλαγθάδεηαη ζπλερψο θαη αδηαιείπησο λα παιεχεη κε ηελ ίδηα ηε θχζε, ηελ 

νπνία κάιηζηα ζεσξεί πνιχ ηζρπξή-ίζσο θαη ηζρπξφηεξε απφ απηφλ- θαη ερζξηθή 

απέλαληί ηνπ. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ, ινηπφλ, λα γλσξίζεη θαη λα θαηαλνήζεη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, απέθηεζε πνιιέο εκπεηξίεο, πνπ ηηο κεηέδσζε ζηα παηδηά ηνπ. Απφ ηελ 

άπνςε απηή, ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα πνιινχο αηψλεο «αθνξνχζε ηνπο 

κεραληζκνχο πξνζηαζίαο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο θαη ηνπο ηξφπνπο 

εθκεηάιιεπζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο 

ηνπ»
1607

. 

Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πξνέξρεηαη κέζα απφ κηα νηθνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην πεξηβάιινλ δελ αληηπξνζσπεχεη πιένλ κηα 

ζηαηηθή πξαγκαηηθφηεηα έμσ απφ ηνλ άλζξσπν, αιιά κηα πξαγκαηηθφηεηα, κε ηελ νπνία 

ν άλζξσπνο αιιειεπηδξά δπλακηθά: πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

                                                           
1605

 Γεσξγφπνπινο, Α., & Σζαιίθε, Δ., φ.π., ζζ.13-14. 
1606

 Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, κε ηε δηεζλψο απνδεθηή ζθνπηά ηεο, έρεη δσή κφιηο 

εηθνζηπέληε εηψλ πεξίπνπ. πγθεθξηκέλα, ε αλάπηπμε ηεο απνηειεί αληαπφθξηζε ηεο εθπαίδεπζεο 

ζην γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηηο δεθαεηίεο ‟60-‟70, 

ελδηαθέξνλ πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ην πιαηχ θνηλφ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

επεκβάζεσλ ηνπ αλζξψπνπ ζην πεξηβάιινλ. Βι. Παπαδεκεηξίνπ, Β., Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε Καη ρνιείν, Μηα Γηαρξνληθή Θεψξεζε, Αζήλα: Γαξδαλφο, 1998, ζ.17. 
1607

Κνπηζφο, Γ. Ν., φ.π., ζζ.78-79. 
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αιιά θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζε απηνχ. Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε επηηξέπεη 

κέζσ ησλ αηζζήζεσλ κηα νιηζηηθή αληίιεςε ηνπ πξαγκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη κηα ζε 

βάζνο γλψζε ησλ νηθνινγηθψλ ζρέζεσλ
1608

. 

πσο έρεη εθαξκνζηεί ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κέρξη ζήκεξα θαη θπξίσο ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν, δε δίλεηαη έκθαζε δε βξίζθεηαη ηφζν ζηηο δηαδηθαζίεο γλψζεο θαη 

θαηαλφεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζρέζεσλ ηεο θνηλσλίαο κε απηφ, αιιά 

επηθεληξψλεηαη ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ
1609

. Ζ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε επηηξέπεη «κέζσ ησλ αηζζήζεσλ κηα νιηζηηθή αληίιεςε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη κηα ζε βάζνο γλψζε ησλ νηθνινγηθψλ ζρέζεσλ»
1610

. 

Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε λνείηαη ζήκεξα δηεζλψο σο θαξπφο ηεο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ νηθνινγηθνχ πξνβιήκαηνο θαη ηνπ θνηλσληθνχ αηηήκαηνο γηα ηελ 

επίιπζε θαίξησλ πξνβιεκάησλ. Δίλαη, επνκέλσο, κηα ζπλερήο καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα απνθηνχλ επίγλσζε ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, αιιά γλψζεηο, 

αμίεο, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο, κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα επηιχζνπλ ηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα γηα ηηο παξνχζεο θαη ηηο κειινληηθέο γεληέο
1611

.  

Γηαπηζηψλεηαη φηη ην πεξηβάιινλ, κέζα απφ ηε ζεψξεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο, δε λνείηαη σο εμσηεξηθφ ζηνηρείν ηνπ αλζξψπνπ, αιιά νχηε σο ζχλνιν 

δηαθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ. Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε επηρεηξεί λα αθππλίζεη ηελ 

έλλνηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε, ν νπνίνο θαηαλνεί ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ηα 

ηνπνζεηεί ζην ζσζηφ ηνπο ρσξνρξνληθφ πιαίζην θαη επηδηψθεη ζπιινγηθά, αιιά θαη 

αηνκηθά ηελ επίιπζή ηνπο.  

 

 

 

 

 

                                                           
1608

 Παληαδήο, ., & αθειιαξίνπ, Μ., «Μηα Πξφηαζε Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο Γηα Σν 

Νεπηαγσγείν», ζην Φπρνπαηδαγσγηθή Σεο Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο, φ.π., ζ.439. 
1609

 Barraza, L., Duque-Aristiza-Bal, A.M., & Rebolledo, G., «Environmental Education: From 

Policy To Practice», Environmental Education Research, 9 (3), 2003, ζζ.347-357. 
1610

 Παλαηδήο, ., & αθειιαξίνπ, Μ., φ.π., ζ.440. 
1611

 Vaughan, C., Gack, J., Soloranzo, H., & Ray, R., «The Effect Of Environmental Education 

On Schoolchildren, Their Parents And Community Members: A Study Of Intergenerational And 

Intercommunity Learning», Journal Of Environmental Education, 34 (3), 2003, ζζ.12-21. 
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7.2 κοπόρ και ζηόσοι ηηρ Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ
1612

 

 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, είλαη ε δηάπιαζε ππεχζπλσλ 

πεξηβαιινληηθά αηφκσλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ, πνπ ζα δηαθξίλνληαη γηα ηελ νηθνινγηθή 

ζπλείδεζε, ηελ νηθνινγηθή παηδεία θαη ην πεξηβαιινληηθφ ήζνο.  

Οη ζηφρνη, κε ηνπο νπνίνπο ζα πινπνηεζεί ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο είλαη
1613

: 

1) Ζ δηακφξθσζε κηαο ζθαηξηθήο πεξηβαιινληηθήο αληίιεςεο, πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ, πνπ ζπλδένπλ ηνλ άλζξσπν κε ην πεξηβάιινλ, αιιά θαη ησλ 

ηξφπσλ, κε ηνπο νπνίνπο ν άλζξσπνο δηαρεηξίδεηαη ην πεξηβάιινλ. 

2) Ζ θαηαλφεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θξίζεο θαη ε αλάιπζε ηεο αηηηαηήο αιπζίδαο 

παξαγσγήο πξνβιεκάησλ πεξηβάιινληνο. 

3) Ζ θαιιηέξγεηα θαηλνχξγησλ εζηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη αηζζεηηθψλ αμηψλ 

πνπ ζα επλνήζνπλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο αλάινγεο κε ην λέν πεξηβαιινληηθφ ήζνο. 

4) Ζ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα άηνκα θαη νη 

θνηλσληθέο νκάδεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαγλψζνπλ ηα πξνβιήκαηα, λα αμηνινγήζνπλ ηηο 

πξνηεηλφκελεο ιχζεηο θαη λα επηιέμνπλ ηελ πην θαηάιιειε θαη ηελ πην απνηειεζκαηηθή. 

5) Ζ δηακφξθσζε αηζζήκαηνο επζχλεο θαη αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ ιαψλ φινπ ηνπ 

θφζκνπ, κε πξννπηηθή ηελ εγθαζίδξπζε κηαο λέαο δηεζλνχο ηάμεο πξαγκάησλ, πνπ ζα 

δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο. 

Γηα λα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θίλεηξα γηα ηνλ 

πνιίηε, ηνλ νπνίν ζα βνεζήζνπλ λα βγεη απφ ηελ παζεηηθφηεηά ηνπ, λα αληηζηαζεί ζε 

νπνηαδήπνηε θαηάρξεζε εμνπζίαο θαη λα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο
1614

. 

χκθσλα κε ηηο θαηεγνξίεο ζηφρσλ, φπσο πεξηιεπηηθά δηαηππψλνληαη ζηε «Υάξηα 

ηνπ Βειηγξαδίνπ», ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζην λα βνεζήζεη άηνκα θαη 

θνηλσληθέο νκάδεο λα απνθηήζνπλ
1615

: 

                                                           
1612

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ ηνπ ‟70 θαη ‟80 δηαηππψλεηαη πιεζψξα ζηφρσλ θαη ζθνπψλ γηα 

ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Ζ Hammerman (1979) ζε έξεπλα ηεο, αθνχ έθαλε ηελ 

παξαπάλσ δηαπίζησζε, πξνζπάζεζε λα θαηαιήμεη ζε έλα ζχλνιν ζηφρσλ πνπ ζα πεξηείρε ηνπο 

πην ζεκαληηθνχο απφ απηνχο, έηζη ψζηε λα ρξεζηκεχζνπλ ζαλ ζθειεηφο γηα ηελ αλάπηπμε, 

επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Βι. 

Γεσξγφπνπινο, Α., & Σζαιίθε, Δ., φ.π., ζζ.14-15. 
1613

 Κνπηζφο, Γ. Ν., φ.π., ζ.82 
1614

 .π.,  ζζ.82-83. 
1615

 Γεσξγφπνπινο, Α., & Σζαιίθε, Δ., φ.π., ζζ.15-16. 
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1. Δπίγλσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε πξνο ην ζπλνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα ζρεηηδφκελα 

κε απηφ πξνβιήκαηα. 

2. Γλψζεηο θαη πνηθηιία εκπεηξηψλ, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηφ. 

3. ηάζεηο, αμίεο θαη ζπλαηζζήκαηα ελδηαθέξνληνο πξνο ην πεξηβάιινλ, θαζψο θαη 

θίλεηξα γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε βειηίσζε θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ. 

4. Γεμηφηεηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. 

5. Ηθαλφηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθάζηνηε ιακβαλνκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζε ζρέζε κε ηηο νηθνινγηθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο, αηζζεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δηαζηάζεηο ηνπο. 

6.Αίζζεζε ππεπζπλφηεηαο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα ελεξγνχ 

εκπινθήο (ζπκκεηνρήο) ζε φια ηα επίπεδα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίιπζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. 

Ζ Φινγαίηε (1993) πξεζβεχεη φηη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο θαη ε 

αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ ηθαλνηήησλ εθιακβάλνληαη σο ζηφρνη ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο θίλεηξα γηα ηνλ πνιίηε, ψζηε λα 

βγεη απφ ηελ παζεηηθφηεηά ηνπ θαη λα αληηζηαζεί ζηηο θαηαρξήζεηο θαη θαπειεχζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. χκθσλα κε ηε ινγηθή απηή, δηακνξθψλεηαη έλα άιιν επίπεδν ζηφρσλ 

ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη, αθνινπζψληαο ηηο επηηαγέο ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο ζπλνςίδνληαη ζηνπο παξαθάησ: 

- δηακφξθσζε πνιηηψλ κε νηθνινγηθή παηδεία θαη νηθνινγηθή ζπλείδεζε, 

πνπ ηνικνχλ λα αλαζεσξήζνπλ ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

θαη κε ην ζπλάλζξσπφ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα. 

- δηακφξθσζε πνιηηψλ κε ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία, πνπ 

εθπαηδεχνληαη θπξίσο ζηελ αλάιεςε επζπλψλ θαη δξάζεο, απεθδπφκελνη ηελ 

παζεηηθφηεηα θαη ηελ αίζζεζε αδπλακίαο απέλαληη ζηηο δνκέο ιήςεο απνθάζεσλ 

θαη δηαρείξηζεο ηεο πνιηηείαο
1616

. 

 

 

 

 

                                                           
1616

 Φινγαίηε, Δ., φ.π., ζζ.43-45. 
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7.3 Πεπιβάλλον 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ην πεξηβάιινλ απνηειεί θνξπθαίν δήηεκα ηεο ζχγρξνλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, αθνχ φινη νη άλζξσπνη, κηθξνί θαη κεγάινη, ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν 

απηφ,
1617

 θαη κάιηζηα κε ζνβαξφηεηα. Έρνληαο ππφςε φηη ην πεξηβάιινλ είλαη κηα έλλνηα 

πνιπζχλζεηε θαη πνιπδηάζηαηε, θνξηηζκέλε κε επηζηεκνληθέο ζεσξήζεηο, θνηλσληθνχο 

πξνβιεκαηηζκνχο, αμηνινγηθέο θξίζεηο θαη ηδενινγίεο, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη είλαη 

δχζθνινο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ελλνηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ
1618

. Απφ ηελ άπνςε 

απηή, ην πεξηβάιινλ, σο ρψξνο δσήο θαη δηαβίσζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο, σο 

πεδίν δξάζεο θαη δεκηνπξγίαο, παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, σο εξέζηζκα αληίδξαζεο 

θαη ζπκπεξηθνξάο, ηαπηίδεηαη άιινηε κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θη άιινηε κε ηελ ίδηα ηε 

θχζε
1619

. Ζ επηθξαηνχζα δηάθξηζε είλαη απηή πνπ δηαρσξίδεη ην πεξηβάιινλ ζε δπν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο, ην θπζηθφ θαη ην αλζξσπνγελέο. ηελ πξψηε θαηεγνξία, 

πεξηιακβάλνληαη ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, ελψ ζηε δεχηεξε, ηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. Πάλησο, ηφζν ην θπζηθφ φζν θαη ην 

αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, απνηεινχληαη απφ βηνηηθά θαη αβηνηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία 

δελ είλαη απνθιεηζηηθά, νχηε αλεμάξηεηα. Απνηεινχλ έλα κφλν κέξνο ελφο επξχηεξνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ πιαλήηε Γε, είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ 

ηνπο
1620

.  

Σν πεξηβάιινλ είλαη ν δσηηθφο ρψξνο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπνπ, φπσο θαη θάζε 

κνξθήο δσήο. Παξέρεη φιεο ηηο βαζηθέο ζπλζήθεο, ηα πιηθά θαη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηε δσή, ηελ επηβίσζε, αιιά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ 

ζρεδίσλ, πνπ επεμεξγάδεηαη ε αλζξσπφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα θαιπηεξεχζεη ηηο ζπλζήθεο 

                                                           
1617

 Ζ Φινγαίηε, Δ., ζεσξεί πξνηηκφηεξε ηελ έθθξαζε «Πεξηβάιινλ ηνπ αλζξψπνπ». Γηα 

πεξηζζφηεξα βι. Φινγαίηε, Δ., Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Αζήλα: Διιεληθέο Παλεπηζηεκηαθέο 

εθδφζεηο, 1993, ζ.158. 
1618

 Δίλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα νξίζνπκε ην πεξηβάιινλ γηαηί αληηπξνζσπεχεη κηα έλλνηα 

εμαηξεηηθά πινχζηα, πνιπδηάζηαηε θαη πνιπζχλζεηε, θνξηηζκέλε κε επηζηεκνληθέο ζεσξήζεηο 

αιιά θαη θνηλσληθνχο πξνβιεκαηηζκνχο, αμηνινγηθέο θξίζεηο θαη ηδενινγίεο. 

πσο πνιχ ζσζηά ζεκεηψλνπλ νη Harff θαη Durand, ην ζεκαζηνινγηθφ (ζεκαληηθφ) ηεο πεδίν 

έρεη ζχλνξα αθαζφξηζηα, ηθαλά λα απνζαξξχλνπλ ηνπο θίινπο ηεο ιεμηθνινγίαο, γηαηί παξακέλεη 

αλνηθηφ ζε θαηλφκελα θνηλσληθά πνπ βξίζθνληαη ζε πιήξε εμέιημε. Καη ε Savarit πεξηγξάθεη πην 

παξαζηαηηθά: «(…) ηα φξηα ηεο έλλνηαο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη θπκαηλφκελα. Πεξηιακβάλεη ή φρη 

θάπνηα ζηνηρεία αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ή ηηο αλαθνξέο απηνχ ν νπνίνο κηιάεη. Πξφθεηηαη γηα 

έλα θηλεηφ φιν γχξσ απφ έλα θέληξν πνπ θαη απηφ ην ίδην δηαξθψο κεηαβάιιεηαη». Βι. Φινγαίηε, 

Δ., Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, 1998, ζζ.151-155. 
1619

 Κνπηζφο, Γ. Ν., Πεξηβαιινληηθά Μνλνπάηηα, (επηκ.), Γηεχζπλζε Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

Ησάλληλα, 1995, ζζ.73-74. 
1620

 Γεκεηξίνπ, Α., φ.π.,  2008, ζζ.43-45. 
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δσήο ηεο. χκθσλα κε ηνλ Κξίβα, «Mε ηνλ φξν πεξηβάιινλ δελ ελλνείηαη κφλν ην θπζηθφ, 

αιιά θαη ην ηερληθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ»
1621

.  

Αθφκε, «πεξηβάιινλ είλαη έλα ζχλνιν αιιεινζπρεηηδφκελσλ παξαγφλησλ θαη ζπλζεθψλ, 

πνπ επεξεάδνπλ ηνλ άλζξσπν θαη ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο. Έηζη, ην πεξηβάιινλ 

πεξηιακβάλεη φια ηα αιιεινεμαξηψκελα βηνηηθά θαη αβηνηηθά ηνπ ζηνηρεία»
1622

. Οη ζρέζεηο 

αλζξψπνπ θαη πεξηβάιινληνο κεηαβάιινληαη ξηδηθά απφ ηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηψλα, νπφηε 

κε ηελ έλαξμε ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο εκθαλίζηεθαλ θαη επηβιήζεθαλ ηειηθά νη 

βηνκεραληθέο κέζνδνη παξαγσγήο θαη δεκηνπξγήζεθαλ νη ζχγρξνλεο βηνκεραληθέο 

θνηλσλίεο
1623

. 

Σα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα, ιφγσ ηεο παγθφζκηαο απμαλφκελεο αλεζπρίαο γηα ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηηο πξαθηηθέο αληηκεηψπηζήο ηνπο, νξγαλψζεθε κηα 

ζεηξά δηαθπβεξλεηηθψλ δηαζθέςεσλ γηα ην πεξηβάιινλ απφ ηελ UNESCO (United 

Nations Educational Scientific and Cultural Organization Programme) ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην πεξηβάιινλ. ηηο ζπλδηαζθέςεηο απηέο θαζνξίζηεθαλ ηφζν ε 

έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο, φζν θαη νη εθπαηδεπηηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε, 

ηελ πξνζηαζία θαη ηε βειηίσζή ηνπ. Δπίζεο, ηέζεθαλ ηα πιαίζηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ αμηψλ, ησλ εζψλ θαη ησλ ζηάζεσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην 

πεξηβάιινλ, ζρέζε ηελ νπνία νθείιεη λα πξνσζήζεη θπξίσο ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη πξάμε, κε ζαθψο φκσο δηαθνξνπνηεκέλε έλλνηα θαη πξαθηηθή απφ ηελ νπδέηεξε 

αλάγλσζε θαη κειέηε ηεο θχζεο πνπ επηθξαηνχζε κέρξη ηφηε
1624

. 

Σν πεξηβάιινλ γηα πνιινχο είλαη κηα κηθξή πεξηνρή γχξσ απφ ηε γεηηνληά ηνπο. Γηα 

άιινπο, είλαη ν ρψξνο πνπ πεξηβάιιεη νιφθιεξε ηε γε. Χζηφζν, δελ αθνξά κφλν φηη καο 

πεξηβάιιεη άκεζα, αιιά κε ηελ επξεία έλλνηα θαιχπηεη νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε, κε φια 

ηνπ ηα είδε, ηα πεηξψκαηα, ην έδαθνο, ηνπο πνηακνχο, ηηο ζάιαζζεο, ηα θπηά θαη ηα 

δψα
1625

. ια απηά βξίζθνληαη ζε κηα αξκνληθή ζρέζε. Σν πνιχπινθν απηφ ζχζηεκα ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, δνκεκέλν ζε κηα πεξίηερλε ηζνξξνπία, δεκηνπξγήζεθε ζηαδηαθά 

ζηε δηάξθεηα εθαηνκκπξίσλ εηψλ. Καλέλα απφ ηα δσληαλά ηνπ είδε δελ κπνξεί λα 

επηβηψζεη κφλν ηνπ, αθνχ ζην πνιχπινθν αιπζηδσηφ πιέγκα ηεο δσήο θάζε νξγαληζκφο 

                                                           
1621

 Κξίβαο, ., «Ζ Γηθηπαθή Δπηθνηλσλία Καη θέςε ηελ Πεξηβαιινληηθή Αγσγή», 

Δθπαηδεπηηθή Κνηλφηεηα, η.ρ.35, 1997, ζ.26. 
1622

 Αζαλαζάθεο, Α., Κνπζνπξήο, Θ., & Κνληαξάηνο, ., Αξρέο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ, 

Αζήλα: ΟΔΓΒ, 1998, ζ.19. 
1623

 Φινγαίηε, Δ., φ.π., ζζ.23-25. 
1624

 Αζαλαζάθεο, Μ. Α., Οηθνπεξηβαιινληηθή Παηδαγσγηθή, Αζήλα: Γαξδαλφο, 1996,  ζζ.17-18. 
1625

 Αζαλαζάθεο, Α., & Κνπζνπξήο, Θ., Πεξηβάιινλ Καη Οηθνινγία ηελ Δθπαίδεπζε, Αζήλα: 

Γαξδαλφο, 2008, ζ.133. 
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παίδεη έλα θαζνξηζκέλν ξφιν. Σηο ζρέζεηο θπηψλ θαη δψσλ κειεηά σο γλσζηφλ ε 

Οηθνινγία, ε νπνία ζα εμεηαζηεί ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

 

 

7.4 Οικολογία 

 

Ο φξνο «Οηθνινγία», πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ειιεληθέο ιέμεηο «νίθνο» θαη «ιφγνο», 

ραξαθηεξίδεη ηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ ησλ νξγαληζκψλ πνπ δνπλ ζ‟ έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

ηφπν (νίθνο). Χο απιή εκπεηξηθή γλψζε, ε έλλνηα ηεο «Οηθνινγίαο» ηαπηίδεη ηελ απαξρή 

ηεο κε ηελ εκθάληζε ηνπ αλζξψπνπ ζηε Γε. Ζ αλάγθε γηα εμαζθάιηζε ηξνθήο, ε 

δηακφξθσζε θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ δσήο θαη γεληθφηεξα ε δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηνλ άλζξσπν, ζχκθσλα κε ηε βνχιεζή ηνπ, ηνλ νδήγεζαλ ζηελ 

παξαηήξεζε θαη πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. 

Χο επηζηεκνληθφο θιάδνο, ε Οηθνινγία αλαπηχρζεθε κέζσ ηεο βηνινγίαο. 

Σξνθνδνηνχκελε αξρηθά απφ ηε θπζηθή νηθνλνκία ηνπ Ληλλαίνπ, ηηο πιεζπζκηαθέο αξρέο 

ηνπ Μάιζνπο θαη αξγφηεξα ηηο βηνγεσγξαθηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ Humboldt, ηελ 

αγξνρεκεία ηνπ Liebig θαη, θπξίσο ηε ζεσξία ηεο εμέιημεο ηνπ Γαξβίλνπ, ε Οηθνινγία 

παίξλεη επηζήκσο ζέζε ζην θάζκα ησλ επηζηεκψλ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Βέβαηα, σο 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε είλαη πνιχ παιαηφηεξε
1626

. 

Ο φξνο «Οηθνινγία», πάλησο, κε ηε ζπγθεθξηκέλε επηζηεκνληθή ηνπ έλλνηα, 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα απφ ην Γεξκαλφ δσνιφγν 

Haeckel
1627

. Μέζσ ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο πνπ δηελήξγεζε, κειεηψληαο θπξίσο ηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ νξγαληζκψλ, έδεημε ηελ αιιεινζπζρέηηζε θαη αιιειεπίδξαζε 

πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο. ηελ πνξεία ηεο, ε Οηθνινγία επέθηεηλε ην ρψξν ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηεο θαη ζηε κειέηε ηνπ ηερλεηνχ πεξηβάιινληνο, απηνχ, δειαδή, πνπ 

δεκηνχξγεζε ν άλζξσπνο κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Χο απνηέιεζκα, ην πεξηβάιινλ 

ζήκεξα κειεηάηαη σο ην ζχλνιν ησλ αιιεινζπζρεηηδφκελσλ, αιιεινεμαξηψκελσλ θαη 

αιιεινεπεξεαδφκελσλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ παξαγφλησλ θαη ζπλζεθψλ, πνπ 

                                                           
1626

 Αξθεηνί ηζηνξηθνί ησλ επηζηεκψλ ππνζηεξίδνπλ φηη ήδε ζηα θείκελα ηνπ Ηππνθξάηε, ηνπ 

Πιάησλα, ηνπ Αξηζηνηέιε, ηνπ Θενθξάζηνπ, ηνπ Πιηλίνπ θαη ηνπ Ζξνδφηνπ αληρλεχνληαη 

ζηνηρεία, πνπ ζπλζέηνπλ ηηο ζχγρξνλεο νηθνινγηθέο ζεσξίεο, ελψ αλαθνξέο ζε νηθνινγηθέο αξρέο 

ζπλαληψληαη αξγφηεξα ζε θείκελα ηνπ Λνπθξεηίνπ θαη ηνπ Κηθέξσλα θαη ζηα πνηήκαηα ηνπ 

Βηξγηιίνπ, Φινγαίηε, Δ., φ.π., ζ.34. 
1627

 Αζαλαζάθεο, Α., & Κνπζνχξεο, Θ., φ.π., ζ.137. 
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πιαηζηψλνπλ ηνλ άλζξσπν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, δηακνξθψλνληαο ηελ ηζνξξνπία, 

ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ
1628

.  

ήκεξα ε Οηθνινγία ελδηαθέξεηαη, επίζεο, θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

δηάζηαζε ησλ παξεκβάζεσλ ζηε θχζε, επηρεηξψληαο λα πξνζδηνξίζεη, λα αλαιχζεη θαη 

λα αμηνινγήζεη ηηο αλζξψπηλεο επεκβάζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπο ζηα θπζηθά 

νηθνζπζηήκαηα. Αθφκα, πξνζπαζεί λα θαηαδείμεη ηηο παξαγσγηθέο θαη θαηαλαισηηθέο 

εθείλεο δηαδηθαζίεο, πνπ δελ ζέβνληαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θχζεο. 

Ζ Οηθνινγία, ινηπφλ, ζηελ επξχηεξή ηεο δηάζηαζε θαιείηαη λα γλσξίζεη ζηνλ 

άλζξσπν φρη κφλν ην ζχλζεην ζχζηεκα ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη λα πξνηείλεη ιχζεηο γηα ηε δηαηήξεζε, ηελ πξνζηαζία 

θαη ηε βειηίσζή ηνπ, ιχζεηο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζε έλα πνηνηηθφ πιαίζην 

αλζξψπηλεο δσήο. 

Χζηφζν, ην πεξηερφκελν ηεο Οηθνινγίαο, ε ζεκαζία ηεο θαη ηα κελχκαηά ηεο δελ είλαη 

επξέσο γλσζηά ζην πιαηχ ειιεληθφ θνηλφ, παξφιν πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ε Οηθνινγία 

θαηέθηεζε ζεκαληηθή ζέζε ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Άιισζηε, πξνβιήκαηα, φπσο απηά ηεο 

ξχπαλζεο, ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ, ησλ ππξθαγηψλ θαη ηεο ρξήζεο θπηνθαξκάθσλ 

είλαη πξνβιήκαηα ζαθψο νηθνινγηθά. Γελ είλαη φκσο κφλν απηά: ε αλεξγία, ε βία, ε 

θαηαλάισζε, ν ππνζηηηζκφο είλαη ζηε βάζε ηνπο πξνβιήκαηα νηθνινγηθά ή, 

αθξηβέζηεξα, θνηλσληθν-νηθνινγηθά. Ζ νηθνινγία, ινηπφλ, γηα λα δηεξεπλήζεη θαη λα 

πξνζπαζήζεη λα εμεγήζεη ηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, ρξεζηκνπνηεί 

ζπλζεηηθά ηηο πξνηάζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα άιισλ επηζηεκψλ, φπσο ηεο Φπζηθήο, ηεο 

Υεκείαο αιιά θαη ηεο Κνηλσληνινγίαο, ηεο Φπρνινγίαο θαη άιισλ, ζπλαθψλ κε ηηο 

επηζηήκεο απηέο, θιάδσλ,.  

Ζ ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηε θχζε, ηε δσή, ηελ θνηλσλία θαη ηελ παξαγσγή είλαη 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο κηαο ηέηνηαο αλαγθαίαο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνχ, πνπ 

ζηαδηαθά ζα κπνξνχζε λα αθππλίζεη θαη λα δξαζηεξηνπνηήζεη ζπλνιηθφηεξα ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ ζχλνιν ζηα δεηήκαηα θαη ζηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ
1629

.  
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 Αζαλαζάθεο, Μ. Α., φ.π.,  ζζ.43-45. 
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7.5 Οικο-θεμινιζμόρ 

 

Ο νηθν-θεκηληζκφο απνηειεί κηα απειεπζεξσηηθή θηινζνθία, πνπ ζπλδπάδεη ηα 

ρεηξαθεηηθά ζηνηρεία ηνπ θεκηληζκνχ κε ηα πεξηβαιινληηθά ελδηαθέξνληα ηεο 

Οηθνινγίαο. Σαπηφρξνλα, απνηειεί θνηλσληθφ θίλεκα «πνπ εμεηάδεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ 

ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, κε ηελ ππνηαγή θαη 

θαηαπίεζε ησλ γπλαηθψλ
1630

, ησλ Δγρξψκσλ, ησλ παηδηψλ θαη ησλ θησρψλ»
1631

. Ο νηθν-

θεκηληζκφο δελ απνηειεί κηα κνλνιηζηθή πξνζέγγηζε, αιιά πεξηθιείεη πνιιαπιφηεηα 

ζέζεσλ (θεκηληζηηθψλ θαη νηθνινγηθψλ). πλεπψο, ε αλαθνξά ηνπ φξνπ ζηνλ εληθφ 

αξηζκφ (νηθν-θεκηληζκφο) θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή, θαζψο δελ απνηειεί έλα νκνγελέο 

θαη ζπλεθηηθφ ζψκα νηθν-θεκηληζηηθήο ζεσξίαο, αιιά κηα πνηθηιία ηδεψλ θαη ηάζεσλ, νη 

νπνίεο ζπρλά αιιεινζπγθξνχνληαη. 

ε έλα πξψην βαζηθφ επίπεδν, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ν νηθν-θεκηληζκφο αζρνιείηαη κε 

ηελ αλεχξεζε θνηλψλ ζεκείσλ κεηαμχ ηεο έκθπιεο θαηαπίεζεο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαηαζηάζεηο πνπ νθείινληαη, θπξίσο, ζηελ αλδξηθή θπξηαξρία. ε έλα 

δεχηεξν επίπεδν ζεψξεζεο, ν νηθν-θεκηληζκφο εμεηάδεη ηε ζέζε φηη άλδξεο θαη γπλαίθεο 

ζην δπηηθφ πνιηηηζκφ, ζπλδένληαη κε ην ηεξαξρηθφ δίπνιν «πνιηηηζκφο-θχζε», ζην νπνίν 

νη άλδξεο, σο αλψηεξνη, ζπζρεηίδνληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ, ελψ νη γπλαίθεο κε ηελ άγξηα 

θχζε, ε νπνία θαη πξέπεη λα ππνηαρζεί ζηελ αλδξηθή θπξηαξρία. Γπλαίθεο, ινηπφλ, θαη 

θχζε αμηνινγνχληαη σο ππνδεέζηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο έλλνηεο «άλδξεο-πνιηηηζκφο»
1632

. 

Απφ ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη έλα ηξίην επίπεδν, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη γπλαίθεο έρνπλ 

επζχλε λα αγσληζηνχλ, αθελφο, γηα ηελ παχζε ηεο αλδξηθήο θπξηαξρίαο θαη θαηαπίεζεο 

πάλσ ζηε θχζε, θαη αθεηέξνπ, γηα ηελ παχζε ηεο αλδξηθήο θπξηαξρίαο πάλσ ζηηο ίδηεο. 

Γηα φια απηά, επηρεηξείηαη ν ζπλδπαζκφο θεκηληζκνχ - νηθνινγίαο, θαζψο θαη ηα δχν 

θνηλσληθά θηλήκαηα απνβιέπνπλ ζηελ εγθαζίδξπζε ηζφηηκσλ θαη κε-ηεξαξρηθψλ δνκψλ. 
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7.5.1 Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη και Οικο-θεμινιζμόρ 

 

Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κπνξεί λα σθειεζεί ηα κέγηζηα απφ ηελ νηθν-

θεκηληζηηθή ζθέςε θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ έλλνηα ηεο «θξνληίδαο». Αξρηθά, ν νηθν-

θεκηληζκφο κπνξεί λα ππνγξακκίζεη ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αζπκκεηξίεο πνπ 

ππάξρνπλ ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, πεξηγξάθνληαο ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ ελφο 

ππνβαζκηζκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θνηλσληθψλ αζπκκεηξηψλ πνπ καζηίδνπλ ηηο 

εμαζιησκέλεο κάδεο, νη νπνίεο απνηεινχλ, ηαπηφρξνλα, ζχκαηα θάζε είδνπο ξχπαλζεο. 

Σα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, ζηα 

νπνία θπξηαξρνχλ αλδξνθξαηηθέο αληηιήςεηο θαη ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα 

καθξαίσλε παξάδνζε πνιέκσλ, εζληθηζηηθψλ δηακαρψλ, ηκπεξηαιηζηηθψλ θαη 

ξαηζηζηηθψλ αληηιήςεσλ. Γεληθφηεξα, θπξίαξρε αληίιεςε πνπ δηέπεη ηα νηθνλνκηθά απηά 

ζπζηήκαηα είλαη φηη ε θχζε θαη ε Γε κπνξεί λα απνηεινχλ αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο 

πξνο φθεινο ηεο «πξνφδνπ»
1633

. Σα παηδηά ρξεηάδεηαη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

αμηνινγήζνπλ ηνπο εζηθνχο θψδηθεο πνπ είλαη ζπλπθαζκέλνη κε ηνλ πνιηηηζκφ καο θαη νη 

νπνίνη επζχλνληαη γηα ηελ νηθνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ πιαλήηε καο. 

Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, αληιψληαο απφ ην νηθν-θεκηληζηηθφ παξάδεηγκα, ζα 

κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη θξηηηθά ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηνπ ζεηηθηζηηθνχ 

επηζηεκνινγηθνχ πξνηχπνπ. Δπίζεο, δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν ζηελ επίηεπμε γλσζηηθψλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Δμάιινπ, αλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο 

ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ε κεηαηξνπή αμηψλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

γηα κηα νηθνινγηθή επαηζζεηνπνίεζε, ηα παηδηά ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα εκπιαθνχλ θαη 

κε ζπλαηζζεκαηηθνχο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. Γε ζα πξέπεη, ινηπφλ, ηα παηδηά απιψο λα 

γλσξίδνπλ γηα ηα νηθνζπζηήκαηα, αιιά ζα πξέπεη θαη λα ηα αγαπνχλ.  

Δλ θαηαθιείδη, ε νηθν-θεκηληηηθή ζθέςε ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα θαιιηεξγήζνπλ 

βησκαηηθέο ζρέζεηο θαη λα απνθεχγνπλ αθεξεκέλεο εζηθέο αξρέο θαη πξνζηάγκαηα 

«θαζνιηθήο» ηζρχνο. Δλζαξξχλεη, επίζεο, ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

λνηάδνληαη, λα ζπκπαζνχλ, λα θαηαλννχλ θαη λα ζπλαηζζάλνληαη ηελ θαηάζηαζε ησλ 

αλζξψπηλσλ, αιιά θαη θάπνησλ άιισλ, κε-αλζξψπηλσλ φλησλ θαη λα αλαιακβάλνπλ 

ελεξγφ ππεπζπλφηεηα γη‟ απηά
1634

. 
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7.6 Οικολογία και Παιδική Λογοηεσνία 

 

ηελ ινγνηερλία κε νηθνινγηθφ πεξηερφκελν πεξηιακβάλνληαη ηα βηβιία, ζηα νπνία 

θπξηαξρεί ε «νηθνθεληξηθή αληίιεςε» ηφζν γηα ηε θχζε φζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ. Ζ 

πινθή ηεο ηζηνξίαο ζπλδέεηαη κε θάπνην νηθνινγηθφ ζέκα, φπσο ην δάζνο, ην λεξφ ή ε 

ξχπαλζε
1635

. Οη ήξσεο απηψλ ησλ ηζηνξηψλ, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη άλζξσπνη, δψα, 

αληηθείκελα, είηε ζπλεξγάδνληαη κε ζθνπφ ηελ «ζσηεξία» ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

είηε γλσζηνπνηνχλ ηε δηθή ηνπο νπηηθή γσλία. Σα παηδηθά ινγνηερληθά βηβιία κε 

νηθνινγηθφ πεξηερφκελν ζπκβάιινπλ ζηελ αλάδεημε ηεο ελφηεηαο θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο 

ζπλχπαξμεο φισλ ησλ εηδψλ. Δπίζεο, αλαδεηθλχνπλ ηε «καγεία ηεο Φχζεο πνπ είλαη 

αλαλεσηηθή, πνπ αλαγελλά, πνπ αέλαα δεκηνπξγεί» απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο νηθνινγηθήο 

ζπλείδεζεο
1636

. 

Σα βηβιία απηήο ηεο ζεκαηηθήο ζηνρεχνπλ ζηελ νηθεηφηεηα, κέζσ ηεο ηαχηηζεο ησλ 

πξσηαγσληζηψλ κε ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη. ηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ νη πξσηαγσληζηέο παξνπζηάδνπλ ην ζέκα απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή γσλία, ην παηδί - 

ζπλαλαγλψζηεο αληηιακβάλεηαη ηελ χπαξμε κηαο δηαθνξεηηθήο άπνςεο, απηήο ηνπ 

«Άιινπ». Χο απνηέιεζκα, αθελφο ζπγθξνχεηαη κε ηνλ εγσθεληξηζκφ ηνπ θαη αθεηέξνπ 

αληηιακβάλεηαη πσο δελ πξέπεη λα βιάςεη θαλέλαλ
1637

. Δπηπξφζζεηα, ζπκβάιινπλ ζηελ 

εμνηθείσζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ κε ζέκαηα θαη κε ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηε 

θπζηθή ηζνξξνπία θαζψο  απνηειεί κέζν δηδαζθαιίαο πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ. Χο 

απνηέιεζκα ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αληίιεςεο φηη θάζε άλζξσπνο απνηειεί 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζηζηφληαο πην εχθνιε ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ 

ζηάζεσλ απέλαληη ζε απηφ. Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ παηδηθνχ πεξηβαιινληηθνχ βηβιίνπ ηα 

κηθξά παηδηά απνθηνχλ γλψζεηο θαη κέζσ ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζέηνπλ αλαθαιχπηνπλ ηε 

ζρέζε αλάκεζα ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, δηακνξθψλνπλ απφςεηο γηα 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα. 

Οη αμίεο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζσ ηνπ παηδηθνχ πεξηβαιινληηθνχ βηβιίνπ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζχγρξνλε πεξηβαιινληηθή πξνβιεκαηηθή θαη ηελ πξνψζεζε 
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ζπκπεξηθνξψλ, αιια θαη ε ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ζπκβνιηζκνχ, ην θαζηζηνχλ 

πνιχηηκν εξγαιείν ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε
1638

. 

Ζ Παηδηθή Λνγνηερλία κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ζηελ άκεζε εκπεηξία θαη ζρέζε ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ κε ην πεξηβάιινλ. Μέζα απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ξφισλ ησλ 

«Άιισλ» ραξαθηήξσλ ην κηθξφ παηδί κπνξεί λα αληηιεθζεί ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο 

ζθέςεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Δπηπιένλ, γλσξίδνληαο ηελ θαηάζηαζε ηνπ «Άιινπ», κέζσ 

ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο απνθηνχλ «χπαξμε», θαη επεξεάδνπλ 

ηα κηθξά παηδηά. ε απηφ βνεζάεη θαη ε ρξήζε ηνπ θαληαζηηθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο 

γιψζζαο.  

πσο έρνπκε αλαθέξεη, ν θχξηνο ζθνπφο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ε 

δηακφξθσζε ελφο «πεξηβαιινληηθά ππεχζπλνπ πνιίηε», δειαδή ελφο «πνιίηε κε 

νηθνινγηθή παηδεία, νηθνινγηθή ζπλείδεζε, ππεχζπλν θαη ελεξγφ ζην θνηλσληθφ πεδίν»
1639

. 

Ζ ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα κηα πεξηβαιινληηθή εζηθή μεθηλάεη 

απφ ην λεπηαγσγείν θαη ζπλερίδεηαη ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ
1640

. 

πσο ππνζηεξίδεη ν Αλαγλσζηφπνπινο (1984), ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί 

μερσξηζηφ άμνλα ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζχγρξνλε πεδνγξαθία ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, 

θαζψο ζηα ζχγρξνλα ινγνηερληθά βηβιία «ε θχζε απνηειεί δπλακηθή παξνπζία κέζα ζηα 

βηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχζζεη κηα δηαιεθηηθή ζρέζε 

καδί ηεο. Σν παηδί δηαιέγεηαη κε ην θακέλν δάζνο, κηιάεη ζηα πνπιηά θαη ζηα ςάξηα, 

νλεηξεχεηαη ρακνγειαζηά αθξνγηάιηα»
1641

.  

ηνλ ηνκέα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ε πεξηβαιινληηθή ινγνηερλία κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ δηακφξθσζε θνηλψλ ηφπσλ, θαζψο ην δήηεκα ηεο ζπλχπαξμεο αηφκσλ 

απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα απνηειεί ην δεηνχκελν
1642

. Σν ζέκα ηεο 

ζχλδεζεο Οηθνινγίαο-Παηδηθήο Λνγνηερλίαο - δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο εληάζζεηαη, 

σο ζεσξία, ζηνλ επξχηεξν πξνβιεκαηηζκφ γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. 
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ηφρνο ηεο κειέηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο («Οηθνινγία») είλαη ε 

δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ, κε ηνλ νπνίν ε πεξηβαιινληηθή Παηδηθή Λνγνηερλία κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο κέζν αλάδεημεο ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε. Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ αληηιεπηά ηα δεηήκαηα ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηεξφηεηα, ζηε ζχδεπμή ηεο κε δηαπνιηηηζκηθά θαη νηθνινγηθά 

ζηνηρεία, επηιέρζεθαλ θαη ζα αλαιπζνχλ ζπγθεθξηκέλα κηθξναθεγήκαηα.  

Σν ζέκα ηεο νηθνινγίαο  θαη ε σθέιεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ απηή γίλεηαη αληηθείκελν 

δηεξεχλεζεο πνιιψλ ζχγρξνλσλ κηθξναθεγήζεσλ. Σα βηβιία, πνπ εμεηάδνληαη ζηελ 

παξνχζα δηαηξηβή, πξνζθέξνπλ πνηθίιεο φςεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. ηε 

ζπλέρεηα, ζα εμεηαζηεί ην θάζε κηθξναθήγεκα ρσξηζηά, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε 

ηδηαίηεξε δηάζηαζε, ε επηλνεηηθφηεηα θαη ε πνιιαπιφηεηα ησλ θφζκσλ, πνπ 

αμηνπνηνχληαη ζπκβνιηθά, γηα λα πξνβιεζεί ε ζρέζε νηθνινγίαο - δηαθνξεηηθφηεηαο. 

 

 

7.7 Αναλύζειρ μικποαθηγήζεων πεπιόδος 2003-2013 

 

ηελ θαηεγνξία «Οηθνινγία» δηακνξθψλεηαη κηα νκάδα εηθνλνγξαθεκέλσλ 

κηθξναθεγεκάησλ κε ηζηνξίεο, ζηηο νπνίεο πξσηαγσληζηνχλ δψα κε έληνλε ηελ παξνπζία 

ηνπ αλζξσπνκνξθηζκνχ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ξεαιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

ηεξηδφκελνη ζηα εθπαηδεπηηθά κνληέια, ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ ζην Πξψην 

Κεθάιαην ηεο δηαηξηβήο, ηα εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζην 

κνληέιν ηεο αθνκνίσζεο είλαη ηα εμήο: Ζιηφπνπινο, Β., Σξηγσλνςαξνχιε κελ 

εκπηζηεχεζαη ΠΟΣΔ… αρηλφ, (2013) θαη Βαξβαξνχζε, Λ., Μηα κέιηζζα… κε ιχζε, (2009). 

 

 

7.7.1 Σν κηθξναθήγεκα ηνπ Ζιηφπνπινπ, Β., Σξηγσλνςαξνχιε, κελ εκπηζηεχεζαη 

ΠΟΣΔ… αρηλφ!, (2013)
1643

 απνηειεί ηελ ηειεπηαία, ζε ζεηξά έθδνζεο, πεξηπέηεηα απηνχ 

ηνπ γλσζηνχ ήξσα, ην νπνίν ζίγεη κε αιιεγνξηθφ ηξφπν ηελ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα 

έκβηα φληα ηνπ βπζνχ «βάδνπλ ηέινο» ζην κίζνο θαη ηηο δηαθξίζεηο. χκθσλα κε ηελ 

Καινγήξνπ, ν ζπγγξαθέαο Βαγγέιεο Ζιηφπνπινο «Βιέπεη ηνλ θφζκν ηνπ βπζνχ κέζα απφ 

κηα ξεαιηζηηθή νπηηθή. Οη ελάιηνη ήξσεο ηνπ έρνπλ κηα αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ε 

                                                           
1643

 Ζιηφπνπινο, Β., Σξηγσλνςαξνχιε, κελ εκπηζηεχεζαη ΠΟΣΔ… αρηλφ!, Αζήλα: Παηάθε, 2013. 

Σελ εηθνλνγξάθεζε έθαλε ε Λήδα Βαξβαξνχζε. 
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θνηλσλία ηνπ βπζνχ είλαη κηα κηθξνγξαθία ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο»
1644

. Αμίδεη λα 

ζρνιηαζηεί πσο ζην πξψην βηβιίν ηεο ζεηξάο, Ο Σξηγσλνςαξνχιεο
1645

, ν ήξσαο αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ «Άιισλ» θαη ρξεηάζηεθε λα δείμεη ηδηαίηεξν ζάξξνο γηα λα 

θαηαθέξεη ηειηθά λα γίλεη απνδεθηφο απφ ηελ ππφινηπε θνηλσλία ηνπ βπζνχ. Δηδηθφηεξα, 

ην κπηεξφ ηνπ ζρήκα ήηαλ απηφ πνπ, ελψ αξρηθά ήηαλ ε αηηία ηεο απνκφλσζήο ηνπ, ζην 

ηέινο ηνλ βνήζεζε λα ηξππήζεη ηα δίρηπα, πνπ απεηινχζαλ ηα ςάξηα ηνπ ζρνιείνπ, λα ηα 

ζψζεη θαη λα αλαδεηρηεί ζε ήξσα. Αληίζεηα, ζην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν, ν ήξσαο πέθηεη 

ζχκα παξαπιάλεζεο θαη αληηκεησπίδεη ηα ππφινηπα ςάξηα σο «Άιινπο».  

Ξεθηλψληαο απφ ηηο παξαθείκελεο ζπκβάζεηο ηνπ βηβιίνπ, ν πεξηγξαθηθφο ηίηινο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμσθχιινπ, πξντδεάδνπλ ηνλ αλαγλψζηε γηα ην 

ζέκα ηεο ηζηνξίαο θαη πξνδίδνπλ ηελ λενηεξηθφηεηα ηνπ βηβιίνπ
1646

. Δηδηθφηεξα, ζην 

ηηηιηθφ πεξηερφκελν έρνπλ εληαρζεί θεηκεληθά απνζπάζκαηα κε θεθαιαία γξάκκαηα 

(«ΠΟΣΔ»), πνπ ζέινπλ λα ηνλίζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ λνήκαηνο. Ζ εηθφλα ηνπ 

εμσθχιινπ απεηθνλίδεη ηνλ Σξηγσλνςαξνχιε, έλαλ αρηλφ θαη έλαλ αζηεξία ζε έλα 

γήπεδν πνδνζθαίξνπ λα παίδνπλ πνδφζθαηξν. Ζ πιεξνθνξία απηή εληζρχεηαη απφ ην 

νπηηθφ ζχκβνιν ηεο πνδνζθαηξηθήο κπάιαο, πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νπηηθή ηξνπηθφηεηα. 

Οη εθθξάζεηο ησλ πξνζψπσλ ηνπο γλσζηνπνηνχλ ηελ χπαξμε αληίζεησλ νκάδσλ θαη 

ππνδειψλνπλ πσο δελ πξφθεηηαη γηα έλα θηιηθφ αγψλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αρηλφο έρεη 

ζπκσκέλν χθνο, φπσο απνδίδεηαη κε ηα γνπξισκέλα ηνπ κάηηα, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

Σξηγσλνςαξνχιε ν νπνίνο ρακνγειά θαη ηνλ αζηεξία ν νπνίνο εθθξάδεη απνξία. Άμην 

ζρνιηαζκνχ είλαη ην νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ ζην νπνίν ε εηηθέηα «Έλαο ηειηθφο 

ςαξνζθαίξνπ ελάληηα ζηηο δηαθξίζεηο θαη ηνλ ξαηζηζκφ», πιεξνθνξεί ηνλ αγνξαζηή-

αλαγλψζηε γηα ην «κήλπκα» θαη ηε «ρξεζηκφηεηα» ηνπ βηβιίνπ. 

Ζ αθήγεζε μεθηλάεη κε κηα ζειίδα, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο πξνζάιακνο
1647

 κχεζεο ζην 

κπζνπιαζηηθφ θφζκν ηνπ παξακπζηνχ. Ζ δηαηαξαρή ηεο θαλνληζηηθήο λφξκαο αλάγλσζεο 

ιεηηνπξγεί ζε δχν επίπεδα: αθελφο πξννηθνλνκεί ην πεξηερφκελν ηεο αθήγεζεο θαη κηα 

πξψηε ηδέα αλαθνξηθά κε ην ρψξν θαη ην ρξφλν δξάζεο ησλ εξψσλ, αθεηέξνπ μαθληάδεη 

                                                           
1644

 Καινγήξνπ, Σ., φ.π., 2003, ζ.212. 
1645

 Ζιηφπνπινο, Β., Ο Σξηγσλνςαξνχιεο, Αζήλα: Παηάθε, 1997. 
1646

 Οηθνλνκίδνπ, ., φ.π., ζ.91. 
1647

 χκθσλα κε ην Genette (1991) ην «παξαθείκελν», είλαη ν «πξνζάιακνο» (vestibule) πνπ 

ιεηηνπξγεί σο κέζν «δηεθπεξαίσζεο» (transaction) αλάκεζα ζην εμσθεηκεληθφ θαη εζσθεηκεληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ βηβιίνπ, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ηνπ παηδηνχ ζε απηφ, Genette, 

G., “Introduction to the Paratext”, New Literary History, Maclean, M., (κηθξ.), vol. 22 (2), 1991, 

ζζ. 261-262. Σελ απφδνζε ησλ φξσλ ζηα ειιεληθά πήξα απφ ηε Γηαλληθνπνχινπ, Α., 2008, φ.π., 

ζ. 263.    
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επράξηζηα ηνλ αλαγλψζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αλαγλψζηεο έξρεηαη ζε επαθή θαη 

ελεκεξψλεηαη γηα ηε δηαπξνζσπηθή ζρέζε ηνπ αρηλνχ κε ηνλ Σξηγσλνςαξνχιε. Ζ 

επηινγή ησλ παι ρξσκάησλ ζηελ εηθνλνγξαθεκέλε επηθάλεηα ηνπ ραξηηνχ ιεηηνπξγεί σο 

ζθεληθφ θφλην θαη σο νπηηθφο ππαηληγκφο ελφο απνκαθξπζκέλνπ θαη εμσπξαγκαηηθνχ 

ρσξνρξφλνπ
1648

.  

    ηελ επφκελε ζειίδα, απνθαιχπηεηαη ηη ζπκβαίλεη ζην θαληαζηηθφ ζχκπαλ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο
1649

, κε ηελ παξνπζίαζε φισλ ησλ έκβησλ φλησλ λα 

παίδνπλ «ςαξφζθαηξν». Ζ γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο είλαη θπζηθή, ζην επίπεδν ηνπ 

καηηνχ, θαη ην πιάλν γεληθφ, κε ζθνπφ λα ζπκπεξηιάβεη φινπο ηνπο ραξαθηήξεο. Απφ ηα 

ρακφγεια ζηα πξφζσπά ηνπο γίλεηαη αληηιεπηή ε χπαξμε κηαο ήξεκεο, ραιαξήο θαη 

ραξνχκελεο αηκφζθαηξαο. Άμηα ζρνιηαζκνχ είλαη ε εηξσληθή ζρέζε κεηαμχ θεηκέλνπ θαη 

εηθφλαο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ην ζεκαζηνινγηθφ ράζκα
1650

 (semantic gap), θαζψο 

εθιείπεη ζεκαληηθή πιεξνθνξία απφ ην ιεθηηθφ θείκελν, πνπ παξέρεηαη, σζηφζν, απφ ηηο 

εηθφλεο. Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ νπηηθή ηξνπηθφηεηα αλαπαξίζηαηαη ν αρηλφο, ν νπνίνο 

εθθξάδεη ηηο εζσηεξηθέο ηνπ ζθέςεηο ππφ ηελ κνξθή «κπαινληψλ νκηιίαο»
1651

. Απηά 

ιεηηνπξγνχλ σο νπηηθά αληηθείκελα κέζα ζηελ εηθφλα, εγγξάθνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

επηπιένλ αθεγεκαηηθά επίπεδα ηεο ήδε ππάξρνπζαο αθήγεζεο-πιαίζην. 

Ζ πινθή εμειίζζεηαη κε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ αρηλνχ λα δεκηνπξγήζεη ίληξηγθεο 

αλάκεζα ζηηο νκάδεο «ςαξνζθαίξνπ» κε ζθνπφ λα επηηχρεη ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε 

ηνπ ήξσα. ηνπο δηαιφγνπο πνπ αθνινπζνχλ αλάκεζα ζηνλ αρηλφ θαη ζηνπο ππφινηπνπο 

πεξηθεξεηαθνχο ραξαθηήξεο, απνθαιχπηνληαη νη ηδενινγηθέο ηνπ ζέζεηο θαη εηδηθφηεξα νη 

ξαηζηζηηθέο ηνπ αληηιήςεηο, πνπ ιεηηνπξγνχλ πξνζζεηηθά ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

λνεκάησλ. «ζα δελ είλαη ςάξηα «ζσζηά» δελ παίδνπλ θαιά. Αο ηα δηψμνπκε. Σα 

«ζσζηά» ςάξηα είλαη αλψηεξα θαη κε απηά ζα πάξνπκε ην πξσηάζιεκα»
1652

. 
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 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., 2008, ζζ. 226-227. 
1649

 πσο αλαθέξεη ε Καινγήξνπ, «Ο θφζκνο ηνπ βπζνχ δελ απνηειεί θαηλνθαλέο πεδίν 

πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ παηδηθή ινγνηερλία. Οη ινγνηερληθέο κεηαπιάζεηο ηεο “ζεκαηηθήο ηνπ 

βπζνχ” ηνπνζεηνχληαη ζ‟ έλαλ θχθιν, ζην άλσ ήκηζπ ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ν θφζκνο ηνπ 

παξακπζηνχ θαη ησλ κπζηεξηαθψλ λχμεσλ, ζην θάησ ήκηζπ ν θφζκνο ηνπ ξεαιηζκνχ θαη ηεο θνηλήο 

εκπεηξίαο». Καινγήξνπ, Σ., φ.π., 2003, ζζ.209-210. 
1650

 Kümmerling-Meibauer, Β., «Metalinguistic Awareness And The Child‟s Developing Concept 

Of Irony: The Relationship Between Pictures And Text In Ironic Picturebooks», The Lion And 

The Unicorn, vol. 23, 1999, ζζ. 153-183.  
1651

 Yannicopoulou, A., «The Visual Meanings Of Written Texts: The Puns», International 

Journal of Learning, vol. 10, 2003, ζζ.1-10.  
1652

 Γηα ηα βηβιία πνπ δε δηαζέηνπλ ζειηδαξίζκεζε, αξρίδσ λα αξηζκψ απφ ηε ζειίδα πνπ 

εκθαλίδεηαη ε πξψηε εηθφλα ή ζειίδα θεηκέλνπ. ην εμήο Ζιηφπνπινο, Β., Σξηγσλνςαξνχιε, κελ 

εκπηζηεχεζαη ΠΟΣΔ… αρηλφ!, φ.π., ζ.5. 
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«Θέιεηε λα παίμεηε κπάια ή δε ζέιεηε; Θέιεηε λα γίλεηε πξσηαζιεηέο ή φρη;». «νπ ιέσ φηη 

φζα πιάζκαηα έρνπλ παξάμελα άθξα πξέπεη λα θχγνπλ. Δμαηηίαο ηνπο δε ζα παίμνπκε πνηέ 

ζσζηφ ςαξφζθαηξν. Θα έρνπλ κπειάδεο, αθνχ φινη ζα ηα κηζήζνπλ»
1653

. Ζ εηθνλνγξάθνο 

πξνρσξά παξάιιεια κε ηελ θεηκεληθή αθήγεζε αλαπαξηζηάλνληαο ηα δπν ζηξαηφπεδα 

πνπ δεκηνπξγνχληαη θάζε θνξά: νη άθξεο ησλ δηζέιηδσλ εηθφλσλ εηθνλίδνπλ ηα δηάθνξα 

είδε ζαιαζζηλψλ. ηε κέζε ηνπο βξίζθεηαη ν ήξσαο (Σξηγσλνςαξνχιεο) θαη ν αληη-

ήξσαο (αρηλφο).  

ηα ιφγηα ηνπ Σξηγσλνςαξνχιε, απφ ηελ άιιε, απερνχλ κελχκαηα πεξί ηζφηεηαο θαη 

αιιεινζεβαζκνχ. Γξάθεη: 

«Ση είλαη απηά πνπ ιεο; Ο θαζέλαο έρεη ην ζρήκα ηνπ θη απηφ είλαη απ‟ φινπο ζεβαζηφ, 

απάληεζε ν Σξηγσλνςαξνχιεο». 

«Ση είλαη απηά πνπ ιεο; Ο θάζε θίινο έρεη δηθαίσκα λα παίδεη καδί καο»
1654

. 

Ζ θνξχθσζε ηεο πινθήο επέξρεηαη κε ηελ παξέκβαζε ηνπ βνεζνχ  

«Σεγαλνςαξνχιε», ν νπνίνο ππελζπκίδεη ζηνλ πξσηαγσληζηή «κελ εκπηζηεχεζαη πνηέ 

Αρηλφ»
1655

. Σα ιφγηα ηνπ επηθέξνπλ ιχζε, θαζψο θηλεηνπνηνχλ ηνλ Σξηγσλνςαξνχιε λα 

αθπξψζεη ηα ζρέδηα ηνπ αρηλνχ θαη λα απνθαηαζηήζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

ζαιαζζηλψλ. Καηαθέξλεη κε ηα ιφγηα ηνπ λα θάλεη ηα ππφινηπα ςάξηα λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο θαλέλαο δελ είλαη ίδηνο κε ηνλ άιινλ. ινη έρνπλ θάηη 

δηαθνξεηηθφ ζηελ εκθάληζή ηνπο, ην νπνίν, φκσο, ηνπο θαζηζηά κνλαδηθνχο.  

Ο ζπγγξαθέαο  Βαγγέιεο Ζιηφπνπινο θιείλεη ηελ αθήγεζή ηνπ ιέγνληαο πσο κε 

κεγάιε ραξά θαη ελζνπζηαζκφ φινη μεθίλεζαλ ην παηρλίδη. Πξάγκαηη, ζηελ 

εηθνλνγξάθεζε εηθνλίδνληαη φια ηα ςάξηα καδί. Σφζν, ινηπφλ, ην θείκελν φζν θαη ε 

εηθνλνγξάθεζε αλαδεηθλχνπλ ην θνηλφ παηρλίδη σο κέζν επίιπζεο ηεο έληαζεο θαη σο 

ζηνηρείν ζπληξνθηθφηεηαο. Ζ γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο είλαη παλνξακηθή, πξνζθέξνληαο 

κηα πνιππξηζκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ελαιιαγέο, πνπ θαζνδεγνχλ θάζε 

θνξά ηνλ αλαγλψζηε ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία εκπινθήο θαη ζέζεο ηαχηηζεο. Σν παηρλίδη 

είλαη κηα ζεκαίλνπζα θαηεγνξία, κηα εηδηθή κνξθή δξαζηεξηφηεηαο κε θνηλσληθή 

ιεηηνπξγία θαη αηζζεηηθή αμία, πνπ «θαηαιχεη ηηο δεζκεχζεηο ηεο χιεο θαη απνδεηθλχεη ηε 

δψζα χπαξμε ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο»
1656

. Γξάθεη: 
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«Δπηπρψο, κε ηνλ Αρηλφ καθξηά, ςαξφζθαηξν ζα παίδνπκε ελσκέλνη, ζην ζηάδην καο πνπ 

ζα νλνκαζηεί: ηάδην ίζσλ δηθαησκάησλ ζην παηρλίδη, ζηελ παξέα, ζηε δσή»
1657

. 

ηηο ζρέζεηο ηνπ «Δγψ» κε ηνλ «Άιιν» παξαηεξείηαη κηα πξνζπάζεηα ρσξνηαμηθήο 

πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ, ε νπνία θαλεξψλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ «Δγψ» λα 

ππνηηκήζεη ηνλ «Άιιν» θαη λα επηδείμεη ηε δχλακε θαη ηελ αλσηεξφηεηά ηνπ. Έηζη, ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν Αρηλφο πξνζπαζεί λα απνκαθξχλεη φιε ηελ θνηλσλία ηνπ βπζνχ, 

ζε κηα πξνζπάζεηα επίδεημεο ηεο δχλακεο θαη ηεο ππεξνρήο ηνπ. Αληίζεηα, ν θεληξηθφο 

ήξσαο (Σξηγσλνςαξνχιεο) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ «Άιινπ», σο θνξέαο ελφο 

ηδηαίηεξνπ ραξίζκαηνο, ηεο εζηθήο. 

Καζψο φιν θαη πεξηζζφηεξεο ηξνπηθφηεηεο ζπλεξγάδνληαη ζην ρψξν ηνπ παηδηθνχ 

βηβιίνπ γηα ηε κεηάδνζε ηνπ θεηκεληθνχ κελχκαηνο, ην παξαθείκελν αθνινπζεί ηελ ίδηα 

ηάζε
1658

. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ελδηάκεζα ηνπ θεηκέλνπ θαηαγξάθνληαη ζηίρνη 

ηξαγνπδηψλ. Ζ πξνζζήθε ερεηηθψλ ζηνηρείσλ φρη κφλν δεκηνπξγεί κηα ζπγθεθξηκέλε 

αηκφζθαηξα, αιιά αλαιακβάλεη ξφιν αλάινγν ησλ εηθφλσλ, «ζηαζεξνπνηεί», θαηά ηελ 

έθθξαζε ηνπ Nodelman, ην κήλπκα ησλ ιέμεσλ, θαη ην αληίζηξνθν
1659

. Δηδηθφηεξα, 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ έκκεηξν πνηεηηθφ ιφγν θαη ε ρξήζε νκνηνθαηαιεμίαο ζε 

πνηθίινπο ιεθηηθνχο ζπλδπαζκνχο πνπ παξάγεη ερεηηθφηεηα βνεζά ζηελ απνθνξηηζκέλε 

κεηάδνζε κελπκάησλ. «Μελ εκπηζηεχεζαη Αρηλφ, νχηε γηα έλα ιεπηφ. Μφλν κίζνο 

ζθνξπίδεη, γηα ζνχπα καο πξννξίδεη»
1660

.  

ρεηηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε, ην βηβιίν δηαζέηεη νινζέιηδεο εηθφλεο εθηφο πιαηζίνπ 

κε ην θείκελν λα ηνπνζεηείηαη εληφο ηνπο. Ζ εηθνλνγξάθεζε αθνινπζεί ην θείκελν θαη 

ππάξρεη ζπκκεηξηθφηεηα
1661

. Δπηπξφζζεηα, ην έληνλν είδνο γξαθήο (bold) ελδηάκεζα ηνπ 

ιεθηηθνχ θεηκέλνπ ζπληζηά κηα κνξθή νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ, αθνχ ζπκβάιιεη ζηελ 

έκθαζε ζεκαληηθψλ ζεκείσλ, πνπ κεηαθέξνπλ κελχκαηα ππέξ ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

ζπλχπαξμεο. Αθφκε, ν ζπγγξαθέαο επαλαρξεζηκνπνηεί
1662

 ηελ ηζηνξία κε ηίηιν «Ο 

Σξηγσλνςαξνχιεο, ν Μαπξνιέπηαο θη ν ηειεπηαίνο ηππφθακπνο»
1663

, κε ζθνπφ ηελ 

ηδενινγηθή θφξηηζε ηνπ αλαγλψζηε αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα ηεο εηεξφηεηαο θαη ηεο 
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απνδνρήο ηνπ «Άιινπ». χκθσλα κε ηελ ηδηφηεηα ηεο απνξξνθεηηθφηεηαο
1664

 πνπ 

δηαθξίλεη ηελ ηερληθή ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο, ε πινθή δηεηζδχεη ζε παιαηφηεξεο 

ινγνηερληθέο κνξθέο θαη ηαπηφρξνλα θαζξεπηίδεη ηηο εμσθεηκεληθέο ζπληζηψζεο, απφ ηηο 

νπνίεο επεξεάδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη
1665

. Ζ ιεηηνπξγία ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο παξάγεη 

ζπγθεθξηκέλα λνήκαηα κε ηδενινγηθή ζηφρεπζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ αλαηξνπή 

ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Δπηπιένλ, επηηπγράλεη ηελ θξηηηθή 

επεμεξγαζία ηφζν ζηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία πνπ ζπληειείηαη φζν θαη ζηνλ ηξφπν 

πξφζιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ βηψλεη ν ελλννχκελνο αλαγλψζηεο. Ο αλαγλψζηεο 

απνθσδηθνπνηεί ηα λνήκαηα πνπ παξάγνληαη θαη πξνεθηείλνληάο ηα αξκνληθά ηα 

αληηπαξαβάιεη κε ηελ θνηλσληθή ή πξνζσπηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλεη.  

Ζ λέα πεξηπέηεηα ηνπ Σξηγσλνςαξνχιε ζπκίδεη κε εχζηνρν ηξφπν ζηα παηδηά φηη έρνπλ 

φια δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο παξέεο θαη ζηα παηρλίδηα, φηη ζα πξέπεη καδί λα ιέλε 

«ρη» ζηνπο απνθιεηζκνχο θαη ζηνπο δηραζκνχο, φηη νθείινπλ λα δηεθδηθνχλ ηελ ηζφηεηα 

ζηε δσή ηνπο. Σν παηρλίδη δηαδξακαηίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ, ηφζν ζηε γλσζηηθή φζν θαη ζηε ζσκαηηθή θαη θνηλσληθή
1666

. πγθεθξηκέλα, ην 

νκαδηθφ παηρλίδη ζέηεη ζηα παηδηά πνιιέο απαηηήζεηο θαη ηα βνεζά λα απνθηήζνπλ 

ζεκαληηθέο θνηλσληθέο εκπεηξίεο, φπσο είλαη ε πξνζαξκνγή ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, 

ε ακνηβαηφηεηα θαη ν παξακεξηζκφο ησλ πξνζσπηθψλ επηζπκηψλ. Σν νκαδηθφ παηρλίδη 

βνεζά επίζεο ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο λα κάζνπλ λα ράλνπλ, ρσξίο λα 

εθδειψλνπλ επηζεηηθφηεηα θαη, αθφκε, λα κάζνπλ φηη ζην νκαδηθφ παηρλίδη απαηηείηαη ε 

ζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά
1667

. 

 

 

    7.7.2 ην κηθξναθήγεκα ηεο Βαξβαξνχζε, Λ., Μηα κέιηζζα…κε ιχζε!, (2009)
1668

 ν 

ηίηινο κε ηελ πεξηπαηρηηθή ιεηηνπξγία ηνπ, πξννηθνλνκεί ην ρηνπκνξηζηηθφ πεξηερφκελν 

ηεο ηζηνξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θσκηθφ εληνπίδεηαη ζηηο νκφερεο ιέμεηο «κε ιχζε» 

θαη «κειίζζη», πνπ σο ζεκαίλνλ βξίζθεηαη ζε άκεζε αηηηαθή ζρέζε (λα βξίζθεη ιχζεηο) 
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κε ην ζεκαηλφκελν (ηε «κέιηζζα»). Ζ εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμσθχιινπ ιεηηνπξγεί, επίζεο, 

ζπλεθδνρηθά ηνπ ηίηινπ, θαζψο βξίζθνληαη ζε άκεζε αηηηαθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. ε 

άκεζε ζπζρέηηζε, ινηπφλ, ηνπ ηίηινπ κε ηελ νπηηθή ηξνπηθφηεηα, αλαπαξίζηαηαη κηα 

κέιηζζα, πνπ απνηειεί ηελ εξσίδα ηεο ηζηνξίαο, λα θξαηά έλα θαθφ ζηα ρέξηα 

ππνδειψλνληαο πσο θάηη ςάρλεη. Ζ γσλία ιήςεο ηεο εηθφλαο είλαη θπζηθή ζην επίπεδν 

ησλ καηηψλ, αθνχ έρεη ζηφρν λα δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εξσίδα, ρσξίο λα 

παξακνξθψλεη θαζφινπ ηε κνξθή ηεο. Σν πιάλν είλαη αξθεηά θνληηλφ θαη κπνξεί λα 

εηπσζεί πσο είλαη γθξν πιαλ, θαζψο θαίλνληαη θαζαξά θαη ιεπηνκεξψο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξσίδαο, φπσο ηα δπν κεγάια εθθξαζηηθά ηεο κάηηα, ην ρακφγειφ 

ηεο, ηα καχξα γάληηα πνπ θνξάεη θαη ην καχξν θνιάλ ην νπνίν μερσξίδεη απφ ηα 

θνξδφληα πνπ θξέκνληαη. Σα ρξψκαηα πνπ επηθξαηνχλ είλαη ην ζθνχξν κπιε θαη ην 

θίηξηλν ηεο κέιηζζαο θαη ην θσηφο πνπ εθπέκπεη ν θαθφο πνπ θξαηά. ην πεδίν βάζνπο, 

βξίζθεηαη ε παλζέιελνο, ε νπνία θσηίδεη ηελ εηθφλα θαη θπξίσο ηελ εξσίδα, γηαηί είλαη 

ηνπνζεηεκέλε αθξηβψο απφ πίζσ ηεο, θαηέρνληαο κεγάιν φγθν ζηελ εηθφλα. Ζ γξακκή 

θπγήο ηνπ βιέκκαηφο ηεο θαηαιήγεη έμσ απφ ηελ εηθφλα, εζηηάδνληαο ζε απηφ πνπ 

«αλαθάιπςε» κε ην θαθφ ηεο. Ο θσηηζκφο ζηελ εηθφλα είλαη ξεαιηζηηθφο, κε ην θαθφ λα 

απνηειεί ηε κνλαδηθή πεγή θσηφο ζηελ εηθφλα. Απηφ δελ είλαη θαζφινπ ηπραίν, γηαηί, 

ζχκθσλα κε ην ιεθηηθφ πεξηερφκελν ηνπ ηίηινπ, ε κέιηζζα έρεη βξεη ηε ιχζε ζε θάηη πνπ 

ςάρλεη. 

Ζ αθήγεζε μεθηλάεη κε ηελ πξσηαγσλίζηξηα λα απηνζπζηήλεηαη: «Ναη, είκαη κηα 

κέιηζζα! Δ, θαη ινηπφλ; Ση ην πεξίεξγν έρσ πνπ θνξάσ θαιζφλ;»
1669

. «Έρσ θίηξηλν ρξψκα 

κε καχξεο ξίγεο. Κεξαίεο ππέξνρεο, αλ ηηο είδεο! Μεγάια κάηηα, θεληξί θαη θηεξά, δελ έρσ 

κε ηηο άιιεο θακία δηαθνξά»
1670

. Απηφκαηα, ν αλαγλψζηεο ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε κέιηζζα 

ηεο εηθφλαο είλαη ε κέιηζζα-αθεγήηξηα. Πξφθεηηαη γηα κηα πξσηνπξφζσπε αθήγεζε, πνπ 

ηζνδπλακεί κε έλα κνλφινγν ηεο εξσίδαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ν ελλννχκελνο αλαγλψζηεο 

θαηνξζψλεη λα εηζρσξήζεη ζηηο ζθέςεηο ηεο. χκθσλα κε ηνλ Stephens, φηαλ ν «Άιινο» 

απνηειεί ην θέληξν ηεο εζηίαζεο, αλαπαξίζηαηαη νη εκπεηξίεο θαη νη αληηιήςεηο ηεο, 

θαζνδεγψληαο ηνλ αλαγλψζηε λα ηαπηηζηεί καδί ηεο.
1671

 Σαπηφρξνλα, ράξε ζηελ απην-

παξνπζίαζε ηνπ θεληξηθνχ ραξαθηήξα, δίλεηαη απάληεζε ζηελ εξψηεζε «πνηνο κηιάεη;» 

ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη είλαη ε εξσίδα. Απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζειίδα νξίδνληαη νη 

                                                           
1669

 Γηα ηα βηβιία πνπ δε δηαζέηνπλ ζειηδαξίζκεζε, αξρίδσ λα αξηζκψ απφ ηε ζειίδα πνπ 

εκθαλίδεηαη ε πξψηε εηθφλα ή ζειίδα θεηκέλνπ. ην εμήο, Βαξβαξνχζε, Λ., φ.π., ζ.1. 
1670

 .π., ζ.1. 
1671

 Stephens, J., φ.π., ζζ.50-54. 



427 
 

ζπληεηαγκέλεο ηεο ιεθηηθήο θαη ηεο εηθνληζηηθήο αθήγεζεο απηνχ ηνπ 

εηθνλνγξαθεκέλνπ κηθξναθεγήκαηνο: ε νπηηθή γσλία ηεο ιεθηηθήο αθήγεζεο είλαη ηνπ 

νκνδηεγεηηθνχ αθεγεηή, αιιά ε νπηηθή γσλία ηεο εηθνληζηηθήο είλαη θάπνηνπ εμσηεξηθνχ 

παξαηεξεηή. Χο απνηέιεζκα, ην κηθξφ παηδί-ζπλαλαγλψζηεο, ην νπνίν μεθηλά ηελ 

αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ, ζα βξίζθεηαη αλάκεζα ζε δπν αληίξξνπεο ηάζεηο, κέρξη λα 

νινθιεξσζεί ε ηζηνξία: νη ιέμεηο ζα ην θαινχλ λα ηαπηηζηεί κε ηνλ ππνθεηκεληθφ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ε ίδηα ε κέιηζζα πξνζεγγίδεη θαη εξκελεχεη ηα δξψκελα, ελψ, νη εηθφλεο ζα 

ην θαινχλ λα ηαπηηζηεί κε ην βιέκκα πνπ θνηηάδεη ηε κέιηζζα, άξα λα απνζηαζηνπνηεζεί 

απφ εθείλελ θαη λα πξνζεγγίζεη θαη λα εξκελεχζεη ηα δξψκελα αληηθεηκεληθά
1672

. Δλψ, 

δειαδή, κέζσ ηνπ θεηκέλνπ ν αλαγλψζηεο ζα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην «Δγψ» ηνπ 

ήξσα, κέζσ ησλ εηθφλσλ ζα βιέπεη ηνλ ήξσα σο «Άιιν». Σα ιφγηα, ινηπφλ, ηεο κέιηζζαο 

πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο κπζνπιαζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηελ 

πξφζιεςε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ «Άιινπ», επηζπκνχλ λα δψζνπλ έκθαζε ζηε 

δηάζεζή ηεο γηα πνηθηινκνξθία. Σα ηππηθά πξνζδηνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ εηεξφηεηά ηεο είλαη  νη ζηπιηζηηθέο ηεο επηινγέο -ζπγθεθξηκέλα ε επηινγή 

ηεο λα θνξάεη θαιζφλ, θάηη ην νπνίν αληίθεηηαη ζηα θαλνληζηηθά πξφηππα ηεο «νηθείαο 

νκάδαο». Ζ εξσίδα ηεο ηζηνξίαο αληηπξνζσπεχεη ηνλ φκνην «Άιιν», κε ηελ εηεξφηεηά 

ηεο λα πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηα θνηλσληθά θαλνληζηηθά πξφηππα. Χζηφζν, δελ 

αλαθέξεηαη ζην θείκελν ε χπαξμε ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ σο πξνο ηελ εηεξφηεηα 

ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νπηηθή ηξνπηθφηεηα, θηλνχκελε παξάιιεια κε ηελ θεηκεληθή, 

εηθνλίδεη ηελ εξσίδα λα μαπιψλεη ζε κηα αηψξα κε ηελησκέλν ςειά ην έλα ηεο πφδη θαη 

κε ην ρέξη ηεο λα ηξαβά ην θαιζφλ πνπ θνξάεη.  

Ο ρψξνο δξάζεο, πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα, είλαη κηα θπςέιε, ε νπνία 

κεησλπκηθά ζπκίδεη ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ζην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ εξσίδα φιεο νη 

κέιηζζεο ιεηηνπξγνχλ κε θαλφλεο, πξνθεηκέλνπ λα κνξθσζνχλ. Γξάθεη: 

«Εσ κέζα ζε κηα θπςέιε πνπ ‟ρεη κέιηζζεο θαη κέιη. Δδψ θαλείο δελ θάλεη φηη ζέιεη. 

Έρνπκε ηάμεηο θαη ζξαλία, κε πνιιά βηβιία θαη κεγάιε ηζηνξία!»
1673

. 

Ζ πινθή εμειίζζεηαη κε ηελ εξσίδα λα παξνπζηάδεη ηηο θαζεκεξηλέο ηεο 

ελαζρνιήζεηο, θαζψο βξίζθεηαη ζε πνιιά κέξε ηεο γεο. Οη εηθφλεο λα δηαηξνχληαη ζε 

ηκεκαηηθά ππν-ζχλνια, κηκνχκελεο ηελ πνξεία αλάγλσζεο ησλ θφκηθο. Ζ θάζε ζειίδα 

πεξηιακβάλεη δπν δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εξσίδαο, νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη κε 
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κηα ιεπθή γξακκή, πνπ παξεκβάιιεηαη αλάκεζά ηνπο, εληζρχνληαο ηε ρξσκαηηθή 

αληίζεζε. Ζ θάζε απνζπαζκαηηθή εηθφλα ζπλνδεχεηαη απφ έλα πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο 

θείκελν, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηελ αληίζηνηρε θάζε θνξά δξάζε. Ζ θιηκάθσζε ηεο δξάζεο 

επέξρεηαη ηε ζηηγκή πνπ ε πξσηαγσλίζηξηα αληηιακβάλεηαη πσο έρνπλ εμαθαληζηεί φιεο 

νη κέιηζζεο απφ ηελ θπςέιε θαη μεθηλάεη λα ηηο ςάμεη κφλε ηεο. Σα γξάκκαηα ζηε θξάζε 

«ηελ ηξνκάδεη» είλαη επελδπκέλα κε θφθθηλν ρξψκα θαη -ελ κέζσ ιεπθνχ θφληνπ- 

παξάγνπλ κηα έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε, πνπ εθηζηά ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε. 

Παξάιιεια, ζπκβάιινπλ ζην λα κεηαδνζεί ν θφβνο πνπ έλησζε ε εξσίδα εμαηηίαο ηεο 

απνπζία ησλ ππφινηπσλ κειηζζψλ. Άμην ζρνιηαζκνχ είλαη ην γεγνλφο πσο ε αλαδήηεζή 

ηεο μεθηλάεη απφ ηε ζηηγκή πνπ θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ε εηθφλα ζην δέθαην έθην 

δηζέιηδν, ε νπνία απνηειεί επαλάιεςε ηεο εηθφλαο ηνπ εμσθχιινπ. Μέζα απφ απηήλ ηελ 

επαλάιεςε, ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο θαιείηαη λα παιηλδξνκήζεη ζηελ εηθφλα ηνπ 

εμσθχιινπ, κε ζθνπφ λα απνθσδηθνπνηήζεη ην κήλπκά ηεο
1674

. Γξάθεη: 

«ήκεξα δε ληψζσ πνιχ θαιά, ηα θηεξά κνπ είλαη βαξηά. Λεο λα έρσ ππξεηφ; Να πεηάμσ 

δελ κπνξψ…»
1675

. 

«Ζζπρία αθνπγφηαλε παληνχ, πνχ πήγαλε φιεο, ηη λα ‟ραλε ζην λνπ; Βγαίλεη έμσ, ηηο 

θσλάδεη. Σφζε εζπρία ηελ ηξνκάδεη…»
1676

. 

 «Σε κία ηε βξήθε ζην κπνπθάιη θαη ηελ άιιε ζηνλ κπαθάιε. Άιιε κέιηζζα πην θάησ είρε 

πέζεη ζ‟ έλα πηάην. Μηα θξεκφηαλε ζηελ πφξηα θαη κηα άιιε κεο ζηα ρφξηα. Μία ηε βξήθα 

ζε παπνχηζη θαη κία άιιε ζε θνπθνχηζη!»
1677

. 

ηελ θνξχθσζε ηεο πινθήο, ε εξσίδα θαηαθέξλεη λα καδέςεη φιεο ηηο κέιηζζεο ράξε 

ζην ηξαγνχδη ηεο. Ζ ζθελή απηή απνηειεί δηαθεηκεληθφ ππαηληγκφ ζηηο εηξήλεο ηεο 

ειιεληθήο κπζνινγίαο, νη νπνίεο κάγεπαλ ηνπο πεξαζηηθνχο κε ην παξαπιαλεηηθφ 

ηξαγνχδη ηνπο. Έηζη θαη ε πξσηαγσλίζηξηα, ρξεζηκνπνηψληαο ην ηξαγνχδη, νδεγεί ηηο 

κέιηζζεο ζην λα βξνπλ ην δξφκν ηεο επηζηξνθήο θαη λα θαηαθέξνπλ λα ζσζνχλ.  

Έλα ινγνηερληθφ έξγν κπνξεί λα έρεη έλα θάζκα λνεκάησλ θαη φρη απιψο έλα 

λφεκα
1678

. ην «Μηα κέιηζζα… κε ιχζε», ε θεληξηθή ηζηνξία ζπλδέεηαη  κε ηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία εληάζζνληαη ζε έλα πιαίζην νηθνθεληξηθήο 
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αληίιεςεο
1679

 γηα ηε θχζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη 

καδί ηεο θαη ζπλάκα λα ηε ζέβεηαη θαη φρη λα ηελ εμνπζηάδεη θαηαζηξέθνληάο ηελ
1680

. Οη 

πνηθίινη επηβαξπληηθνί παξάγνληεο ησλ πφιεσλ απνζπληνλίδνπλ ηηο κέιηζζεο 
1681

: ε 

ξχπαλζε, ε ερνξχπαλζε, ηα απηνθίλεηα θαη ηα θνπγάξα. Οη ιφγνη πνπ θαηαζηξάθεθε ην 

κειίζζη παξαπέκπνπλ ζηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. ινη απηνί νη ιφγνη εηθνλίδνληαη  

ζε κηα δηζέιηδε εηθφλα, ε νπνία πεξηθιείεη ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

απηνχο ηνπο επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ
1682

. Με ζθνπφ λα 

απνδνζεί ν κεγάινο πεξηβαιινληηθφο θίλδπλνο πνπ παξακνλεχεη, ηα θνπγάξα θαη ηα 

απηνθίλεηα απεηθνλίδνληαη ζαλ ηξνκαθηηθά ηέξαηα, κε ηα ζηφκαηα αλνηθηά θαη ηα 

βιέκκαηά ηνπο γεκάηα αγξηφηεηα. Ζ «αιιαγή» θαη ην ηέινο ηεο δξάζεο ζπλνςίδεηαη 

ζηελ ηειεπηαία εηθφλα ηνπ κηθξναθεγήκαηνο, πνπ κεησλπκηθά  αληηπξνζσπεχεη ην 

ηδαληθφ κέιινλ ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, γηα λα είλαη ειπηδνθφξν, ζα πξέπεη νη 

άλζξσπνη λα δηαζέηνπλ εληζρπκέλε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε. Γξάθεη: 

«Οη πφιεηο έρνπλ πηα αιιάμεη, έρεη ραζεί ζηε θχζε ε ηάμε!» ιν ςεθάδνπλ θαη θσλάδνπλ, 

ηηο θαξδνχιεο καο ηξνκάδνπλ!»
1683

. 

«Κιάμνλ, δνξπθφξνη, θηλεηά, ηζηγάξα, απηνθίλεηα θαη πνιιά πνιιά θνπγάξα. Οη θαπλνί, 

ηα εληνκνθηφλα καο πλίγνπλ αθφκα»
1684

. «Λνηπφλ, κεηαθνκίδνπκε, θαηλνχξγην θφζκν 

θηίδνπκε! Θα θηηάμνπκε εκείο κηα πφιε πνπ θαιά ζα δνχλε φινη!»
1685

. 

Ζ κέιηζζα ηνπ κηθξναθεγήκαηνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ αλζξσπφκνξθσλ δψσλ. 

Γηαηεξεί βέβαηα ηε θπζηθφηεηα ηεο κέιηζζαο, αιιά ληχλεηαη θαη ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ 

άλζξσπνο: έρεη ζεξκφκεηξν ζην ζηφκα
1686

 θαη πίλεη ηζάη κε κέιη, γηαηί είλαη άξξσζηε
1687

. 

Δμεηάδνληαο ηε ζρέζε εηθφλαο θαη θεηκέλνπ, δηαπηζηψλεηαη πσο ε εηθφλα αθνινπζεί 

ηε θηινζνθία ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ λνεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ εληζρχνληάο ην, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά ζην δηζέιηδν, ζην νπνίν εηθνλίδεηαη ε ηάμε ηνπ ζρνιείνπ
1688

. 
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Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη επίζεο νη νπηηθέο ζπκβάζεηο, πνπ εκθαλίδνληαη ζε φιν ην 

θείκελν, φπσο γηα παξάδεηγκα ιέμεηο πνπ μεθεχγνπλ απφ ην πιαίζην ησλ ιφγσλ θαη 

εηζρσξνχλ ζηνλ πνιχρξσκν ρψξν ηεο εηθφλαο
1689

, έληαμε δηαιφγσλ ζην ρψξν πνπ 

θαηαιακβάλεη ε εηθφλα
1690

, αιιαγέο ζην κέγεζνο θαη ηελ έληαζε ησλ ρξσκάησλ ησλ 

εηθφλσλ ηνπ ηππψκαηνο
1691

. Δθθξάζεηο,
1692

 πνπ θαλεξψλνπλ ηξφκν, δειψλνληαη ζην 

θείκελν  κε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν γξαθήο ηνπο, ηδηαίηεξα ζην κέγεζνο θαη ην ζρεδηαζκφ 

ησλ γξακκάησλ. Άιιεο εθθξάζεηο ππνβάιινληαη κε θπκαηνεηδείο εγγξαθέο θεηκέλσλ
1693

. 

Σέινο, ε αθήγεζε είλαη ζε έκκεηξν πνηεηηθφ ιφγν θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ νκνηνηέιεπηα 

θαη νκνηνθαηαιεμίεο, γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη κηα κνπζηθφηεηα θαη ερεηηθφηεηα ζηηο 

πξνηάζεηο, θαζηζηψληαο πην εχιεπην ην ραξαθηήξα ησλ κελπκάησλ ηνπ ιεθηηθνχ 

θεηκέλνπ. «Γελ είκαη θνπηζνκπφια, κα ζέισ λα ηα καζαίλσ φια! Μ‟ αξέζεη λα βνεζάσ 

ηνπο άιινπο φπνπ θη αλ πάσ»
1694

. 

Πξφθεηηαη γηα κηα αζηεία ηζηνξία, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ κηα επράξηζηε θαη 

επξεκαηηθή εηθνλνγξάθεζε, πνπ «αλαγθάδεη» ην κηθξφ παηδί-ζπλαλαγλψζηε λα 

επζπκήζεη, λα κεηδηάζεη, λα αλαιπζεί ζε γέιηα
1695

. Σν ρηνχκνξ σο θνηλσληθφ κήλπκα 

επηδηψθεη λα πξνθαιέζεη γέιην θαη επηηειεί θνηλσληθέο θαη ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ αμία 

ηνπ ρηνχκνξ ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ έρεη ζπδεηεζεί απφ ηελ Ηαηξηθή αιιά θαη ηελ 

Φπρνινγία. Ηδηαίηεξα γηα ην παηδί, έρεη ζεκαζία «ιεηηνπξγηθή»
1696

. Μέζσ ηεο 

δηαζθέδαζεο νδεγείηαη ζε δηαπηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο θνηλσληθέο δνκέο, ηηο ζρέζεηο 

θαη ηηο αληηιήςεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ κηαο νκάδαο θαη αλζξψπσλ δηαθνξεηηθψλ
1697

. 

      

Σα κηθξναθεγήκαηα ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ ζπγθιίλεη -ρσξίο λα ηαπηίδεηαη 

απφιπηα- κε ινγηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ ζπλάδνπλ κε ην κνληέιν επαθήο είλαη ηα εμήο: 

Γηθαίνπ, Δ., Σν αινγάθη, ε ηπρεξή παζραιίηζα, κηα αξθνχδα θη εκείο, (2011), 

Βαξβαξνχζε, Λ., Έλα ζθνπιήθη κε… θηεξά, (2006),  Παπιάθε, Γ.,  Σν ρνξηνθάγν 

ηζαθάιη, (2006), Αιεμάλδξνπ, Γ., Ζ ρεηξνβνκβίδα πνπ ήζειε λα είλαη ζαλ… ηε βίδα!, 
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(2011), Σζνξψλε – Γεσξγηάδε, Γ., Έθπιεμεεε!!!, (2013) θαη Μάγνο, Κ., Ο Σδηθηηδίθ, ν 

Κξηθηθξίθ… θαη ε παξάμελε ρνξσδία ηνπ δάζνπο, (2012). 

 

 

7.7.3 ην κηθξναθήγεκα ηεο Σζνξψλε – Γεσξγηάδε, Γ., Έθπιεμεεε!!!, (2013)
1698

 ε 

ζσκαηηθή ππεξνρή ελφο θαξραξία είλαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ απφ ηα ππφινηπα έκβηα 

φληα ηεο ζάιαζζαο. Οη παξαθείκελεο ζπκβάζεηο ζπληζηνχλ ηα πξψηα κέζα γλσξηκίαο ηνπ 

αλαγλψζηε κε ηνπο κπζνπιαζηηθνχο ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο ιέμεο «Έθπιεμε» ζηνλ ηίηιν δειψλεη ην ζπλαίζζεκα πνπ ληψζεη 

θάπνηνο, φηαλ ζπκβαίλεη θάηη μαθληθφ θαη ηειείσο αλαπάληερν. Πξφθεηηαη γηα κηα ιέμε 

πνπ είλαη γλψξηκε ζηα κηθξά παηδηά θαη ζπγθεθξηκέλα ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ απηήο ηεο 

ηζηνξίαο, ηα νπνία αξέζθνληαη πνιχ ζηελ ηδέα ησλ «εθπιήμεσλ». Ζ νπηηθή δηάζηαζε ησλ 

γξακκάησλ θαη ε ρξήζε ηνπ ζεκείνπ ζηίμεο ησλ ζαπκαζηηθψλ («Έθπιεμε!!!) κεηέρνπλ 

ηεο πεξηπαηρηηθήο δηάζεζεο ηνπ ηίηινπ. Χο εηθφλα εμσθχιινπ επηιέγεηαη ν 

πξσηαγσληζηήο ηεο ηζηνξίαο (έλαο θαξραξίαο), ν νπνίνο δηαηεξεί φια ηα ξεαιηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαηνκίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δψνπ. Ο εηθνλνγξάθνο επηιέγεη λα 

εηθνλίζεη ηνλ θαξραξία κε ηα κεγάια ζαγφληα ηνπ αλνηρηά, γηα λα είλαη νξαηή ε δηάηαμε 

ηεο πξηνλσηήο νδνληνζηνηρίαο ηνπ. Δπηπιένλ, έρεη πεξαζκέλε ζην ζψκα ηνπ  κηα ηζάληα. 

Οη  γξακκέο θίλεζεο πνπ εκθαλίδνληαη δίπια ηνπ δειψλνπλ θίλεζε
1699

. Με ηα ζηνηρεία 

ηερλνηξνπίαο (ηηο γξακκέο θαη ηα θαηάιιεια ρξψκαηα) πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

εηθνλνγξάθνο, θαηνξζψλεη θαη πξαγκαηνπνηεί ηε δηάξξεμε ησλ βαζηθψλ πιαηζίσλ, πνπ 

νξίδνπλ ηε κπζνπιαζία, κε απνηέιεζκα λα απνδίδεηαη ε ςεπδαίζζεζε ηνπ βάζνπο
1700

. 

Απηφ πνπ εθιακβάλεη ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο, ζπζρεηίδνληαο ηνλ ηίηιν κε ηελ εηθφλα ηνπ 

εμσθχιινπ, είλαη κηα αλαηξνπή σο πξνο ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ην βηβιίν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηε εληχπσζε πνπ ζρεκαηίδεη ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο είλαη φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία αλαθέξεηαη ζε έλαλ θαξραξία, ν νπνίνο κέζα απφ κηα έθπιεμε πνπ 

ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζην βπζφ ζα αξπάμεη φ,ηη βξεη κπξνζηά ηνπ θαη ζα ην βάιεη ζηε 

ηζάληα ηνπ, γηα λα ην θάεη. ε απηφ ζπλεγνξνχλ ηα κηθξνζθνπηθά έκβηα φληα, πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ εηθφλα ηξνκνθξαηεκέλα, λα θξχβνληαη πίζσ απφ ηα θχθηα. 

Ζ έλαξμε ηεο ηζηνξίαο ηνπνζεηείηαη ζην ζαιάζζην βπζφ. πγθεθξηκέλα ζε έλα 

βπζηζκέλν πινίν, ην νπνίν, φπσο εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ, ζρεηίδεηαη κε θάπνην 
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λαπάγην. Σα δηαζσζέληα αληηθείκελα, πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εηθφλα, είλαη έλα θαλφλη θαη 

έλα ζεληνχθη κε ζεζαπξφ. Πξφθεηηαη γηα ζπλήζε ζέκαηα ή κνηίβα ησλ παξακπζηαθψλ θαη 

ησλ θαληαζηηθψλ αθεγήζεσλ, πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην βπζφ. Ζ γσλία ιήςεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν εηθνλνγξάθνο είλαη θπζηθή θαη ράξε ζηελ ηερληθή ηνπ γεληθνχ πιάλνπ 

είλαη επδηάθξηηα φια ηα ραξαθηεξνινγηθά ζηνηρεία ηεο εηθφλαο. ην θέληξν ηεο ζειίδαο 

εηθνλίδεηαη ν ήξσαο θαζηζκέλνο ζε κηα θαξέθια, κε ηα «ρέξηα» ζηαπξσηά θαη κε χθνο 

ζιηκκέλν. Πξφθεηηαη γηα κηα εηθφλα ρηνπκνξηζηηθή, ε νπνία έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηα 

φζα ζα πεξίκελε ν αλαγλψζηεο λα αληηθξίζεη.  

Ο παληνγλψζηεο αθεγεηήο επζχο εμαξρήο παξνπζηάδεη ηνλ ήξσα θαη εθζέηεη ηα 

πξνζδηνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εηεξφηεηά ηνπ: είλαη «ηξνκαθηηθφο» 

θαη «φινη ην έβαδαλ ζηα πφδηα κφιηο ηνλ έβιεπαλ»
1701

. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ππεξηνλίδεηαη 

ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ, πνπ πξνθαιεί ε παξνπζία ηνπ ζηα άιια δψα, πνπ ηνλ απνθεχγνπλ 

ππαθνχνληαο ζην έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο. Σν αίζζεκα απηφ εληζρχεηαη απφ ηελ 

εηθνλνγξάθεζε: ηα ςάξηα βιέπνληάο ηνλ, θξχβνληαη πίζσ απφ ην θαλφλη, ηνπο βξάρνπο 

θαη ηα θχθηα. Μέζα απφ ην κεηαθεξφκελν, φκσο, ιφγν ηνπ θαξραξία, ν αλαγλψζηεο 

έξρεηαη αληηκέησπνο κε κηα έθπιεμε, πνπ αλαηξέπεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ: θαηά πεξίεξγν 

ιφγν ν θαξραξίαο ζηελαρσξηέηαη πνπ ηα άιια δψα ηνλ απνθεχγνπλ. Αμίδεη λα ζρνιηαζηεί 

ην  φλνκα ηνπ ήξσα, πνπ είλαη «Αξρνληήο». Πξφθεηηαη γηα κηα επξεκαηηθή νλνκαηνπνηία, 

ε νπνία ζπλάδεη κε ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ, θαζψο είλαη ν Άξρνληαο ηεο 

ζάιαζζαο. Γξάθεη: 

«Ο Αξρνληήο ν θαξραξίαο είρε κεγάια θνθηεξά δφληηα. Έκνηαδε ηξνκαθηηθφο. ινη ην 

‟βαδαλ ζηα πφδηα κφιηο ηνλ έβιεπαλ». 

Ζ ζέζε πξφζιεςεο πνπ θαηαζθεπάδεη ε αθήγεζε «Γελ είλαη δίθαην!, ζθεθηφηαλ 

ιππεκέλνο ν Αξρνληήο, (…) Καλέλαο δε κε παίδεη»
1702

, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εηθνλνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ήξσα ζηελ παξνχζα ζθελή, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ν θαξραξίαο ππνζηαζηνπνηεί ηνλ «Άιιν». Ζ πξνζπάζεηά ηνπ λα εληαρζεί ζηελ 

θνηλσλία ηνπ βπζνχ μεθηλάεη απφ κηα ηδέα θαη έλα ζρέδην πνπ θαηαζηξψλεη, γηα λα 

αλαηξέςεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Γξάθεη: 

                                                           
1701

 Γηα ηα βηβιία πνπ δε δηαζέηνπλ ζειηδαξίζκεζε, αξρίδσ λα αξηζκψ απφ ηε ζειίδα πνπ 

εκθαλίδεηαη ε πξψηε εηθφλα ή ζειίδα θεηκέλνπ. ην εμήο, Σζνξψλε – Γεσξγηάδε, Γ., 

Έθπιεμεεε!!!, φ.π., ζ.1. 
1702

 .π., ζ.1.  
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«Ζ ηδέα ηνπ ήξζε μαθληθά εθείλν ην πξσί ηνλ θξάηεζε απαζρνιεκέλν φιε ζρεδφλ ηε κέξα. 

Αξγά ην απφγεπκα πήξε κηα ηζάληα θαη βγήθε ζαλ ζίθνπλαο απφ ην παιηφ βπζηζκέλν πινίν 

φπνπ έκελε»
1703

. 

Ζ πινθή εμειίζζεηαη σο εμήο: μεθηλάεη πηάλνληαο πξψηα έλα ρηαπφδη, ην νπνίν ην 

βάδεη ζηελ ηζάληα ηνπ. ηε ζπλέρεηα, πηάλεη έλαλ αζηαθφ, έπεηηα κηα ζαιάζζηα ρειψλα, 

κηα κέδνπζα θαη έλαλ αζηεξία.  Οη εθθξάζεηο απηψλ ησλ ςαξηψλ («Βνήζεηα»
1704

, «Ο, 

φρη!»
1705

, «Λππήζνπ κε, δε βιέπσ ηίπνηα»)
1706

 θαη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ αληαλαθινχλ 

ηνλ παληθφ θαη ηνλ ηξφκν πνπ αηζζάλνληαη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε εηθφλα πνπ 

απεηθνλίδεη φια ηα έκβηα φληα πνπ κάδεςε ν ήξσαο λα είλαη θνιιεκέλα θπξηνιεθηηθά 

ζηνλ ηνίρν, κε ηα ρέξηα ηνπο λα θξχβνπλ ην πξφζσπφ ηνπο θαη κε γνπξισκέλα κάηηα 

ππνδειψλνληαο θφβν θαη παληθφ. «Ήξζε ην ηέινο καο!, κνπξκνχξηζε κε θνκκέλε ηελ 

αλάζα ην ρηαπφδη», «Μακάαα!, θψλαμε ν αζηεξίαο»
1707

. 

Ο θφβνο απνηειεί κηα θπζηνινγηθή αληίδξαζε ζε πξάμεηο πνπ θαίλεηαη λα απεηινχλ 

ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα ηνπ αηφκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη κηα πξνζαξκνζηηθή 

αληίδξαζε, ε νπνία εμαζθαιίδεη ζην άηνκν ηελ εγξήγνξζε λα αληηκεησπίδεη δχζθνιεο 

αλάγθεο θαη λα κέλεη καθξηά απφ θηλδχλνπο. ηελ δηθή καο πεξίπησζε, γηα ηα παηδηά ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, νη θφβνη ζπζρεηίδνληαη θαηά θχξην ιφγν κε θαηαζηάζεηο πνπ 

πξνθαινχλ αλεζπρία θαη αλαζθάιεηα κπξνζηά ζην άγλσζην θαη ζην μαθληθφ
1708

. Μία 

απφ ηηο ηππηθέο πεγέο θφβνπ γηα ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο είλαη ηα κεγαιφζσκα δψα,  

φπσο γηα παξάδεηγκα ν θαξραξίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξίαο. Ο βπζφο απνηειεί κηα 

ζπλεθδνρηθή αληίιεςε ηεο θνηλσλίαο, κε ηα έκβηα φληα λα αληηπξνζσπεχνπλ ηα κηθξά 

παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο θαη ηνλ θαξραξία αληίζηνηρα θάπνην 

κεγαιφζσκν παηδί. 

Ζ ιχζε πνπ αθνινπζεί, κεηά ηελ θιηκάθσζε θαη ηελ θνξχθσζε ηεο δξάζεο, απνηειεί 

κηα έθπιεμε, έλα επράξηζην μάθληαζκα γηα φινπο. Γξάθεη: 

«Έθπιεμε! Μφλνο κνπ ηελ έθηηαμα, πεξεθαλεχηεθε ν Αξρνληήο… θαη αλαξσηηφκνπλ αλ ζα 

ζέιαηε λα ηε θάκε καδί θαη λα παίμνπκε κεηά!»
1709

. 

                                                           
1703

 .π., ζ.2. 
1704

 .π., ζ.4. 
1705

 .π., ζ.6. 
1706

 .π., ζ.10. 
1707

 .π., ζ.16. 
1708

 Γηα πεξηζζφηεξα βι. Κάθνπξνο, Δ., & Μαληαδάθε, Κ., Φπρνπαζνινγία Σσλ Παηδηψλ Καη 

Δθήβσλ – Αλαπηπμηαθή Πξνζέγγηζε, Αζήλα: Σππσζήησ, 2002. 
1709

 Σζνξψλε – Γεσξγηάδε, Γ., φ.π., ζζ.17-18. 
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«Οπθ! Πήγε ε ςπρή καο ζηελ Κνχινπξε! Αλάζαλε ην ρηαπφδη» (ζην ζεκείν απηφ 

δηαπηζηψλεηαη ε θπξηνιεθηηθή πξφζιεςε ηεο κεηαθνξηθήο έθθξαζεο) 

«Γελ ήηαλ αλάγθε λα θεξζείο έηζη…, ζπκβνχιεςε ηνλ Αξρνληή ε ρειψλα». 

«πνηε ζέιεηο παξέα, δελ έρεηο παξά λα καο ην πεηο»
1710

. 

Σα ιφγηα ησλ δεπηεξεπφλησλ ραξαθηήξσλ ηεο ηζηνξίαο βνεζνχλ ηνλ θαξραξία λα 

θαηαλνήζεη πσο δελ ήηαλ ν ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν πξνζπάζεζε λα 

απνθηήζεη θίινπο. Ο ζπκβνιηζκφο ηεο ηειεπηαίαο ζθελήο κεηαθέξεηαη ζην αλαγλσζηηθφ 

θνηλφ, πνπ ην απνηεινχλ παηδηά λεπηαθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, ην κήλπκα φηη 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο –είηε επράξηζηα είηε 

δπζάξεζηα είλαη απηά. Αλ ν θαξραξίαο είρε εθθξάζεη απφ ηελ αξρή ζηα ππφινηπα 

ζαιαζζηλά ηελ επηζπκία ηνπ λα γίλνπλ θίινη, φια ζα θπινχζαλ πνιχ πην νκαιά.  

ηελ ηειεπηαία εηθφλα, ν θαξραξίαο καδί κε ηα ππφινηπα ζαιάζζηα φληα εηνηκάδνληαη 

λα θάλε ηελ ηνχξηα, πνπ είρε εηνηκάζεη ν Αξρνληήο. Οη εθθξάζεηο ησλ πξνζψπσλ ηνπο 

είλαη ελδεηθηηθέο ηεο εξεκίαο θαη επηπρίαο πνπ ληψζνπλ. Μέζα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

εηθφλα, ην κηθξφ παηδί-ζπλαλαγλψζηεο αληηιακβάλεηαη πσο ε βίαηε επηβνιή ηεο 

παξνπζίαο ηνπ ζηνπο άιινπο ηξαβά κελ ηελ πξνζνρή ηνπο, αιιά κε ιάζνο ηξφπν. Ζ 

θξάζε ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο, κε ηελ νπνία θιείλεη θαη ε ηζηνξία,  («πνηε ζέιεηο 

παξέα, δελ έρεηο παξά λα καο ην πεηο»)
1711

, θξχβεη κέζα ηεο ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ λα 

δεηάκε επγεληθά απηφ πνπ ζέινπκε. Σα κηθξά παηδηά ζα πξέπεη λα κπεζνχλ ζην λα 

βιέπνπλ ηνλ θφζκν κέζα απφ ηα κάηηα ησλ άιισλ, αθνχ κάζνπλ πξψηα λα αλαγλσξίδνπλ 

θα λα δηαρεηξίδνληαη ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα. Ζ νκαιή ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ επηηπγράλεηαη κφλν κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ηξφπνπ, κε ηνλ νπνίν ηα 

εθδειψλνπλ. Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ νκαιή εμέιημε ηνπ παηδηνχ είλαη ην 

παηρλίδη
1712

. 

Γηαβάδνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία κέζα απν κηα πνιππνιηηηζκηθή ζεψξεζε, 

δηαπηζηψλνληαη εχθνια νη δπλαηφηεηέο ηνπ ζε ηδενινγηθφ επίπεδν: ε ππνδνρή θαη ε 

απνδνρή ησλ «Άιισλ», ησλ δηαθνξεηηθψλ, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο θακία 

πξνυπφζεζε ή αληίξξεζε 
1713

.  

                                                           
1710

 .π., ζ.20. 
1711

 .π., ζ.20. 
1712

 Εάραξεο, Γ., φ.π., ζ.239. 
1713

 Cole, M., & Cole, S., φ.π., ζ.258. 
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ε φιε ηελ έθηαζε ηεο ηζηνξίαο ε εηθνλνγξάθεζε δελ είλαη νξηνζεηεκέλε εληφο 

πιαηζίσλ. Αληηζέησο, θπξηαξρεί, θαηαιακβάλνληαο ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ ζειίδσλ 

ηνπ βηβιίνπ, κε ηηο ιέμεηο λα εηζέξρνληαη εληφο ηεο, δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ αίζζεζε 

κηαο εληαίαο αθήγεζεο. Δπίζεο, ε εηθφλα βξίζθεηαη ζε ζπκκεηξηθή ζρέζε κε ην θείκελν, 

θαζψο, ελψ ν ζεαηήο – αλαγλψζηεο κπνξεί λα θαηαιάβεη ην αθεγεκαηηθφ θείκελν, ε 

εηθφλα απιψο ζπληειεί ζηελ ελίζρπζε ηνπ λνήκαηνο. Ζ ζπλεξγαζία δηαθνξεηηθψλ 

ηξνπηθνηήησλ ζηε δεκηνπξγία θαη κεηάδνζε πνιπηξνπηθψλ κελπκάησλ ζε ηζηνξίεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζε παηδηά λεπηαθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, απνθηά κεγάιν 

ελδηαθέξνλ
1714

. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη, ινηπφλ, νη νπηηθέο ζπκβάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζε φιν ην θείκελν: ιέμεηο πνπ μεθεχγνπλ απφ ην πιαίζην ησλ ιφγσλ θαη εηζρσξνχλ ζηνλ 

πνιχρξσκν ρψξν ηεο εηθφλαο
1715

, αιιαγέο ζην κέγεζνο θαη ηελ έληαζε ησλ ρξσκάησλ 

ησλ εηθφλσλ ηνπ ηππψκαηνο
1716

, ελαιιαθηηθή ρξήζε πνηθίισλ γξακκαηνζεηξψλ
1717

. 

Άιιεο θνξέο πάιη παξαβηάδεηαη ε γξακκηθφηεηα ηεο γξαθήο, θαζψο ε ιέμε κηκείηαη θαη 

εμαληηθεηκελνπνηεί θαη νπηηθά ηε θνξά ηνπ ήρνπ
1718

.  

ην ζπγθεθξηκέλν κηθξναθήγεκα, εκθαλίδνληαη επίζεο παξαγισζζηθά ζηνηρεία. 

πγθεθξηκέλα, ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο ηζηνξίαο ππάξρεη απηνηειήο παξνπζία ζεκείσλ 

ζηίμεο, θαη εηδηθφηεξα ησλ ζαπκαζηηθψλ. Δθθξάζεηο,
1719

 πνπ θαλεξψλνπλ απφγλσζε, 

ζηελαρψξηα θαη ηξφκν δειψλνληαη ζην θείκελν  κε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν γξαθήο ηνπο, 

ηδηαίηεξα ζην κέγεζνο θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ γξακκάησλ. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

νπηηθά ζηνηρεία, πνπ ηνλίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ηνπ θεηκέλνπ, 

κε ζπλεζέζηεξε ηε ζχκβαζε ηεο έληνλεο γξαθήο. Σέινο, ε έληνλε παξνπζία ερνπνίεησλ 

ιέμεσλ («πιηηο πιαηο»
1720

, «θιηθ θιαθ»
1721

, «θιηπ θιαπ»
1722

,  «θξξξ θξξξ»
1723

,«πιηπ 

                                                           
1714

 Με πνηθηιία γξαθψλ θαη ρξσκάησλ, κε θαηλνχξγηεο γξαθέο θαη πιήζνο ηππνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ, ηα φξηα αλάκεζα ζε γξάκκαηα θαη εηθφλα θαζίζηαηαη πιένλ αζαθή θαη δπζδηάθξηηα, 

ζην Yannicopoulou, A., «When The Word Meets The Picture: The Phenomenology Of Written 

Text In Children‟s Picture Book», ζην Cope, B., & Kalantzis, M., Proceedings Of  The Learning 

Conference 2001, Australia: Common Ground, 2002, ζζ.1-23. 
1715

 Σζνξψλε – Γεσξγηάδε, Γ., φ.π., ζζ.1, 4, 6, 7, 10. 
1716

 .π., ζε φιν ην θείκελν. 
1717

 .π., ζζ.4, 10. 
1718

 .π., ζζ.4, 6, 16. 
1719

 .π., ζζ.6, 8, 16. 
1720

 .π., ζ.3. 
1721

 .π., ζ.5. 
1722

 .π., ζ.7. 
1723

 .π., ζ.9. 
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πινπ»
1724

) πξνζδίδεη εθθξαζηηθφηεηα ζηε ζπλνιηθή αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ θαη θεληξίδεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ παηδηνχ δηαηεξψληαο ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ ηζηνξία
1725

.  

 

 

7.7.4 Σν κηθξναθήγεκα ηνπ Μάγνπ, Κ., Ο Σδηθηηδίθ, ν Κξηθηξίθ… θαη ε παξάμελε 

ρνξσδία ηνπ δάζνπο, (2012)
1726

 απνηειεί έλα λενηεξηθφ κηθξναθήγεκα γηα κηθξά παηδηά. 

Ζ ηζηνξία μεηπιίγεηαη ζηαδηαθά, κέζα απφ αλαδεηήζεηο, δηαδξνκέο θαη ζεκεηψκαηα: 

επίθεληξν ηεο ηζηνξίαο είλαη ε ζηηγκή πνπ ν ηδίηδηθαο «Σδηθηηδίθ» απνθαζίδεη φηη δε ζέιεη 

πηα λα ηξαγνπδάεη κφλνο ηνπ θαη αξρίδεη λα αλαδεηά έλα ζχληξνθν ζην ηξαγνχδη.  

Ο νλνκαηηθφο θαη ζπλάκα αηληγκαηηθφο ηίηινο είλαη ελδεηθηηθφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

αθήγεζεο πνπ αθνινπζεί, θαζψο γλσζηνπνηεί ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο θαη ζέηεη 

ην ζέκα ηνπ βηβιίνπ. Δπηπιένλ, ν ηίηινο θέξεη πνιπεπίπεδε ιεηηνπξγία ηφζν σο πξνο ην 

πεξηερφκελν φζν θαη σο πξνο ηε κνξθή ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ. Ηδηαίηεξα, ε ρξήζε ηνπ 

επηζεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ «παξάμελε» ζηνλ ηίηιν εμάπηεη ηε θαληαζία ησλ αλαγλσζηψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παηρλίδη κε ηηο γξακκαηνζεηξέο, θαζψο παξαηεξνχληαη 

απμνκεηψζεηο ζην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ, ζηνηρείν πνπ ιεηηνπξγεί σο νπηηθν-ιεθηηθφ 

παίγλην. ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ εμσθχιινπ, ζην πάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο -

ζπγθεθξηκέλα ζηελ αξηζηεξή θαη δεμηά γσλία- αλαπαξίζηαληαη ηα πξφζσπα ησλ δπν 

πξσηαγσληζηψλ κε ηα ζψκαηά ηνπο λα θαιχπηνληαη, ελψ ε νκάδα ησλ άιισλ δνπδνπληψλ 

ηνπνζεηείηαη ζην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο. Πξφθεηηαη γηα αλζξσπφκνξθα δψα, ηα νπνία 

απνδίδνληαη ζε γεληθφ πιάλν. Σν ζηήζηκν ησλ εηθνληδφκελσλ ραξαθηήξσλ παξαπέκπεη ζε 

ζπλαπιηαθφ ρψξν, κε ηνπο δχν πξσηαγσληζηέο-κνπζηθνχο λα βξίζθνληαη ςειά ζηελ 

ζθελή, ελψ ηα δνπδνχληα απνηεινχλ  ην θηινζεάκνλ θνηλφ. Ζ εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ, 

επηπξφζζεηα, ελεκεξψλεη ηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή γηα ηελ χπαξμε ελζσκαησκέλνπ cd κε 

κνπζηθή, θαζψο θαη ελδηάκεζα ηνπ θεηκέλνπ ππάξρνπλ νη  ζηίρνη ησλ ηξαγνπδηψλ. Έηζη, 

ην βηβιίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαη αθνπζηηθήο εκπεηξίαο ζηνπο αλαγλψζηεο. χκθσλα κε 

ηε Γηαλληθνπνχινπ, «Ζ πξνζζήθε ερεηηθψλ ζηνηρείσλ φρη κφλν δεκηνπξγεί κηα 

                                                           
1724

 .π., ζ.11. 
1725

 Σζηιηκέλε, Σ., φ.π., ζ.129. 
1726

 Μάγνο, Κ., Ο Σδηθηηδίθ, ν Κξηθηξίθ… θαη ε παξάμελε ρνξσδία ηνπ δάζνπο, Αζήλα: 

Καιεηδνζθφπην, 2012. Σελ εηθνλνγξάθεζε έθαλε ε Υαδνχινπ Καηεξίλα. Σν κηθξναθήγεκα 

ζπλνδεχεη ε κνπζηθή ηεο Σαηηάλαο Εσγξάθνπ, ζε ελνξρήζηξσζε ηνπ Γεκήηξε Μπνπδάλε. ηηο 

ηειεπηαίεο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ θηινμελνχληαη νη παξηηηνχξεο κε ηηο λφηεο θαη ηνπο ζηίρνπο γηα ηα 

ηξαγνχδηα.  
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ζπγθεθξηκέλε αηκφζθαηξα, αιιά αλαιακβάλεη ξφιν αλάινγν ησλ εηθφλσλ, “ζηαζεξνπνηεί”, 

ζχκθσλα κε έθθξαζε ηνπ Nodelman, ην κήλπκα ησλ ιέμεσλ, θαη ην αληίζηξνθν»
1727

.  

Ζ αθήγεζε μεθηλά κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξσηαγσληζηή ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ 

θαληαζηηθνχ ηφπνπ, ζηνλ νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα ηα γεγνλφηα. «ην κηθξφ πεπθφδαζνο 

ζηελ άθξε ηεο κεγάιεο πφιεο, φινη γλψξηδαλ ηνλ Σδηθηηδίθ. Μεξηθνί έιεγαλ πσο ήηαλ έλαο 

ζπνπδαίνο ηξαγνπδηζηήο θη άιινη πάιη πσο ήηαλ κφλν έλαο κεγάινο θσλαθιάο. κσο, φηη 

θαη λα ήηαλ, ν Σδηθηηδίθ, ν ηδίηδηθαο, θάζε θαινθαίξη μεζήθσλε φιν ην δάζνο κε ην 

ηξαγνχδη ηνπ. Ξεθηλνχζε λα ηξαγνπδά κε ηελ αλαηνιή θαη ζηακαηνχζε κεηά ηε δχζε ηνπ 

ήιηνπ»
1728

. ε ιεθηηθφ επίπεδν, κέζα απφ ηα ιφγηα ελφο παληνγλψζηε αθεγεηή, ν 

αλαγλψζηεο πιεξνθνξείηαη πσο ν «Σδηθηηδίθ» είλαη έλαο ηδίηδηθαο, φπσο επθπψο 

ππνδειψλεη θαη ην φλνκά ηνπ. ε εηθνληθφ επίπεδν, ε εηθφλα επηθεληξψλεηαη ζην 

πξφζσπν ηνπ ήξσα, πνπ αλαπαξίζηαηαη λα θνηηάδεη θαηάκαηα ηνλ αλαγλψζηε, ζαλ λα 

απηνπαξνπζηάδεηαη ζην θνηλφ πνπ ηνλ παξαθνινπζεί. Ζ ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ εληζρχεη 

απηή ηελ άπνςε, θαζψο έρεη ηα ρέξηα ηνπ πηαζκέλα πίζσ απφ ηελ πιάηε ηνπ.   

ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο, ε ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε δηαθφπηεηαη απφ δηαιφγνπο 

κεηαμχ ηνπ πξσηαγσληζηή θαη ησλ ππφινηπσλ δνπδνπληψλ, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θνηλσλία 

ηνπ «Δκείο». Ζ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ ήξσα είλαη φηη ηξαγνπδάεη ζπλερψο θαζφιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο: μεθηλά «κε ηελ αλαηνιή» θαη ζηακαηάεη «κεηά ηε δχζε ηνπ ήιηνπ», 

ελνριψληαο ηα ππφινηπα δνπδνχληα πνπ αληηδξνχλ αξλεηηθά. Απηφ ην ζηνηρείν δηάθξηζεο 

θαη δηαθνξεηηθφηεηαο νδεγεί ζηελ θαηαζθεπή θαη πξφζιεςε ηεο εηεξφηεηάο ηνπ. «Δ, 

ζηακάηα ιίγν, Σδηθηηδίθ. Άζε καο λα πάξνπκε έλαλ ππλάθν! Σνπ θψλαδαλ ζπρλά δηάθνξα 

δψα, πνπιηά θαη έληνκα πνπ θαηνηθνχζαλ ζην πεπθφδαζνο. Αιιά ν Σδηθηηδίθ νχηε πνπ ηνπο 

έδηλε ζεκαζία»
1729

. Οη αληηδξάζεηο ππθλψλνπλ, φηαλ ν ηδίηδηθαο αξρίδεη λα αλαδεηά 

ζχληξνθν ζην ηξαγνχδη ηνπ, γηαηί ληψζεη κνλαμηά φηαλ ηξαγνπδά κφλνο ηνπ. Ζ 

ζηηρνκπζία, πνπ αθνινπζεί ζηηο επφκελεο ζθελέο, κεηαμχ ηνπ θεληξηθνχ ραξαθηήξα θαη 

ησλ ππφινηπσλ θαηνίθσλ ηνπ πεπθνδάζνπο, απνθαιχπηεη πσο θαλείο δε ζέιεη λα ηνλ 

ζπληξνθεχζεη ζην ηξαγνχδη, θαζψο φινη πξνθαζίδνληαη πσο νη θσλέο ηνπο δελ 

ηαηξηάδνπλ. Γξάθεη: 

Θα ήζειεο, κήπσο, λα ηξαγνπδήζνπκε καδί; Γελ γίλεηαη απηφ, Σδηθηηδίθ! Άιιν ην δηθφ κνπ, 

άιιν ην δηθφ ζνπ ηξαγνχδη, είπε ν θφηζπθαο θαη πέηαμε καθξηά»
1730

. 

                                                           
1727

 Γηαλληθνπνχινπ, Α., φ.π., ζ. 74. 
1728

 Γηα ηα βηβιία πνπ δε δηαζέηνπλ ζειηδαξίζκεζε, αξρίδσ λα αξηζκψ απφ ηε ζειίδα πνπ 

εκθαλίδεηαη ε πξψηε εηθφλα ή ζειίδα θεηκέλνπ. ην εμήο, Μάγνο, Κ., φ.π., ζ.1. 
1729

 .π., ζ.1. 
1730

 .π., ζ.3. 
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«Λίγν αξγφηεξα θάζηζε ζηα θιαδηά ηνπ πεχθνπ κηα θαξδεξίλα. Δίδε ηνλ Σδηθηηδίθ πνπ 

ζηεθφηαλ ακίιεηνο θαη ηνλ ξψηεζε: Γηαηί δελ ηξαγνπδάο, Σδηθηηδίθ; Οη κέξεο ηνπ 

θαινθαηξηνχ πεξλνχλ. Πφηε ζθνπεχεηο λα ηξαγνπδήζεηο;». 

«Έια λα ηξαγνπδήζνπκε καδί, ηεο πξφηεηλε ν Σδηθηηδίθ. Θα θηηάμνπκε έλα πνιχ φκνξθν 

ηξαγνχδη. Υα! Σξειάζεθεο, θαιέ κνπ Σδηθηηδίθ; Tη ζρέζε έρεη ην ηξαγνχδη κηαο θαξδεξίλαο 

κε ην ηξαγνχδη ελφο ηδίηδηθα; Γηαηί δελ ςάρλεηο έλαλ άιιν ηδίηδηθά, λα ηξαγνπδήζεηε 

παξέα; Γεκάην είλαη ην δάζνο». 

«Πνιιέο θνξέο έρσ ηξαγνπδήζεη κε άιινπο ηδίηδηθεο. Σα ηξαγνχδηα καο, φκσο, κνηάδνπλ 

πνιχ. δχζθνια ηα μερσξίδεηο. Δγψ ζα ήζεια λα ελψζνπκε δχν δηαθνξεηηθά ηξαγνχδηα, δπν 

δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. Απηφ, λνκίδσ, ζα είδε κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ». 

«Γελ είκαη θαζφινπ ζίγνπξε… είπε ε θαξδεξίλα θαη πέηαμε ζην απέλαληη πεχθν»
1731

. 

Απνγνεηεπκέλνο θαη ζηελαρσξεκέλνο γηα ηελ απφξξηςε πνπ δέρεηαη, απνθαζίδεη λα 

βάιεη κηα αγγειία αλαδεηψληαο θάπνηνλ γηα λα ζπλεξγαζηνχλ κνπζηθά. Ζ λενηεξηθφηεηα 

θαη ε κεηακπζνπιαζία
1732

 είλαη δχν ζπγθνηλσλνχζεο πξαθηηθέο, πνπ εθαξκφδνληαη ζε 

απηφ ην κηθξναθήγεκα. Σν πην πξφδειν ίζσο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κεηακπζνπιαζηηθψλ 

έξγσλ είλαη ε παηγληψδεο δηάζηαζή ηνπο θαζψο «Ζ κπζνπιαζία είλαη έλαο θαη‟ εμνρήλ 

επηηεδεπκέλνο ηξφπνο πξνζπνίεζεο θαη ε πξνζπνίεζε είλαη έλα ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηνπ 

παίδεηλ θαη ησλ παηρληδηψλ»
1733

. Ζ εκθάληζε ηεο αγγειίαο
1734

 δηαηεξεί χθνο έληππνπ 

ιφγνπ θαη κέζσ απηήο ην παηδί εμαζθείηαη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο ιφγνπ
1735

. Σν γεγνλφο 

φηη ην ιεθηηθφ θείκελν ηεο αγγειίαο έρεη απνκαθξπλζεί απφ ην ζπλήζε ρψξν θαη έρεη 

ηνπνζεηεζεί ζηελ εηθνλνγξάθεζε ελφο βηβιίνπ  θαζηζηά ην απνηέιεζκα ρηνπκνξηζηηθφ, 

δηφηη θέξεη ην ζηνηρείν ηνπ παηρληδηνχ. Δπηπιένλ, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα 

πνιπηξνπηθφηεηαο, θαζψο ε εηζβνιή ηνπ πεξηβάιινληνο γξαπηνχ ιφγνπ ζε ζπλερέο 

θείκελν απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εηθφλαο, κε απνηέιεζκα λα κεηαηξέπεηαη ε 

ζειίδα ζε έλα ηαπηφρξνλν ιεθηηθφ θαη εηθνληθφ ινγνπαίγλην
1736

.  

Έλαο γξχινο είλαη απηφο πνπ απαληά ζεηηθά ζηελ αγγειία ηνπ «Σδηθηηδίθ». 

Δκθαλίδεηαη ζε εηθνληθφ επίπεδν ζην δέθαην δηζέιηδν κε ηελ πηνζέηεζε θπζηθήο γσλίαο 

ιήςεο, κε ζθνπφ λα θαλνχλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηά ηνπ.  Ζ ζπδήηεζε θαη ν 

                                                           
1731

 .π., ζ.4. 
1732

 Ζ κεηακπζνπιαζία είλαη κηα κεηακνληέξλα ζηξαηεγηθή ζπγγξαθήο κηαο κπζνπιαζίαο, βι. 

Οηθνλνκίδνπ, ., φ.π., ζ.78. 
1733

 .π., ζ.85. 
1734

 Μάγνο, Κ., φ.π., ζζ.6-7. 
1735

 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(7.7.4)1, ζ.550. 
1736

 Γηαλληθνπνχινπ, Α.,  Παπαδνπνχινπ, Μ.,  φ.π.,  ζζ.8-9. 
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δηάινγνο
1737

 πνπ αθνινπζεί ζην ιεθηηθφ θείκελν δηεπθνιχλεη ηνπο δπν ραξαθηήξεο – άξα 

θαη ηνλ αλαγλψζηε- λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο θαη ελ 

ζπλερεία λα εηεξνπξνζδηνξηζηνχλ κέζα ζηελ νκάδα βάζεη ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηδίηδηθα είλαη πσο ηξαγνπδάεη κέξα, ζε 

αληίζεζε κε ηνλ «Κξηθηθξίθ», ν νπνίνο ηξαγνπδάεη λχρηα. Χζηφζν, κέζα απφ ηνλ 

εηεξνπξνζδηνξηζκφ ηνπο θαηαιήγνπλ ζε θνηλή ζπκθσλία. Σξαγνπδνχλ απφ θνηλνχ έλα 

ηξαγνχδη, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ίδηα έληνλε αλάγθε πνπ έρνπλ θαη νη δχν λα 

εθθξαζηνχλ. Γξάθεη: 

«Σν ζεκείσκα έδσζε κεγάιε ραξά ζηνλ Σδηθηηδίθ. Δπηηέινπο, είρε βξεζεί θάπνηνο πνπ 

ήζειε λα ηξαγνπδήζνπλ καδί. Ήηαλ έλαο γξχινο. Ο Σδηθηηδίθ δελ είρε ζπλαληήζεη πνηέ 

γξχιν. Οχηε είρε αθνχζεη ην ηξαγνχδη ηνπ. κσο απηφ δελ είρε θακηά ζεκαζία. Θα 

ζπλαληηφηαλ θαη ζα δνθίκαδαλ… Αιιά πψο κπνξνχζαλ λα ζπλαληεζνχλ, αθνχ νη γξχινη 

θνηκνχληαη ηε κέξα θαη ηξαγνπδνχλ ηε λχρηα, ελψ νη ηδίηδηθεο θάλνπλ αθξηβψο ην 

αληίζεην;»
1738

. 

«Ση φκνξθα πνπ είλαη ηα θηεξά ζνπ!, είπε ν Κξηθηθξίθ ζηνλ Σδηθηηδίθ. Ση παξάμελα πνπ 

είλαη ηα πφδηα ζνπ! είπε ν Σδηθηηδίθ ζηνλ Κξηθηθξίθ. Πψο είλαη λα ηξαγνπδά θαλείο ηε 

λχρηα; ξψηεζε ν Σδηθηηδίθ. Δίλαη πνιχ φκνξθα, απάληεζε ν Κξηθηθξίθ. α λα θνπβεληηάδεηο 

κε η‟ αζηέξηα». 

«Όζηεξα ξψηεζε ηνλ Σδηθηηδίθ: Καη πσο είλαη λα ηξαγνπδά θαλείο ηε κέξα; Δίλαη ππέξνρα! 

Απάληεζε ν Σδηθηηδίθ»
1739

. 

 ηαλ, ινηπφλ, αξρίδεη ην ηξαγνχδη ηνπο, ηα ππφινηπα δψα ηνπ δάζνπο ζηγά ζηγά 

άξρηζαλ λα καδεχνληαη γχξσ ηνπο. Έηζη, ην δάζνο κεηαηξέπεηαη γξήγνξα ζε έλα κνπζηθφ 

παξάδεηζν κε ηελ νξρήζηξα ησλ ηδηηδηθηψλ, ησλ γξχισλ, ησλ θνηζπθηψλ, ησλ 

θαξδεξίλσλ, ησλ βαηξάρσλ θαη άιισλ θαηνίθσλ ηνπ δάζνπο.  

ην ηέινο ηνπ κηθξναθεγήκαηνο, ηα δνπδνχληα, ελψ ζηελ αξρή ήηαλ αθαηάδερηα θαη  

δηζηαθηηθά, γηαηί δελ κπνξνχζαλ λα βξνπλ θαλέλα θνηλφ ζηνηρείν κε ηνλ ηδίηδηθα, ηειηθά 

απνδέρνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ηξαγνχδη ηεο νξρήζηξαο, πνπ έγηλε πιένλ πην 

ελδηαθέξνλ. Καζψο, ινηπφλ, ην ζηεξεφηππν ζηαδηαθά απνδνκείηαη, φινη έρνπλ γίλεη κηα 

κνπζηθή νκάδα θαη σο ηέηνηα εηθνλίδνληαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα. Ο ηδίηδηθαο, ινηπφλ, 

                                                           
1737

 χκθσλα κε ηνλ Καξαθίηζην, «Ο δηάινγνο κπνξεί λα ζρεκαηίζεη ή λα ζρεδηάζεη ραξαθηήξεο, 

λα θαηαλνήζεη ν αλαγλψζηεο απφ ηα ιφγηα ηνπο ηη ζθέθηνληαη θαη ηη ληψζνπλ νη ραξαθηήξεο, λα 

επηηξέςεη ηνπο ραξαθηήξεο λα εθθξαζηνχλ, λα ζπγθξνπζηνχλ, λα πξνσζήζεη ηελ πινθή», βι. 

Καξαθίηζηνο, Α., φ.π., 2013, ζ.220. 
1738

 Μάγνο, Κ., φ.π., ζ.8. 
1739

 .π., ζζ.10-11. 
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είλαη ν «Άιινο», ν νπνίνο σο θνξέαο ελφο ηδηαίηεξνπ ραξίζκαηνο -ζπγθεθξηκέλα ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπ λα ηξαγνπδάεη-, ελψ αξρηθά απνξξίπηεηαη θαη απνκνλψλεηαη, ζην ηέινο 

γίλεηαη απνδεθηφο, πξνθαιψληαο ην ελδηαθέξνλ φισλ ησλ δνπδνπληψλ γηα ην ερεηηθφ 

απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν εκβνιηαζκφο ηνπ αθεγεκαηηθνχ 

ιφγνπ κε ζηνηρεία κνπζηθήο. ε φιε ζρεδφλ ηελ έθηαζε ηνπ ιεθηηθνχ θεηκέλνπ 

παξεκβάιινληαη ζηίρνη απφ ηξαγνχδηα, φπσο θαη ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ, πνπ ν 

αλαγλψζηεο-ζεαηήο κπνξεί λα ηα βξεη απνηππσκέλα ζε λφηεο πεληαγξάκκνπ, γηα λα 

δεκηνπξγήζεη θαη απηφο κηα «παξάμελε ρνξσδία» κε ηνπο θίινπο ηνπ. Δπίζεο, νη εηθφλεο 

δε δηαζέηνπλ πιαίζην θαη ην θείκελν κεηαθέξεη ην βαζηθφ πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο, κε 

ηελ εηθφλα λα είλαη επηιεθηηθή. 

Ζ ρνξσδία, πνπ δεκηνπξγείηαη ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

ραξαθηήξσλ πνπ δνπλ ζην πεπθνδάζνο, ιεηηνπξγεί σο κεησλπκία, ζπκίδνληαο ην 

Μπνιεξφ ηνπ Ραβέι: ζηελ αξρή είλαη κφλν έλα θιάνπην, αιιά ζε θάζε γχξν πξνζηίζεηαη 

θαη έλα λέν κνπζηθφ φξγαλν, κέρξη πνπ αθνχγνληαη φια καδί εθθξάδνληαο ηελ 

πνιπθσλία θαη ην ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Δπίζεο, κέζα απφ ηελ ηζηνξία απηή 

κεηαδίδνληαη κελχκαηα ζρεηηθά κε ηελ αμία  ηεο αγάπεο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο 

ζπλεξγαηηθφηεηαο. Άιισζηε, ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ρνξσδίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνξίαο δελ είλαη ε θαιιηθσλία ηεο, αιιά ε ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ ραξαθηήξσλ πνπ 

ε επηζπκία ηνπο ήηαλ απιά λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ν έλαο ηνλ 

άιιν. Γελ ππάξρεη πξφβιεκα αλ θάπνηνο ηξαγνπδάεη ρεηξφηεξα ή θαιχηεξα απφ θάπνηνλ 

άιιν, θαζψο φιεο νη θσλέο πξέπεη λα αθνχγνληαη, δεδνκέλνπ φηη ε πνηθηιία είλαη απηή 

πνπ ραξίδεη νκνξθηά ζηε δσή. Ζ νξρήζηξα απνηειεί κηα ζπλεθδνρηθή αληίιεςε ηεο 

θνηλσλίαο, νξηνζεηεί ην «κέζα» θαη ην «έμσ» απφ απηήλ, ηνλίδνληαο πσο φινη νη 

άλζξσπνη έρνπλ ηε δηθή ηνπο αμία. 

 

 

7.7.5 Σν κηθξναθήγεκα ηεο Γηθαίνπ, Δ., Σν αινγάθη, ε ηπρεξή παζραιίηζα, κηα 

αξθνχδα θη εκείο, (2011)
1740

 ρσξίδεηαη ζε ηξία θεθάιαηα, κε ην θάζε θεθάιαην λα 

εθπξνζσπεί κηα δηαθνξεηηθή ηζηνξία, πνπ ηνλίδεη έλα θαίξην ζέκα ηε θνξά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηε ηζηνξία κε ηίηιν «Δθηά μχιηλα αινγάθηα θη έλα αιεζηλφ», ηνλίδεη 

ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δχλακεο πνπ έρεη ε θηιία γηα ην κηθξφ παηδί. Ζ δεχηεξε ηζηνξία κε 

ηίηιν «Αλ έρεηο ηχρε…», εζηηάδεη ζηελ απνδνρή ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» αηφκνπ, θαη ηέινο ε 
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 Γηθαίνπ, Δ., Σν αινγάθη, ε ηπρεξή παζραιίηζα, κηα αξθνχδα θη εκείο, Αζήλα: Παηάθε, 2011. 

Σελ εηθνλνγξάθεζε έθαλε ν Μαλψιεο Φσλέηεο. 
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ηξίηε ηζηνξία κε ηίηιν «Ζ κεγάιε θαθεηηά αξθνχδα θη εκείο», αλαθέξεηαη ζην νηθνινγηθφ 

δήηεκα ηεο ηζνξξνπίαο ηεο θχζεο. Πξσηαγσληζηέο ησλ ηζηνξηψλ απηψλ είλαη έλα 

αινγάθη πφλη, κηα παζραιίηζα θαη κηα αξθνχδα αληίζηνηρα, πνπ εκθαλίδνληαη θαη ζηελ 

εηθφλα εμσθχιινπ ηνπ βηβιίνπ, αιιά θαη ζηνλ ηίηιν. 

Ζ πξψηε ηζηνξία («Δθηά μχιηλα αινγάθηα θη έλα αιεζηλφ») ζίγεη ην ζέκα ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο κε έλαλ ηδηάδνληα ηξφπν. Κεληξηθνί ραξαθηήξεο είλαη δχν 

αλζξσπφκνξθα δψα, έλα πφλη θαη έλαο ζθχινο, ηα νπνία, φκσο, δηαηεξνχλ ηα ξεαιηζηηθά 

ηνπο ζηνηρεία. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην «αιεζηλφ» πφλη δηαθέξεη 

απφ ηα μχιηλα αινγάθηα ηνπ ινχλα παξθ επεηδή εθείλα «είλαη πάληα γεκάηα κε παηδηά». 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη θξάζεηο, πνπ απνηππψλνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπ κηθξνχ αιφγνπ, 

δειψλνληαο ηελ άζρεκε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη. «Αρ, θαη λα 

κπνξνχζα λα πάσ θη εγψ εθεί, ζθέθηεηαη. Αρ, θαη λα κπνξνχζα λα κπσ θαη εγψ ζηνλ θχθιν 

καδί κε ηα μχιηλα αινγάθηα. Κη φιν ζθχβεη ην θεθάιη κε ηε καθξηά ραίηε, πνπ ζθεπάδεη ηα 

κάηηα ηνπ ιεο θη είλαη καθξηά καιιηά πνπ πέθηνπλ σο εθεί γηα λα θξχςνπλ ηα δάθξπά 

ηνπ»
1741

. Σν «αιεζηλφ» πηφλη ππνζηαζηνπνηεί ηνλ «Άιιν» Ζ πξφζιεςε θαη θεηκεληθή 

θαηαζθεπή ηνπ «Άιινπ» επηηπγράλεηαη απφ ηηο αθεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.  

ην επίπεδν ηεο εηθνληθήο αθήγεζεο, ε γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο είλαη πάλσ απφ ηνλ 

ψκν (“over the shoulder”), πξνζθαιψληαο έηζη ηνλ αλαγλψζηε λα πηνζεηήζεη ηελ 

ππνθεηκεληθή ζέζε ηνπ θεληξηθνχ ήξσα θαη λα παξαηεξήζεη ην κπζνπιαζηηθφ ζχκπαλ 

κέζα απφ ηε δηθή ηνπ καηηά
1742

. Ζ επηζπκία είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο αθήγεζεο, 

θαζψο πξνσζεί ηελ πινθή θαη ηαπηφρξνλα «παξσζεί ηε δπλακηθή ηεο αλάγλσζεο, 

δηαηεξψληαο ακείσηε ηελ έληαζε»
1743

.  

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, παξνπζηάδεηαη ν αξάληνο, έλα αδέζπνην ζθπιί, ην νπνίν 

αληηπξνζσπεχεη ηνλ παξαπιεξσκαηηθφ «Άιιν», ην νπνίν αληίζηνηρα κε ην «αιεζηλφ» 

πφλη, απνηειεί ην κεηνλεθηηθφ «Άιιν», θαζψο πθίζηαηαη πεξηζσξηνπνίεζε θαη 

απνθιεηζκφ απφ ηελ θνηλσλία ησλ αλζξψπσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε εηθφλα πνπ 

επηιέγεη ν εηθνλνγξάθνο, γηα λα απνδψζεη ηε ζηηγκή ηεο ζπλάληεζεο ησλ δχν εξψσλ: 

ζηέθνληαη αληηθξηζηά ν έλαο ζηνλ άιιν, κε ην «αιεζηλφ» πφλη λα έρεη θαηεβαζκέλν ην 

θεθάιη ηνπ, ηνλίδνληαο ην πφζν κεηνλεθηηθά έλησζε. ηελ εμέιημε ηεο πινθήο, νη δπν 

ηνπο θηηάρλνπλ κία ππέξνρε νκάδα, ζπκπιεξψλνληαο ν έλαο ηνλ «Άιιν». Ο αξάληνο 
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 Γηθαίνπ, Δ., φ.π.,  ζ.11. 
1742

 .π., ζ. 10. 
1743

 Καινγήξνπ, Σ., φ.π., 2003, ζ.107. 
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εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ θίινπ ηνπ θαη ηνλ βνεζά λα βξεη ηελ εζσηεξηθή δχλακε 

θαη λα πιεζηάζεη ην ινχλα παξθ. Γξάθεη: 

«Ο αξάληνο, ν ζθχινο πνπ δεη ζε θάηη παξαηεκέλα ραξηφθνπηα, βιέπεη ην αινγάθη θαη ην 

ζπκπνλά. Οχηε απηφο έρεη πάεη πνηέ ζην ινχλα παξθ. Καλέλαο δελ ηνλ ζέιεη εθεί, είλαη έλαο 

ζθχινο αδέζπνηνο»
1744

. 

«Δ, θηιαξάθν» ηνπ ιέεη πιεζηάδνληαο, «κέξεο ηψξα ζε βιέπσ πνπ θνηηάδεη ηα μχιηλα 

αινγάθηα ζην ινχλα παξθ. Θέιεηο λα παο θαη ζπ εθεί κέζα; Σν αινγάθη γπξίδεη ζηνλ 

αξάλην ηα κεγάια κειηά κάηηα ηνπ». 

«Θέισ» ςηζπξίδεη «αιιά μέξσ πσο δε γίλεηαη». 

«Πνηνο ην ιέεη απηφ;». 

«Ο θαζέλαο ζα ην ‟ιεγε. Δίζαη έλα άινγν αιεζηλφ, δελ κπνξείο λα παο εθεί, έηζη ζα ‟ιεγε». 

«Κη εζχ πηζηεχεηο απηά πνπ ιέεη ν θαζέλαο;»
1745

. 

Σα πιάζκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ απφξξηςε απφ ηνλ πεξίγπξφ ηνπο, ιφγσ ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο, αλαδεηνχλ ηελ ππνζηήξημε θαη ηε θηιία θάπνηνπ. Πνιχ ζπρλά 

βξίζθνπλ παξεγνξηά ζην πξφζσπν απηνχ πνπ βηψλεη αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο, φπσο 

ζπκβαίλεη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία. Οη δχν ήξσεο, ινηπφλ, παίξλνπλ ηε κεγάιε 

απφθαζε θαη κπαίλνπλ ζην ινχλα παξθ. Ζ επηπρία ηνπο είλαη κεγάιε. Ζ άκεζε 

αληαπφθξηζε ησλ αλζξψπσλ, πνπ βξίζθνληαη εθείλε ηελ ψξα ζην θαξνπδέι, 

απνηππψλεηαη ζηα έληνλα ρεηξνθξνηήκαηά ηνπο θαη ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ηξαβνχλ, γηα λα 

απαζαλαηίζνπλ ηε ζηηγκή. Γξάθεη: 

«Οη άλζξσπνη πνπ ζηέθνληαη γχξσ απφ ην θαξνπδέι μαθληάδνληαη ζηελ αξρή, χζηεξα 

αξρίδνπλ λα ρεηξνθξνηνχλ!». 

«Έλα πφλη καδί κε ηα αινγάθηα ηνπ θαξνπδέι. Α, κα πνπζελά ζηνλ θφζκν δε ζα ππάξρεη 

ζέακα ζαλ θη απηφ!, ιέεη θάπνηνο». 

«Κνηηάμηε ηη φκνξθν πνπ είλαη ην αινγάθη!». 

«Καη ην ζθπιί. Ση έμππλν ζθπιί! Λεο θαη νδήγεζε εθείλν θαη ην αινγάθη αθνινπζεί. 

Πξαγκαηηθά αμίδνπλ κηα θσηνγξαθία»
1746

. 

Σν θείκελν είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ. Οη δπν ήξσεο γίλνληαη πνιχ θαινί θίινη θαη είλαη 

επηπρηζκέλνη, γηαηί πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα φλεηξά ηνπο: ην κελ «αιεζηλφ» πφλη έρεη 

ζπληξνθηά ηνπ πιένλ ηα παηδηά, ηα νπνία ην ζαπκάδνπλ θαη ζέινπλ λα θσηνγξαθεζνχλ 
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 Γηθαίνπ, Δ., φ.π.,  ζ.12. 
1745
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καδί ηνπ, ν δε «αξάληνο» έρεη γίλεη ν αγαπεκέλνο θίινο φισλ ησλ επηζθεπηψλ ηνπ 

ινχλα παξθ. Γξάθεη: 

«Αλ πάηε πνηέ ζην ινχλα παξθ ηεο κεγάιεο πιαηείαο, κελ ςάμεηε λα βξείηε ην αιεζηλφ 

αινγάθη κπξνζηά ζηελ πφξηα ηνπ. Σψξα ηξέρεη θη απηφ πιάη ζηα ρξσκαηηζηά μχιηλα 

αινγάθηα ηνπ θαξνπδέι. Ο αξάληνο (…) έπαςε λα είλαη έλα αδέζπνην ζθπιί. Έγηλε ν 

αγαπεκέλνο θίινο φισλ φζσλ έξρνληαη ζην ινχλα παξθ»
1747

. 

Οη εηθφλεο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο ηζηνξίαο δηαζέηνπλ πιαίζην, ην νπνίν απνηειεί 

κέξνο ηεο νπηηθήο γιψζζαο ζηα εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα. Μηα εηθφλα 

πιαηζησκέλε εθθξάδεη κηα αληηθεηκεληθφηεξε ζέαζε ησλ πξαγκάησλ
1748

. ζνλ αθνξά ηε 

ζρέζε κεηαμχ θεηκέλνπ θαη εηθφλαο, ην θείκελν κεηαθέξεη ην βαζηθφ πεξηερφκελν ηεο 

δηήγεζεο, ελψ ε εηθφλα είλαη επηιεθηηθή, πξνβάιινληαο κφλν έλα γεγνλφο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ε ηειεπηαία εηθφλα ηεο ηζηνξίαο, ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη ην «αιεζηλφ» 

πφλη λα ζηέθεηαη ζηα δχν πίζσ πφδηα ηνπ, κε ην θεθάιη ςειά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηνλίδεηαη ην πφζν ππεξήθαλν  ληψζεη εθείλε ηε ζηηγκή
1749

. Γεδνκέλνπ φηη ην ινγνηερληθφ 

λφεκα είλαη αλνηρηφ θαη πνιχζεκν
1750

, επηρεηξψληαο κηα ελαιιαθηηθή αλάγλσζε, 

δηαπηζηψλεηαη, φηη, ζε έλα δεχηεξν επίπεδν, είλαη κηα ηζηνξία πνπ αθνξά ηελ θνηλσληθή 

πξνθαηάιεςε γηα ηα αδέζπνηα δψα. 

 

Ο αηληγκαηηθφο ηίηινο πνπ επηιέγεη ε ζπγγξαθέαο γηα ηε δεχηεξε ηζηνξία (Αλ έρεηο 

ηχρε…») εμάπηεη ηε θαληαζία ησλ αλαγλσζηψλ. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ησλ απνζησπεηηθψλ 

ιεηηνπξγεί σο νπηηθφ ζήκα επηθέξνληαο αγσλία θαη έληαζε.  Ζ αθήγεζε θαη ε νπηηθή 

γσλία ζέαζεο θαη αλαπαξάζηαζεο γίλεηαη κέζα απφ ηα κάηηα κηαο πξνζσπνπνηεκέλεο 

παζραιίηζαο, ε νπνία δηεγείηαη ζε πξψην πξφζσπν (πξσηνπξφζσπε), ελψ ζπγρξφλσο 

αληηπαξαβάιιεηαη έλαο ηξηηνπξφζσπνο εηθνληζηηθφο νκφινγφο ηεο. Οη ηερληθέο απηέο 

αλαδεηθλχνπλ ηελ παηδνθεληξηθή δηάζηαζε ηνπ ελ ιφγσ κηθξναθεγήκαηνο. Ζ επηινγή 

ηεο πξσηνπξφζσπεο αθήγεζεο, «Ζ αιήζεηα είλαη, πσο, αλ ζαο πσ πνηα είκαη, ζα 

δπζθνιεπηείηε ιηγάθη λα πηζηέςεηε ηε δνπιεηά πνπ θάλσ γηα λα δήζσ»
1751

, ζηα 

εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα ελψλεη ην «Δγψ» ηνπ ήξσα κε ην «Δγψ» ηνπ 

αθεγεηή, «ελψ ζπγρξφλσο εθβηάδεηαη θαη κηα αθφκε έλσζε, εθείλε κε ην „Δγψ‟ ηνπ 

                                                           
1747

 .π., ζ.19. 
1748
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αλαγλψζηε»
1752

. Αμίδεη λα ζρνιηαζηεί ε εηθνλνγξάθεζε, ε νπνία ηζνδπλακεί κε ηελ 

απηνπαξνπζίαζε ηεο εξσίδαο ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηεο. Ζ γσλία ιήςεο ηεο ζθελήο 

είλαη θπζηθή, έρνληαο σο ζηφρν λα απνθαιχπηνληαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο 

εξσίδαο, ε νπνία δείρλεη ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή κηα αθίζα, ελεκεξψλνληάο ηνλ γηα ην ηη 

είλαη ε κειίγθξα
1753

. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη ην ιεθηηθφ θείκελν είλαη ζρεηηθέο: ε 

παζραιίηζα θάλεη κηα «πεξίεξγε θαη ηδηαίηεξε» δνπιεηά, θαζψο είλαη εμνινζξεπηήο ηεο 

κειίγθξαο. Γξάθεη: 

«Δληάμεη, εληάμεη κελ ηξνκάδεηε! Να ην πσ αιιηψο: Φξνπξφο ηνπ θάζε θήπνπ, 

εμνινζξεπηήο ηεο κειίγθξαο, ησλ πξάζηλσλ δνπδνπληψλ πνπ θνιιάλε πάλσ ζηα θπηά θαη ηα 

μεξαίλνπλ ξνπθψληαο ηνπο ρπκνχο ηνπο. Απηά ηα κηθξνζθνπηθά πξάζηλα δνπδνχληα είλαη ν 

ερζξφο. Με ην πνπ εκθαλίδνληαη ζε έλαλ θήπν πέθηεη ην ζχλζεκα θη νξκάκε εκείο, ν 

θνθθηλφκαπξνο βνπιάηνο ζηξαηφο, θαη δελ αθήλνπκε νχηε κία»
1754

. 

«Μέρξη θαη ηξαγνχδη έρνπκε γηα ηελ πεξίζηαζε: Δκπξφο ν γελλαίνο ζηξαηφο, ηεο κειίγθξαο 

ν νξθηζκέλνο ερζξφο. Δκπξφο γηα θπηά δσεξά θαη γεκάηε θνηιηά. Ο γελλαίνο ζηξαηφο, ηεο 

κειίγθξαο ν ερζξφο, μεθηλά θαη ληθά θαη πάιη!»
1755

. 

Ζ παζραιίηζα απνγνεηεπκέλε. Γελ κπνξεί λα βξεη δνπιεηά, επεηδή ηα θπηνθάξκαθα 

έρνπλ εμαθαλίζεη φιεο ηηο κειίγθξεο. Σειηθά, κέζα απφ κηα αγγειία βξίζθεη εξγαζία ζ' 

έλα θηήκα κε βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο. Γξάθεη: 

«Μέρξη πνπ είδα κηα αλαθνίλσζε»
1756

. 

«Πξνζνρή, έιεγε, δεηνχληαη παζραιίηζεο (εμνινζξεπηέο). Φαγεηφ εμαζθαιηζκέλν: 

κειίγθξεο άξηζηεο πνηφηεηαο. Εεζηαζηά. Χξαίν πεξηβάιινλ»
1757

. 

ηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ εξγαζίαο κέζσ «αγγειίαο» αιιά θαη ηεο θαηαγξαθήο ησλ 

εξγαηψλ ησλ εξγαηψλ ζηα «ηεηξάδηα εξγαζίαο», ν αλαγλψζηεο παξαηεξεί πσο 

πξνβάιιεηαη ε αλζξψπηλε ζπλήζεηα αλεχξεζεο εξγαζίαο κέζσ αγγειηψλ θαη θαηαγξαθήο 

ησλ εξγαηψλ απφ ηνλ εξγνδφηε. Χο πξνο ηελ νπηηθή ηξνπηθφηεηα, παξαπέκπεη ζε νηθεία 

ζήκαλζε απφ ηνλ πεξηβάιινληα γξαπηφ ιφγν, πνπ αθνξά ζε πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα 

θχιαμεο ηδησηηθνχ ρψξνπ, κε ην ιεθηηθφ πεξηερφκελν λα βξίζθεηαη ζε αηηηαθή ζρέζε κε 

ην νπηηθφ αληηθείκελν ην νπνίν ραξαθηεξίδεη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε επηινγή ηεο γσλίαο 
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 Γηθαίνπ, Δ., φ.π., ζ.20. 
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ιήςεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζθελήο, ε νπνία έρεη ηξαβερηεί απφ ςειά. Έηζη, επηηξέπεη ζηνλ 

αλαγλψζηε-ζεαηή λα έρεη κηα παλνξακηθή αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ.  

χκθσλα κε ηε Γηαλληθνπνχινπ, κνλφινγνη εζσηεξηθνί θαη εμνκνινγήζεηο κε ηε 

κνξθή εκεξνινγίνπ θαηνξζψλνπλ λα θνηλνπνηήζνπλ ζηνλ αλαγλψζηε/ζπλ-αλαγλψζηε ηηο 

ζθέςεηο ησλ ινγνηερληθψλ ραξαθηήξσλ θαη λα ηνλ βνεζήζνπλ λα αλαθαιχςεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπο
1758

. Γξάθεη: 

«Κάλνληαο ηελ αλάγθε θηιφηηκν, άξρηζα ηηο εξσηήζεηο ζηνλ εαπηφ κνπ. 

Δίζαη δσληαλή; 

Βέβαηα. 

ε θαηάπηε ηίπνηε; 

ρη θπζηθά. 

Μήπσο θνηκάζαη θαη βιέπεηο θαθφ φλεηξν; 

ρη! 

Άξα;»
1759

. 

Σν θείκελν είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ κε ηελ εξσίδα λα θαηαθέξλεη λα γπξίζεη ζην θηήκα 

κε ηηο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, ζην νπνίν δνχζε πξνεγνπκέλσο, ράξε ζηελ ηχρε πνπ είρε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επηζηξνθή ηεο επηηεχρζεθε κέζσ ηεο κεηαθνξάο ηεο «ζε κηα 

ραξηνπεηζέηα» απφ έλα αγφξη.   

Αλαθνξηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε, νη εηθφλεο θαη ζε απηή ηελ ηζηνξία δηαζέηνπλ 

νξζνγψλην πιαίζην, πνπ απνηειεί απφ κφλν ηνπ έλαλ μερσξηζηφ θφζκν απφ κφλν ηνπ
1760

. 

πρλά ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζε νξζνγψληα πιαίζηα ζπλδπάδεηαη κε έλα πξφβιεκα, φπσο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία κε ην πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηζε ε παζραιίηζα, φηαλ 

μαθληθά βξέζεθε ζε έλα άιιν πεξηβάιινλ απφ απηφ πνπ δνχζε. ρεηηθά κε ηε ζρέζε 

κεηαμχ θεηκέλνπ-εηθφλαο, ην κελ θείκελν κεηαθέξεη ην βαζηθφ πεξηερφκελν ηεο δηήγεζεο, 

ελψ ε εηθφλα είλαη επηιεθηηθή, πξνβάιινληαο κφλν έλα γεγνλφο.  

Αλ ν αλαγλψζηεο επηρεηξήζεη κηα ελαιιαθηηθή αλάγλσζε απηήο ηεο ηζηνξίαο, ζα 

δηαπηζηψζεη, φηη, ζε έλα δεχηεξν επίπεδν, ε ηζηνξία αλαθέξεηαη ζε θαίξηα νηθνινγηθά 

ζέκαηα (ηζνξξνπία ηεο θχζεο, ε εμαθάληζε ησλ εηδψλ), αιιά θαη δηαπνιηηηζκηθά ζέκαηα 

(ξαηζηζκφο, θαζψο θαη ζηε θχζε επηθξαηεί ε δηαθνξεηηθφηεηα).  

Δλ θαηαθιείδη, ε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία, πξνζεγγίδεη κε ηδηαίηεξν ηξφπν ηελ θνηλσλία 

ησλ εληφκσλ αλαηξέπνληαο ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πνπ ππάξρνπλ γη‟ απηά. 
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Δπηπξφζζεηα θέξεη δηηηή ζεκαζία: αθελφο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε λα 

αηζζαλζεί πεξηζζφηεξν άλζξσπνο ζεβφκελνο ην πεξηβάιινλ ην νπνίν ηνλ γέλλεζε θαη 

αθεηέξνπ, ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν, λα θαηαλνήζεη φηη ηα δψα είλαη «έηνηκα» γηα κηα 

νηθνινγηθή ζπλεξγαζία καδί ηνπ, ζε ζπλζήθεο αιιειεμάξηεζεο θαη ζπλχπαξμεο. 

 

Σέινο, ζηελ ηξίηε ηζηνξία («Ζ κεγάιε θαθεηηά αξθνχδα θη εκείο), θεληξηθφο 

ραξαθηήξαο είλαη κηα αξθνχδα, ε νπνία δεη κε ηα αξθνπδάθηα ηεο ζην δάζνο. Μέζα απφ 

κηα πξσηνπξφζσπε αθήγεζε θαη ηελ εζσηεξηθή εζηίαζε, μεθηλά ε ηζηνξία. Έλαο 

δεπηεξεχσλ ραξαθηήξαο, έλαο ζπίλνο, πνπ νλνκάδεηαη «Δξηέηηα», απηνπαξνπζηάδεηαη θαη 

ελεκεξψλεη ηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή γηα ηε «κεγάιε θαθεηηά αξθνχδα», πνπ κεηαλάζηεπζε 

ζην δάζνο, φπνπ δνχζαλ ηα ππφινηπα δψα, θαζψο ζηε καθξηλή ηεο παηξίδα γηλφηαλ 

πφιεκνο. Ζ Δξηέηηα απνδέρεηαη ηελ παξνπζία ηεο «μέλεο» αξθνχδαο ζην δάζνο, ελψ ηα 

άιια αληηδξνχλ έληνλα: ηελ αληηπαζνχλ, ηε θνβνχληαη θαη πξνζπαζνχλ λα ηελ 

απνθχγνπλ. Γξάθεη: 

«Θα ζε θάλεη κηα κπνπθηά, αλ πέζεηο ζηα λχρηα ηεο!». 

«Γελ ηνικάκε λα θπλεγήζνπκε, γθξηληάδεη θαη ν Σίηνο ν ιαγνο». 

«Αθνχο εθεί ηξψεη ηα θξνχηα καο! έιεγαλ ηα ζθηνπξάθηα». 

«Μαο θνπβάιεζε εδψ ηα ζθπιηά! Οχηε λα πιεζηάζνπκε δελ κπνξνχκε πηα ζην ρσξηφ, πεηάεη 

θαη ηεο δηθέο ηεο θνπβέληεο ε Εελνβία ε αιεπνχ»
1761

.  

«Γελ κνηάδεη κε θαλέλαλ απφ εκάο. Δίλαη μέλε θαη επηθίλδπλε»
1762

.  

Μέζα απφ ηηο ιέμεηο θαη ηηο θξάζεηο ησλ δψσλ, δηαθαίλεηαη ε χπαξμε ζηεξενηππηθψλ 

εηθφλσλ. Σνλ «Άιιν», ηνλ «μέλν» ηνλ νξίδεη πάληα κηα θπξίαξρε νκάδα: είλαη απηφο πνπ 

θέξεη ραξαθηεξηζηηθά ειαηηψκαηα θαη δελ πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφο.  

Ζ θιηκάθσζε ηεο πινθήο επέξρεηαη ηε κέξα πνπ έλα απηνθίλεην ρηππά ηελ αξθνχδα. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ζην ζεκείν απηφ ε ρξήζε ηεο ερνπνίεηεο ιέμεο «Μπνππ»,
1763

 πνπ 

δίλεη έκθαζε θαη θίλεζε ζηελ αθήγεζε. Γηα ην κηθξφ παηδί νη ερνπνίεηεο ιέμεηο είλαη 

ηδηαηηέξσο πξνζθηιείο, κηαο θαη ε θαζεκεξηλή νκηιία ηνπο είλαη πινχζηα ζε απηέο
1764

. 

 Σα δψα ηνπ δάζνπο βξίζθνπλ ηα δχν κηθξά αξθνπδάθηα, πνπ έρνπλ κείλεη κφλα θαη 

απξνζηάηεπηα κεηά ην αηχρεκα ηεο κεηέξαο ηνπο, λα παίδνπλ αλέκεια κε ην παηδί ηεο 
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αιεπνχο θαη ηνπ ιχθνπ. Δθείλε αθξηβψο ηε ζηηγκή  ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο απέλαληη ζηε κεηέξα ηνπο δελ ήηαλ ζσζηή. Γξάθεη: 

«Άθνπζα πσο παιηά δνχζε πνιχ καθξηά, εθεί φπνπ πνηέ δελ έθηαζα κε ηα πεηάγκαηά κνπ. 

Όζηεξα, ζε θείλα ηα κέξε έγηλε πφιεκνο θαη ε αξθνχδα, αθνχ πεξηπιαλήζεθε θάκπνζν, 

βξέζεθε ζηα κέξε καο. Σα άιια δψα δελ ηελ ζπκπαζνχλ θαη ηα πνπιηά ηε θνβνχληαη, φκσο 

εγψ λνκίδσ πσο εθείλε είλαη πεξηζζφηεξν θνβηζκέλε απ‟ φινπο καο»
1765

. 

«Αθνχγνληαο ηνλ ιχθν θαη ηελ αιεπνχ, νη ππφινηπνη θάηνηθνη ηνπ δάζνπο άξρηζαλ λα 

κηιάλε φινη καδί. Κη φινη παξαδέρνληαλ γηα πξψηε θνξά πσο ε αξθνχδα ήηαλ έλαο απφ 

καο, αο ήηαλ μέλε θαη ηφζν πειψξηα. Έηζη θη αιιηψο, νχηε εκείο είκαζηε φινη ίδηνη, 

έιεγαλ»
1766

. 

Δπηρεηξψληαο κηα ελαιιαθηηθή αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο απηήο πξνθχπηεη ην 

ζπκπέξαζκα φηη, ζε έλα δεχηεξν επίπεδν, αλαθέξεηαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ δψσλ ηνπ 

δάζνπο, πνπ έρνληαο δηψμεη απφ πάλσ ηνπο ηηο ζηεξενηππηθέο ηνπο αληηιήςεηο βνεζνχλ 

ηελ αξθνχδα λα βξεη ηα κηθξά ηεο αξθνπδάθηα. Ζ ζπγγξαθέαο πξνζθέξεη κηα δηπιή 

ηδενινγηθή δηάζηαζε ζηελ ηζηνξία. Απφ ηελ κία, αλαθέξεηαη ζην πξαγκαηηθφ επίπεδν ηνπ 

αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ -κε ηηο βηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο- θαη απφ ηελ άιιε, ζην 

θαληαζηαθφ κε ηελ θνηλσλία ησλ δψσλ λα πξνζπαζνχλ λα ζσζνχλ απφ ηελ κεζνιάβεζε-

παξέκβαζε ησλ αλζξψπσλ. 

ρεηηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε, ν Μαλψιεο Φσλέηεο, ν εηθνλνγξάθνο, κε απαιά 

ρξψκαηα θαη σξαίεο θηγνχξεο δεκηνπξγεί εηθφλεο, πνπ δέλνπλ αξκνληθά κε ην 

θείκελν.  Οη πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, θάλνπλ αηζζεηή ηελ 

παξνπζία ηνπο απφ ην ρψξν αθφκε ηνπ παξαθεηκέλνπ, θπξίσο ην εμψθπιιν, ηφζν ζηνλ 

ηίηιν φζν θαη ζηελ εηθφλα. Οη ηξεηο ηζηνξίεο –ρξεζηκνπνηψληαο σο ήξσεο δψα-

κεηαδίδνπλ ζηα κηθξά παηδηά-ζπλαλαγλψζηεο σθέιηκα κελχκαηα θαη κηα νπηηθή 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κέζα απφ ηελ νπηηθή ησλ δψσλ. Σα θείκελα, είλαη 

πινχζηα ζε θνηλσληθέο αμίεο θαη σθέιηκα δηδάγκαηα γηα ηα παηδηά, θαζψο είλαη 

δηαπνηηζκέλα κε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

ηε πξψηε ηζηνξία, ε πεξηπέηεηα ηνπ κηθξνχ πφλη κεηαθέξεη ζηα κηθξά παηδηά ην 

κήλπκα φηη αμίδεη λα θπλεγνχλ ηα φλεηξά ηνπο· κε ηε βνήζεηα ησλ θίισλ ηνπο, κπνξνχλ 

λα ηα θάλνπλ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα επηπρίζνπλ! Δπίζεο, γίλεηαη πξνθαλέο φηη φηαλ 

βνεζνχλ θάπνηνλ λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, κπνξεί λα αιιάμεη θαη ε δηθή ηνπο δσή 

πξνο ην θαιχηεξν. 
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ηε δεχηεξε ηζηνξία, ε αμία πνπ πξνβάιιεηαη θπξίσο είλαη ε ζπληξνθηθφηεηα. ηαλ ε 

παζραιίηζα, απνγνεηεπκέλε βξίζθεηαη αλάκεζα ζε έλαλ νιφθιεξν ζηξαηφ απφ 

ζπληξφθνπο ηεο πνπ ηξαγνπδνχλ πεξήθαλα, ληψζεη πσο «άλνημε ηελ πφξηα ηνπ 

παξαδείζνπ». Ζ εηθφλα απηή ιεηνηπξγεί σο κέζν, ην νπνίν ηελ παξεγνξεί αθφκα θαη ζηηο 

πην δχζθνιεο ζηηγκέο ηεο, κε ην ηξαγνχδη ηνπο λα ηεο δίλνπλ θνπξάγην. Παξάιιεια, 

ηνλίδεηαη ε αμία ηεο νκάδαο/παξέαο, κέζα απφ ηελ νπνία ε εξσίδα απνθηά  δχλακε θαη 

ζηγνπξηά.  

ηελ ηειεπηαία ηζηνξία, ε αξθνχδα, πνπ έρεη θχγεη απφ ηελ παηξίδα ηεο ιφγσ 

πνιέκνπ, ζπκίδεη ην έληνλν πξφβιεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο. Οη κηθξνί αλαγλψζηεο/ζπλ-

αλαγλψζηεο ζπλεηδεηνπνηνχλ κέζα απφ ην θείκελν ην πφζν άζρεκν είλαη λα κελ 

απνδέρεζαη θάπνηνλ πνπ ρξεηάδεηαη ηελ αλάγθε ζνπ, επεηδή απηφο είλαη «δηαθνξεηηθφο». 

Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κίκεζεο απνηειεί ε ζθελή φπνπ ηα παηδηά ηεο 

αξθνχδαο παίδνπλ αλέκεια κε εθείλα ηνπ ιχθνπ θαη ηεο αιεπνχο, ππεξπεδψληαο ηα 

θνηλσληθά ζηεγαλά θαη ζηέιλνληαο έλα κήλπκα αλζξσπηάο ζηνπο κεγαιχηεξνπο. 

Μέζα απφ ηνλ αιιεγνξηθφ θφζκν ησλ δψσλ, ε ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη ηηο πνηθίιεο 

αληηδξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζηνλ «Άιιν». Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

αηφκσλ ζηέθεηαη, αξρηθψο ηνπιάρηζηνλ, πνιχ αξλεηηθά απέλαληη ζηελ παξνπζία ησλ 

μέλσλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ νξηζκέλνη, νη νπνίνη είλαη δελ είλαη επηθπιαθηηθνί, αιιά 

παξνπζηάδνληαη πην ςχρξαηκνη, δίλνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα απνδείμνπλ πνηνη είλαη. 

Απηφ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Δξηέηηαο ηνπ ζπίλνπ, ε νπνία πξνζπαζεί λα δείμεη 

ζηελ Αξζηλφε ηελ θνπθνπβάγηα, ζηνλ Σίην ην ιαγφ, ην Μίιην ην θνπλάβη θαη ηε Εελνβία 

ηελ αιεπνχ πσο ε αξθνχδα δελ είλαη επηθίλδπλε, αιιά κπνξεί λα εληαρζεί –σο ηζφηηκν 

κέινο- ζηελ παξέα ηνπο. 

 

 

7.7.6  Σν κηθξναθήγεκα ηεο Αιεμάλδξνπ, Γ., Ζ ρεηξνβνκβίδα πνπ ήζειε λα είλαη 

ζαλ… ηε βίδα!, (2011)
1767

 επηδηψθεη λα αλαηξέςεη ην ζηεξεφηππν ηεο ρεηξνβνκβίδαο, 

θαζψο δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ επηζπκία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηήξα λα απνθαηαζηήζεη 

ηε θήκε ηνπ. 

Ο ηίηινο είλαη ελδεηθηηθφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αθήγεζεο, αθνχ ζπλνςίδεη ηελ 

ηδενινγηθή ζέζε, γχξσ απφ ηελ νπνία ζθνπεχεη λα θηλεζεί ε ζπγγξαθέαο θαη λα 

πξνβιεκαηίζεη ηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή. Μέζσ ηεο παξνκνίσζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ 
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ηίηιν, παξνπζηάδνληαη νη ζθέςεηο θαη ηα λνήκαηα πην θαζαξά, δηφηη νη παξνκνηψζεηο 

«ζπλδπάδνπλ εηθνλνπνίεζε θαη ζχγθξηζε κε απνηέιεζκα λα ηηο θάλεη ραξαθηεξηζηηθέο»
1768

. 

Έηζη, πξνζειθχεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε θαη θεληξίδεηαη ε θαληαζία ηνπ. 

Δπηπιένλ, ν ηίηινο ιεηηνπξγεί ρηνπκνξηζηηθά, ράξε ζην ινγνπαίγλην κε ηε ιέμε «βίδα», ε 

νπνία απνηειεί ην ηξίην ζπλζεηηθφ ηεο ιέμεο «ρεηξνβνκβίδα». Δπίζεο, ε ρξήζε ηνπ 

ξήκαηνο «ήζειε» ζην νπζηαζηηθφ βίδα πξνζδίδεη αληκηζηηθά ζηνηρεία ζε έλα άςπρν 

αληηθείκελν νπιηθνχ εμνπιηζκνχ ηθαλνχ λα πξνθαιεί ηεξάζηηεο πιηθέο δεκηέο. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε ιέμε «ρεηξνβνκβίδα» ελέρεη αξλεηηθέο ζπλππνδειψζεηο. Ζ αιιαγή ζην 

ζεκαίλνλ (ρεηξνβνκβίδα) ζπλεπηθέξεη αιιαγέο θαη ζην ζεκαηλφκελν (βίδα), γεγνλφο πνπ 

ζα απνθαιπθζεί ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο. 

 ε επίπεδν εηθνλνγξάθεζεο, ε θεληξηθή εξσίδα αλαπαξίζηαηαη λα θνηηά ςειά ηνλ 

ήιην, εθθξάδνληαο ηελ επηζπκία ηεο λα δεη ηνλ θφζκν. Απφ ηηο παξαθείκελεο ζπκβάζεηο, 

θαη πξηλ ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο μεθηλήζεη λα δηαβάδεη ηελ ηζηνξία, αληηιακβάλεηαη πσο ε 

ρεηξνβνκβίδα ηεο ηζηνξίαο δηαθέξεη αηζζεηά απφ ηηο ππφινηπεο. Ζ άπνςε απηή 

εληζρχεηαη απφ ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηεο, πνπ ππνδειψλεη ζεκλφηεηα (ρέξηα 

ζηαπξσκέλα κπξνζηά), αιιά θαη απφ ηα επηά πεξηζηέξηα (ζχκβνιν εηξήλεο) πνπ πεηάλε 

ζην πεδίν βάζνπο ηεο εηθφλαο, φπσο θαη απφ ηνλ ήιην, ν νπνίνο ζπκίδεη παηδηθφ κπαιφλη, 

ζπκβνιίδνληαο κεησλπκηθά ηνλ παηδηθφ θφζκν. Δπηπιένλ, ν ήιηνο είλαη ην ζεκείν θπγήο,  

ζην νπνίν θαηαιήγεη ην βιέκκα ηεο εξσίδαο, πνπ απνηειεί παξάιιεια ην «ζεκείν 

εζηίαζεο»
1769

. Τπάξρεη πξννπηηθή, πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ηνλ ήιην φπνπ θηάλεη ην 

βιέκκα ηεο εξσίδαο. Ζ δηαγψληνο, πνπ ζρεκαηίδεηαη αλάκεζα ζην βιέκκα θαη ζηνλ ήιην, 

ππνλνεί θίλεζε θαη έληαζε
1770

. 

Ζ αθήγεζε μεθηλά κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ κπζνπιαζηηθνχ ρψξνπ θαη κε ηε κεηαθνξά 

ηνπ αλαγλψζηε – ζεαηή ζε έλα ζθεληθφ πνιέκνπ. «Κάπνπ ζ‟ έλαλ ηαιαηπσξεκέλν 

πιαλήηε, ήηαλ θάπνηε κηα άπιεζηε ρψξα, ε Φνβεξηλίθε. Ζ Φνβεξηλίθε είρε θνβεξή κχηε, 

εμ νπ θαη ην φλνκά ηεο. Μπνξνχζε λα νζκίδεηαη ην θέξδνο απφ καθξηά. Κη φηαλ ζπλέβαηλε 

απηφ, ζήθσλε κχηε θη έβξηζθε πξνθάζεηο γηα λα επηηίζεηαη ζηηο άιιεο ρψξεο. Ο πφιεκνο 

ήηαλ ε εηδηθφηεηά ηεο»
1771

. Ο παληνγλψζηεο αθεγεηήο ελεκεξψλεη ηνλ αλαγλψζηε φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα άπιεζηε ρψξα, πνπ αθνχεη ζην φλνκα «Φνβεξηληθή», ε νπνία ζπλερψο 

βξίζθεη πξνθάζεηο, γηα λα επηηίζεηαη ζηηο άιιεο ρψξεο. Ζ ζπγγξαθέαο, κε ηελ επξεκαηηθή 
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νλνκαηνπνηία πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη (Φνβεξηληθή = θνβεξή κχηε), βνεζά ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ην κηθξφ παηδί- αλαγλψζηε λα θαηαλνήζεη ηα κελχκαηα. Σν γεληθφ πιάλν, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε εηθνλνγξάθνο, ζηνρεχεη ζην λα γίλνπλ αληηιεπηά φια ηα νπηηθά ζηνηρεία 

πνπ ζπλάδνπλ κε έλα ζθεληθφ πνιέκνπ. Έηζη, ηα θαλφληα, ηα πνιπβφια θαη ε ζεκαία ηεο 

ρψξαο, πνπ θπκαηίδεη, θπξηαξρνχλ ζηε δηζέιηδε εηθφλα
1772

.  

     ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, ε ζπγγξαθέαο γλσζηνπνηεί ην φλνκα ηεο 

πξσηαγσλίζηξηαο, ην νπνίν είλαη «Βφκβε», θαη απνθαιχπηεη κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηεο, πξντδεάδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ αλαγλψζηε γηα ηελ 

ηδηαηηεξφηεηά ηεο. Καζψο ε εξσίδα ραξαθηεξίδεηαη σο «κηα ρεηξνβνκβίδα δηαθνξεηηθή 

απφ ηηο ππφινηπεο», νξίδνληαη νη δχν πφινη, ηνπ «Δκείο» θαη ηνπ «Άιινπ». Οη ιέμεηο είλαη 

πάληνηε θνξείο ηδενινγίαο, θαζψο κεηαθέξνπλ «αληηιήςεηο, πξνθαηαιήςεηο θαη 

εθθξάδνπλ ηελ θνζκναληίιεςε νιφθιεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ»
1773

. Ζ ιεπηνκεξήο 

πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο 

εξσίδαο, ζπληζηνχλ κηα ζεκαίλνπζα ιεηηνπξγία. Με ηε ρξήζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ πιάγηνπ 

ιφγνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή ν ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν ε εξσίδα δηαθέξεη 

απφ ηνπο ππφινηπνπο: έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηε θχζε ηεο θαη ελαληηψλεηαη ζε απηήλ 

αλαδεηψληαο δηαθνξεηηθέο αμίεο απφ απηέο πνπ ιακβάλεη ζην ρψξν, ζηνλ νπνίν 

κεγαιψλεη. Ζ ελαληίσζή ηεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο δελ ζέιεη λα «ζθνξπά ηε 

θαηαζηξνθή», φπσο πξνζπαζεί λα ηεο επηβάιιεη ην ζπγγεληθφ ηεο πεξηβάιινλ. 

Δηδηθφηεξα, ε θεληξηθή εξσίδα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ «Άιινπ», ε νπνία αξλείηαη λα 

αθνκνησζεί απφ ηελ πιεηνλφηεηα θαη εκκέλεη ζηε δηαηήξεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηεο, 

παξά ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

εξσίδα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο επηιέγεη γηα ηελ επηπνιηηηζκνπνίεζή ηεο ηελ νδφ ηεο 

απφζρηζήο ηεο απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα
1774

.   

Ζ εηθφλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηήλ ηελ ζθελή, αλ θαη θαηαιακβάλεη ην κηζφ 

κέξνο ηεο ζειίδαο, θαηαθέξλεη λα απνδψζεη κε πνιχ εχγισηην ηξφπν ηα φζα 

αλαθέξνληαη ζην ιεθηηθφ θείκελν. Σν εηθνλνγξαθηθφ επίπεδν, ινηπφλ, ζπκπιεξψλεη θαη 

εληζρχεη ην θείκελν: απεηθνλίδνληαη φιεο νη ρεηξνβνκβίδεο καδί, ε κία δίπια ζηελ άιιε, 

ζε θφθθηλν ρξψκα, πνπ αληηπξνζσπεχεη θάηη ην ςπρξφ, κε πνιχ απζηεξφ χθνο θαη ζηε 
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κέζε ε Βφκβε, ζε πξάζηλν ρξψκα, κε απνξεκέλν θαη γιπθφ χθνο
1775

. Σν πξάζηλν είλαη ην 

πην θαηεπλαζηηθφ ρξψκα πνπ ππάξρεη, γηαηί δελ θηλείηαη ζε θακία θαηεχζπλζε
1776

.  

χκθσλα κε ηνπο Kress θαη van Leeuwen «Σν ρξψκα είλαη έλαο ζεκεησηηθφο ηξφπνο, 

πνπ εμππεξεηεί πνηθίιεο ιεηηνπξγίεο ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πιαίζηα»
1777

. Αξθεηέο 

έξεπλεο ππνδεηθλχνπλ φηη ε παξνπζία ρξψκαηνο «απμάλεη ηελ επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα 

δηαβάζεη έλα θείκελν θαη ηνπ παξέρεη ηζρπξφηεξα θίλεηξα, ελψ δελ παξαβιέπεηαη ε 

ελίζρπζε πνπ επηηπγράλεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηνπ ρξψκαηνο
1778

. Οη 

Kress θαη van Leeuwen ζεσξνχλ ην ρξψκα σο «κία γλήζηα επηθνηλσληαθή 

κεηαιεηηνπξγηθή πεγή, πνπ ππάγεηαη ζηνπο θαλφλεο ησλ επξχηεξσλ γξακκαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ζηηο ηαμηλνκήζεηο ηνπο»
1779

.  

Δπηπιένλ, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ηεο Βφκβεο ηνλίδεη ην δηαθνξεηηθφ ηνπ ραξαθηήξα 

ηεο, θαζψο απεηθνλίδεηαη κε ηα ρέξηα ηεο πηαζκέλα κπξνζηά, ζε αληίζεζε κε ηηο 

ππφινηπεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζε ζηάζε πξνζνρήο. Δπηπξφζζεηα, ην ιεπθφ θφλην 

εληζρχεη ηε ζεκεηνινγία ηεο γξακκήο θαη, ζχκθσλα κε ηε ρξσκαηηθή αληίζεζε πνπ 

δηακνξθψλεηαη αλάκεζα ζην «Δκείο» θαη ζηνλ «Άιιν», επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε  

ηεο ζρεδηαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζηελ θαηαζθεπή ηεο εηθνληδφκελεο θηγνχξαο.  

Οη γνλείο ηεο δελ κπνξνχλ λα ζπκβηβαζηνχλ κε ην γεγνλφο πσο ην παηδί ηνπο δηαθέξεη 

απφ ηε θπξίαξρε νκάδα-κάδα θαη ζε επίπεδν πξνζσπηθφηεηαο, φληαο έλα επαίζζεην 

παηδί, φζν θαη ζε επίπεδν θηινδνμηψλ θαη νξακάησλ πνπ έρεη γηα ηε δσή (λα γλσξίζεη ηνλ 

θφζκν). Οη γνλείο-ρεηξνβνκβίδεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηνπο γνλείο ηεο αλζξψπηλεο 

θνηλσλίαο, νη νπνίνη πξνζρεδηάδνπλ θαη πνιιέο θνξέο θαζνξίδνπλ κε αθξίβεηα ην κέιινλ 

ησλ παηδηψλ ηνπο, κε βάζε ηα δηθά ηνπο «ζέισ» θαη ηηο δηθέο ηνπο πξνζδνθίεο, 

παξαγθσλίδνληαο ηηο επηζπκίεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη γνλείο δηαδξακαηίδνπλ αλακθίβνια 

έλαλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ θξίζηκε απφθαζε ησλ παηδηψλ ηνπο γηα ηελ επηινγή ηνπ 

κέιινληφο ηνπο. Χο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο, πξνζπαζνχλ λα εκθπζήζνπλ ζηα παηδηά 

ηνπο ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πξνζδνθίεο, νη νπνίεο ζε κεγάιν βαζκφ αληαλαθινχλ ηηο 

πξνζδνθίεο πνπ ζέηεη ην επξχηεξν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην, ζην νπνίν 
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εληάζζνληαη. Έηζη, ινηπφλ, ε νηθνγέλεηα κπνξεί λα ζηεξίμεη, λα εληζρχζεη, λα ελζαξξχλεη 

ηα παηδηά ηεο ζηελ επηινγή πνπ ζα θάλνπλ ή απιά κπνξεί λα επηβάιιεη ζε απηά ηηο δηθέο 

ηεο επηζπκίεο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζην κηθξναθήγεκα πνπ εμεηάδεηαη.  

Ζ «Βφκβε», κελ κπνξψληαο λα νηθεηνπνηεζεί ηα παξαδνζηαθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο 

ησλ γνληψλ ηεο, απνθαζίδεη λα θχγεη απφ ην νπινζηάζην θαη λα αλνίμεη ηνπο δηθνχο ηεο 

νξίδνληεο, ζε κηα πξνζπάζεηα εζσηεξηθήο σξίκαλζεο θαη απηνγλσζίαο. Ζ βνήζεηα 

έξρεηαη απφ έλα αεδφλη, ηνλ «Γφλε», ν νπνίνο ηε κεηαθέξεη ζηελ πιάηε ηνπ. Έηζη, ε 

Βφκβε γλσξίδεη ηνλ θφζκν έμσ απφ ηνπο θιεηζηνχο θαη απζηεξνχο ρψξνπο ηνπ 

νπινζηαζίνπ, ζην νπνίν σο ηφηε έκελε. Ο δηάινγνο πνπ αθνινπζεί αλάκεζα ζηελ εξσίδα 

θαη ην αεδφλη είλαη δεισηηθφο ησλ φζσλ ληψζεη θαη βηψλεη ε ίδηα. «Θέισ λα δσ ηνλ έμσ 

θφζκν, απηφλ πνπ απνθαινχλ θξηρηφ. ε παξαθαιψ… κπνξψ λ‟ αλέβσ πάλσ ζηα θηεξά 

ζνπ;… Να γίλνπκε θίινη. Γελ έρσ θίινπο. Οη δηθνί κνπ βιέπνπλ παληνχ ερζξφ πνπ πξέπεη 

λα εμνλησζεί. Κη εγψ ληψζσ κφλε πνπ είκαη δηαθνξεηηθή!»
1780

. Σνλίδεη φηη ε αίζζεζε ηεο 

κνλαμηάο θαη ηεο δπζηπρίαο ήηαλ νη θχξηνη ιφγνη γηα ηελ απφθαζε πνπ πήξε. Ζ αλάγθε 

λα γλσξίζεη θαηλνχξηα πξφζσπα θαη λα απνθηήζεη γηα πξψηε θνξά θίινπο εληζρχεηαη 

απφ ην φηη δελ μέξεη θαλέλα παηρλίδη. Ζ αθήγεζε απνθηά ζπκβνιηθή δηάζηαζε, θαζψο 

ππνγξακκίδεηαη κεηαθνξηθά πσο ην κφλν παηρλίδη πνπ γλσξίδεη είλαη λα ζθνξπάεη ηελ 

θαηαζηξνθή ζην πέξαζκά ηεο.  

Ζ εηθνλνγξάθνο ρξεζηκνπνηεί κηα  ραξαθηεξηζηηθή δηζέιηδε εηθφλα
1781

, γηα λα  ηνλίζεη 

ηελ αληίζεζε ηνπ «έμσ» θφζκνπ κε ην «κέζα» (νπινζηάζην). ηελ αξηζηεξή νινζέιηδε 

ζειίδα, απεηθνλίδεηαη ν «έμσ» θφζκνο κε έληνλα θαη ραξνχκελα ρξψκαηα θαη κε 

παηδάθηα λα παίδνπλ ακέξηκλα ζε έλα θαηαπξάζηλν ιηβάδη,  ελψ ζηε δεμηά απεηθνλίδεηαη 

ην νπινζηάζην κε ζθνχξα ρξψκαηα, ζε ιεπθφ θφλην θαη ζε κηθξφηεξε έθηαζε. 

Ζ Βφκβε, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ελεκεξψζεη ηηο ππφινηπεο ρεηξνβνκβίδεο πσο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηεο δε ζπλάληεζε πνπζελά ερζξφ, έξρεηαη αληηκέησπε κε ηε 

ζθιεξή ζπκπεξηθνξά ηνπο. Γελ ηελ πηζηεχνπλ θαη έηζη απηή απνθαζίδεη λα θχγεη. Οη 

ππφινηπεο ρεηξνβνκβίδεο ζπκβνιίδνπ ηε κάδα ησλ αλζξψπσλ, πνπ έρνληαο παξσπίδεο 

ζηα απηηά, αξθείηαη ζηελ ηζνπεδσηηθή νκνηνκνξθία θαη επηδεηθλχεη επηθξηηηθή ζηάζε ζε 

φ,ηη δηαθνξνπνηείηαη απφ απηήλ. Οη ρεηξνβνκβίδεο αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο αλζξψπνπο 

εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ κάζεη λα δνπλ «έμσ» απφ ηελ πεπαηεκέλε. Οηηδήπνηε 

«δηαθνξεηηθφ» ηνπο θαίλεηαη «μέλν», κε απνηέιεζκα λα πξνζπαζνχλ λα ην 

ελζσκαηψζνπλ ζηε δηθή ηνπο θνπιηνχξα θαη ζηα ηδεψδε εθείλα, πνπ απηνί ζεσξνχλ σο 

                                                           
1780

 Αιεμάλδξνπ, Γ., φ.π., ζ.10. 
1781

 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(7.7.6)3, ζ.553. 
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θνηλσληθά απνδεθηά απφ ην ζχλνιν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα ιφγηα ηεο «Βφκβεο», ε 

νπνία ζέιεη λα γίλεη ρξήζηκε, ζαλ ηε «βίδα» πνπ «ελψλεη θαη ζπγθξαηεί». Γξάθεη: 

«Θα πάσ λα βξσ ηε ζέζε κνπ ζηνλ θφζκν. Θα επηζθεθηψ ηε Βνκβάε. Ίζσο είλαη θαιχηεξα. 

Ν‟ αιιάμσ δσή. Γε ζέισ λα είκαη κηα ηξνκεξή ρεηξνβνκβίδα, αιιά ρξήζηκε ζαλ… ηε βίδα! 

Ζ βίδα ελψλεη, ζπγθξαηεί, ελψ εγψ ρσξίδσ, δηαιχσ! Καη απηφο ν εαπηφο δε κ‟ αξέζεη!»
1782

. 

Ζ ζπγγξαθέαο παίδεη κε ηηο ιέμεηο: ρξεζηκνπνηεί ξίκα («ρεηξνβνκβίδα» - «βίδα») θαη 

αληίζεζε («ε ρεηξνβνκβίδα ρσξίδεη, δηαιχεη, ελψ ε βίδα ελψλεη θαη ζπγθξαηεί»). Γξάθεη: 

«Πνηέ ζηα ηζηνξηθά ρξνληθά δελ παξνπζηάζηεθαλ φπια κε ππαξμηαθέο αλεζπρίεο. Δ, δε ζα 

έθαλαλ απηά ηψξα ηε δηαθνξά!»
1783

. 

ην ηαμίδη ηεο, ε εξσίδα ζα ζπλαληήζεη «παξάμελνπο δηαβάηεο», φπσο κηα δαθέηα, κηα 

βηνιέηα, ηξία θνπθέηα, έλα θνκκάηη θέηα, κηα ηξνκπέηα θαη κηα καξηνλέηα.
1784

 Μέζα απφ 

ηηο ζπλαλαζηξνθέο ηεο κε απηνχο, θαη θπξίσο κέζα απφ ηα ιφγηα ηεο καξηνλέηαο, ζα 

θαηαθέξεη λα δεη ηνλ εαπηφ ηεο απφ κηα άιιε νπηηθή γσλία θαη λα ρεηξηζηεί ηελ 

ηξνκαθηηθή δχλακε πνπ έρεη γηα θαιφ ζθνπφ. Γξάθεη: 

«Δίκαη εζνπνηφο. Εσ δηαθνξεηηθέο δσέο ζην ζέαηξν». 

«Γε δηαιέγσ εγψ ηνπο ξφινπο πνπ ζα παίμσ θάζε θνξά. Άιινο θηλεί ηα λήκαηά κνπ θη εγψ 

ρνξεχσ θάζε θνξά ζηνλ ξπζκφ πνπ κνπ ρηππά. Απηφο απνθαζίδεη αλ ζα θαζίζσ ή αλ ζα 

πεξπαηήζσ, αλ ζα κηιήζσ ή αλ ζησπήζσ, αλ ζα γειάζσ ή αλ ζα θιάςσ»
1785

. 

«Μηα ζπκβνπιή έρσ λα ζνπ δψζσ θη άθνπ ηελ πξνζεθηηθά, ζπλέρηζε ε καξηνλέηα 

πξνζπαζψληαο κε θφπν λα ζπγθξαηήζεη ηα δάθξπα πνπ έηξεραλ θαπηή ιάβα ζην μχιηλν 

πξφζσπφ ηεο. Πάξε ζηα ρέξηα ζνπ ηα λήκαηα ηεο δσήο ζνπ θαη δηάιεμε εζχ πνην ξφιν ζα 

παίμεηο ζην ζέαηξν ηνπ ζπρλά παξάινγνπ απηνχ θφζκνπ. Να είζαη πξσηαγσληζηήο θη φρη 

θνκπάξζνο ηεο δσήο»
1786

. 

«Αλ δε ζεο λα θάλεηο θαθφ, ρξεηάδεζαη απηνπεηζαξρία. Να ειέγρεηο ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ, 

ηε ιχπε ζνπ, αθφκα θαη ηε ραξά ζνπ θαη θπξίσο ην ζπκφ ζνπ. λα ζθέθηεζαη πξηλ 

ελεξγήζεηο, ρσξίο λα παξαζχξεζαη απ‟ απηφ πνπ αηζζάλεζαη. Να πξνζέρεηο. Να πξνζέρεηο 

ηελ ηξνκαθηηθή δχλακε πνπ έρεηο»
1787

. 

                                                           
1782

 Αιεμάλδξνπ, Γ., φ.π., ζ.14. 
1783

 .π., ζ.10. 
1784

 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(7.7.6)4, ζ.553. 
1785

 Αιεμάλδξνπ, Γ., φ.π., ζ.22. 
1786

 .π., ζ.24. 
1787

 .π., ζ.24. 
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Με πνιχ επξεκαηηθφ ηξφπν ε ζπγγξαθέαο βάδεη ηε καξηνλέηα
1788

 ζην δξφκν ηεο 

«Βφκβεο»
1789

. Οη εχζξαπζηεο ηζνξξνπίεο, νη αέξηλεο θηλήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαη ε 

πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ πνπ ρεηξίδεηαη ηελ καξηνλέηα λα ηηζαζεχζεη ηελ αδξάλεηα, ηε 

βαξχηεηα θαη ηε ξνπή απνηειεί ην πην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο παξνπζίαο ηεο 

καξηνλέηαο. ε ζπκβνιηθφ επίπεδν, νη ζχγρξνλνη άλζξσπνη-καξηνλέηεο, φληαο ζπλήζσο 

άηνκα  κε ρακειή θξηηηθή ζθέςε θαη απηνεθηίκεζε, πέθηνπλ ζχκαηα εθκεηάιιεπζεο 

εθείλσλ πνπ θξαηνχλ θαη θνπλνχλ ηα λήκαηα ησλ δσψλ ηνπο θαηά ηε βνχιεζή ηνπο. 

Γξάθεη: 

«Θα είζαη εηιηθξηλήο. Θα ηνπο πξνεηδνπνηείο. Καη ζα δεηάο ηε βνήζεηά ηνπο. Οη θίινη γη‟ 

απηφ είλαη. Γηα λα ζνπ ππελζπκίδνπλ θάζε ζηηγκή πνηα πξαγκαηηθά είζαη. Γηα λα ζε 

ζηεξίδνπλ ζηελ πξνζπάζεηα λα θαιιηεξγήζεηο φηη πην φκνξθν έρεηο κέζα ζνπ, μεξηδψλνληαο 

ηα δηδάληα πνπ ζε εκπνδίδνπλ λα αλαπηπρζείο. Άθνπ κε θαη δε ζα ράζεηο!»
1790

.  

Ο Αξηζηνηέιεο ζην πξψην ηνπ βηβιίνπ, «Ρεηνξηθή», γξάθεη: «Φίινο είλαη απηφο πνπ 

ραίξεηαη κε ηα θαιά θαη ιππάηαη κε ηα δπζάξεζηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ θίιν ηνπ – θαη απηφ 

φρη γηα θαλέλα ιφγν παξά κφλν γηα ράξε εθείλνπ»
1791

. Ζ θηιία είλαη αξεηή ή πξνυπνζέηεη 

ηελ αξεηή. Έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δσή ησλ παηδηψλ. Οη ζρέζεηο 

πνπ αλαπηχζζνπλ ηα παηδηά κε ηνπο ζπλνκίιεθνχο ηνπο ζπκβάιινπλ ζην λα 

αλαπηχζζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο αληιψληαο ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε. Χο 

απνηέιεζκα, ηα βνεζά ηφζν ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην ζρνιείν φζν θαη ζην λα 

απνθηήζνπλ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο
1792

. Δπίζεο, ε θηιία ζπκβάιιεη ζηνλ 

                                                           
1788

 Ζ ηέρλε ηεο Μαξηνλέηαο γελλήζεθε ζηελ Διιάδα, πεξίπνπ ηνλ 5
ν
 αη. π.Υ. κε ηελ νλνκαζία 

«Αγάικαηα-Νεπξφζπαζηα» (ζπαζηά λεχξα). Σα Νεπξφζπαζηα θαη νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ήηαλ 

ηεο «κφδαο» κεηαμχ ησλ Διιήλσλ φπσο ηνπιάρηζηνλ αλαθέξεηαη απφ ηνπο Έιιελεο θαη 

Ρσκαίνπο ζπγγξαθείο. Γηα πνιινχο ην ζέαηξν ησλ λεπξνζπάζησλ ήηαλ ην ζχκβνιν ηεο 

αλζξψπηλεο κνίξαο. http://www.marionette.gr/history.php  ληαο θαη ε ίδηα εξγαιείν 

κπζνπιαζίαο, ε καξηνλέηα θνπβαιάεη ζηελ πιάηε ηεο έλα κχζν. πρλά δηαρσξίδεηαη απφ ηα άιια 

είδε θνχθιαο, θεξφκελε σο  «πην εθιεπηπζκέλε», «πην πνιηηηζκέλε» θαη κε άιινπο ηέηνηνπο 

ραξαθηεξηζκνχο. Απηφ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο ρξήζεο ηεο 

καξηνλέηαο.  
1789

 Ο Πιάησλ ζην βηβιίν ηνπ «Οη Νφκνη» θάλεη αλαθνξά ζηηο καξηνλέηεο ιέγνληαο πσο «ν 

θαζέλαο απφ εκάο είλαη έλα “λεπξφζπαζην” πνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ Θεψλ γηα ηε δηθή ηνπο 

δηαζθέδαζε ή επεηδή είραλ έλα ζνβαξφ ζθνπφ γηα καο ηνλ νπνίν δε γλσξίδνπκε ηίπνηα. Οη 

παξνξκήζεηο πνπ καο θηλνχλ κνηάδνπλ κε θισζηέο πνπ ηηο ηξαβνχλ νη ζενί απφ δηάθνξεο 

θαηεπζχλζεηο…». 
1790

 Αιεμάλδξνπ, Γ., φ.π., ζζ.25-26. 
1791

 Αξηζηνηέιεο, Ζ Ρεηνξηθή Σνπ Αξηζηνηέιε, Αζήλα: Κέδξνο, 1984. 
1792

 Vitaro, F., Boivin, M., & Bukowski, W.M., «The Role Of Friendship in Child And 

Adolescent Psychosocial Development», ζην Rubin, K.H., Bukowski, W.W. & Laursen, B., 

(επηκ.), Handbook of Peer Interactions, Relationships And Groups, New York: Guilford Press, 

2009, ζζ.568-588. 

http://www.marionette.gr/history.php
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πεξηνξηζκφ ηνπ αηνκηθηζκνχ θαιιηεξγψληαο πλεπκαηηθά θαη εζηθά ην ήζνο ησλ 

αλζξψπσλ
1793

.  

Ζ ηζηνξία ηειεηψλεη κε ηε «Βφκβε», έρνληαο θαηαλνήζεη ηα ιφγηα ηεο καξηνλέηαο, λα 

επηζθέπηεηαη πνιιά ζρνιεία ελεκεξψλνληαο ηα παηδηά «γηα ηα ςέκαηα φισλ απηψλ πνπ 

βάδνπλ αδέξθηα λα ζθνηψλνληαη. Πνπ ζπέξλνπλ ηνλ θφβν ζηηο θαξδηέο γηα λα ειέγρνπλ ηα 

κπαιά ησλ ιαψλ θαη λα ηνπο νδεγνχλ ζε πφιεκν. Καη χζηεξα ζα ηνπο έιεγε γηα ην άιιν 

κνλνπάηη. Σεο αγάπεο πνπ κεηακνξθψλεη ηα πξφζσπα ησλ αλζξψπσλ. Σεο θηιίαο ησλ 

ιαψλ πνπ αρξεζηεχεη ηα φπια. Καη κεηά ζα ηα ξσηνχζε: “Θέιεηε λα γίλνπκε θίινη;”»
1794

. 

Μέζα ζηα ιφγηα ηεο απνηππψλεηαη φιε ε ζπνπδαηφηεηα ηεο εηξήλεο θαη ηεο ζπκθηιίσζεο 

ησλ ιαψλ, ε νπνία θαηαγξάθεηαη θαη εηθνληζηηθά: ηξία παηδάθηα απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο 

θαη πνιηηηζκνχο μαπιψλνπλ καδί ζε έλα θαηαπξάζηλν ιηβάδη θαη αθνχλ πξνζεθηηθά ηα 

φζα ηνπο ιέεη ε Βφκβε
1795

. Ζ εηθφλα ηεο ηειεπηαίαο ζθελήο θσδηθνπνηεί ηελ πνιηηηζκηθή 

πνιπκνξθία σο κηα θπζηνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε εηθφλα κεηαθέξεη κε 

ηφζν απιφ, αιιά ζπγρξφλσο θαη επξεκαηηθφ ηξφπν (κέζα απφ ηα αζψα βιέκκαηα ησλ 

παηδηψλ) ην κήλπκα ηεο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο φισλ ησλ ρσξψλ. Δπηπιένλ, ιεηηνπξγεί σο 

δηεηθνληθφο ππαηληγκφο ζηελ πνιππνιηηηζκηθή ηδενινγία ηεο ζχγρξνλεο επνρήο πνπ 

δηαλχνπκε.    

Αλαθνξηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε θαη ηε ζρέζε θεηκέλνπ θαη εηθφλαο, αμίδεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ην θείκελν κεηαθέξεη ην βαζηθφ πεξηερφκελν ηεο δηήγεζεο, ελψ ε εηθφλα 

είλαη επηιεθηηθή, ηνλίδνληαο πεξηζζφηεξν ηηο βαζηθέο ιεπηνκέξεηέο ηνπ. 

 

 

7.7.7 ην κηθξναθήγεκα ηεο Βαξβαξνχζε, Λ., Έλα ζθνπιήθη κε… θηεξά, (2006)
1796

 ην 

δήηεκα ηεο εηεξφηεηαο παξνπζηάδεηαη έκκεζα, κέζα απφ ηνλ θχθιν δσήο ηεο 

πεηαινχδαο. Ζ αθήγεζε δηαθξίλεηαη απφ ηνλ έκκεηξν πνηεηηθφ ιφγν. Ζ ρξήζε 

νκνηνθαηαιεμίαο θαη νκνηνηέιεπηνπ παξάγεη ερεηηθφηεηα θαη πξνζδίδεη κνπζηθφηεηα ζην 

ιφγν.  Κεληξηθφο πξσηαγσληζηήο ηεο ηζηνξίαο είλαη έλα ζθνπιήθη, ην νπνίν απνθιίλεη ζε 

ζρέζε κε ηελ ππφινηπε νκάδα, σο πξνο ηελ φςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Σν ζηνηρείν 

                                                           
1793

 Αο ζπκεζνχκε ηα ιφγηα ηνπ Winnie the Pooh: «Αλ πνηέ ππάξμεη αχξην ρσξίο λα 

είκαζηε καδί, ππάξρεη θάηη πνπ πξέπεη λα ζπκάζαη. Δίζαη πην γελλαίνο απφ φζν πηζηεχεηο, 

πην δπλαηφο απφ φζν θαίλεζαη θαη πην έμππλνο απφ φζν λνκίδεηο. κσο, ην πην ζεκαληηθφ 

πξάγκα είλαη, φηη αθφκα θαη αλ εκείο ρσξίζνπκε, ζα είκαη πάληα καδί ζνπ». 
1794

 Αιεμάλδξνπ, Γ., φ.π., ζ.26. 
1795

 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(7.7.6)5, ζ.553. 
1796

 Βαξβαξνχζε, Λ., Έλα ζθνπιήθη κε… θηεξά, Αζήλα: Παπαδφπνπινο, 2006. Σελ 

εηθνλνγξάθεζε έθαλε ε ίδηα ε ζπγγξαθέαο. 
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πνπ θάλεη ηδηαίηεξα επξεκαηηθφ ην ζπγθεθξηκέλν κηθξναθήγεκα είλαη ην γεγνλφο πσο ηελ 

πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ θεληξηθνχ ραξαθηήξα, ν ελλννχκελνο αλαγλψζηεο ηε 

καζαίλεη ζην ηέινο ηεο αθήγεζεο, θαζψο απηή δελ απνθαιχπηεηαη απφ ηελ αξρή. ηφρνο 

απηήο ηεο «ζηξαηεγηθήο» είλαη ε ηαχηηζε ηνπ αλαγλψζηε κε ηα φζα βηψλεη ν ήξσαο, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαθαιχςεη ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Ο αηληγκαηηθφο ηίηινο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηθφλα ελφο ζθνπιεθηνχ, εμάπηεη ηε 

θαληαζία ηνπ αλαγλψζηε, πνπ δελ θαηαθέξλεη λα «δηαβάζεη» ηηο αλεπαξθείο 

παξαθείκελεο ζπκβάζεηο θαη λα νδεγεζεί ζηελ αλαθάιπςε φηη ε κπζηηθή πιεξνθνξία 

πνπ ιαλζάλεη είλαη φηη ν ήξσαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα πεηαινχδα. 

Ζ αθήγεζε μεθηλάεη κε ηνλ ήξσα λα απηνπαξνπζηάδεηαη θαη λα παξνκνηάδεη εηξσληθά 

ηα κπζνπιαζηηθά πξφζσπα ηεο θνηλσλίαο ηνπ κε βαζηιηάδεο, θαζψο ηα δηαθξίλεη ε 

αιαδνλεία θαη ε ππεξνςία. Δπίζεο, δηαθξίλεηαη απφ κεηαθνξέο θαη ζπκβνιηζκνχο πνπ 

δηαηξέρνπλ ην θείκελν θαη ην δηαπνηίδνπλ κε ζεκαζίεο. Γξάθεη: 

«Δίκαη ζθνπιήθη ηαπεηλφ, πξάζηλν θαη ληξνπαιφ. Γελλήζεθα εδψ, παηδηά, ζε κηα ηξχπα 

βαζηά. Καη απφ ηφηε πνπ είκαη εδψ, λα βξσ άθξε πξνζπαζψ!!»
1797

. «Εσ καδί κ‟ άιια 

ζθνπιήθηα κεο ζην ρψκα, ζηα ραιίθηα. Δίλαη φινη ππφγεηνη ηχπνη θαη ην χθνο δελ ηνπο 

ιείπεη, ιεο θη ε γε φιε ηνπο αλήθεη. Μηινχλ ζαλ βαζηιηάδεο, ζε βάδνπλ ζε κπειάδεο»
1798

. 

Αθνχγνληαο ηα ιφγηα ηνπ ζθνπιεθηνχ θαη παξαηεξψληαο ηελ εηθφλα, ζηελ νπνία 

απεηθνλίδεηαη κέζα ζε κηα ηξχπα λα θνηηά απεγλσζκέλα έλα ραξηί πνπ κνηάδεη κε ράξηε 

εμφδνπ, γίλεηαη ζαθέο πσο θάπνην είδνο εηεξφηεηαο έρεη ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπιήθη, πνπ 

ην δηαθνξνπνηεί απφ ηα ππφινηπα. Ο ρψξνο δξάζεο είλαη ην ππέδαθνο θαη ηα ηππηθά 

πξνζδηνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εηεξφηεηά ηνπ είλαη ην ζρήκα, ην 

ρξψκα θαη νη ζπλήζεηεο. Ο «Άιινο» ζθέθηεηαη θαη ζπκπεξηθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθέο νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν δσήο ησλ δπν 

νκάδσλ: Δκείο vs Άιινπ. ηαλ γηα παξάδεηγκα ε νκάδα ησλ ζθνπιεθηψλ («Δκείο») 

εξγάδεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο δηαλνίγνληαο ηξχπεο, ν «Άιινο» θάλεη βφιηεο θαη 

πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη ηνλ θφζκν θαη λα εξκελεχζεη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ κέζσ 

ησλ βηβιίσλ πνπ δηαβάδεη. ηνηρεία ηα νπνία έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηνλ ηξφπν δσήο θαη δξάζεο ηεο ππφινηπεο νκάδαο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην «Δκείο». 

Σν θπξηφηεξν, πάλησο, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζηηγκαηίδεη ηνλ ήξσα είλαη ην δηαθνξεηηθφ 

ηνπ ρξψκα, ην νπνίν ππξνδνηεί αληηδξάζεηο ζηελ θνηλσλία ησλ ζθνπιεθηψλ. Γξάθεη: 

                                                           
1797

 Γηα ηα βηβιία πνπ δε δηαζέηνπλ ζειηδαξίζκεζε, αξρίδσ λα αξηζκψ απφ ηε ζειίδα πνπ 

εκθαλίδεηαη ε πξψηε εηθφλα ή ζειίδα θεηκέλνπ. ην εμήο, Βαξβαξνχζε, Λ.,  φ.π., 2006, ζζ.1-2. 
1798

 .π., ζ.3. 
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«Νηψζσ δηαθνξεηηθφο, κα δελ μέξσ πψο;! Σνπο άιινπο θνηηάσ θαη δελ μέξσ πνχ λα 

πάσ»
1799

. 

«Καιέ ηη ζθνπιήθη είζαη εζχ;! Υάιαζε ε ζπληαγή; Δίλαη πξάζηλν ζθνπιήθη θαη κνηάδεη 

κε…θηζηίθη! Γε ζα πξφζεμε θαιά θαη έπεζε κεο ζηελ κπνγηά! Έρεη θαη πεξίεξγν ζρήκα θαη 

θνπληέηαη ζαλ ην θχκα»
1800

. 

«θνπιήθη κνηάδεηο κα ζθνπιήθη δελ είζαη! Φηζηίθη κνηάδεηο, κα θηζηίθη δελ είζαη! Ση είζαη, 

ηη είζαη;»
1801

. 

Ζ δηαθνξεηηθφηεηα είλαη ηαπηφζεκε κε ηνλ απνθιεηζκφ θαη ηελ απφξξηςε. Σν 

ζηεξενηππηθφ ζρήκα πξάζηλνο = δηαθνξεηηθφο ππεξηζρχεη ζηηο άκεζεο ηδενινγηθέο ζέζεηο 

πνπ εθθξάδνπλ ηα ππφινηπα ζθνπιήθηα. Μέζα απφ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηεο ζθέςεηο ηνπ 

θεληξηθνχ ήξσα, επηηπγράλεηαη θαη ε νηθείσζε ηεο εηεξφηεηαο. Γξάθεη: 

«πλερψο κε θνξντδεχνπλ! Μάιινλ δε ζα κε ρσλεχνπλ». 

«Κνίηα ηνλ, πψο είλαη έηζη; Γε ζα ηξψεη θη έρεη ξέςεη!». 

«Δίζαη ζθνπιήθη εζχ, κηζή κεξίδα; Μνηάδεηο κε πξάζηλε γαξίδα!»
1802

. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

θξάζεηο, πνπ πεξηραξαθψλνπλ ηνλ ήξσα ζηα φξηα ηνπ «Άιινπ», πξνθαινχλ ηε βαζχηαηε 

ζηελαρψξηα θαη ζιίςε ηνπ. Έηζη, παξνκνηάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ «κε θαξάβη πνπ βνπιηάδεη 

θαη κε ινπινχδη πνπ είλαη εθηεζεηκέλν ζην ραιάδη». Οη ραξαθηεξηζηηθέο απηέο 

παξνκνηψζεηο, πνπ ζπλδπάδνπλ εηθνλνπνίεζε θαη ζχγθξηζε, θεληξίδνπλ ηε θαληαζία ηνπ 

αλαγλψζηε, επηηπγράλνληαο ζπγρξφλσο ηελ νηθείσζε ηεο εηεξφηεηαο.  

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ηελ εηθνληθή δηαθεηκεληθή αλαθνξά
1803

, πνπ επηηπγράλεηαη κε 

ηελ απεηθφληζε ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ θάησ απφ έλα παξακχζη. Πξφθεηηαη γηα ην 

«Αζρεκφπαπν» ηνπ Υαλο Κξηζηηάλ Άληεξζελ
1804

. Ζ δηαθεηκεληθφηεηα
1805

 είλαη κηα 

δηαδηθαζία ε νπνία αθνξά ζηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ λνεκάησλ κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ θεηκέλσλ. ην ρψξν ηεο παηδηθήο κηθξναθήγεζεο, ε 

δηαθεηκεληθφηεηα απνηειεί κηα νπζηαζηηθή ζπγγξαθηθή αθεγεκαηηθή ηερληθή, πνπ 

εκθαλίδεηαη πνηθηιφηξνπα, «είηε σο κεηαγξαθή ησλ θιαζηθψλ ιατθψλ παξακπζηψλ, είηε 

                                                           
1799

 .π., ζ.7. 
1800

 .π., ζ.9. 
1801

 .π., ζ.9. 
1802

 .π., ζ.10. 
1803

 .π., ζ.11. 
1804

 Βι. Παξάξηεκα, εηθ.(7.7.7)1, ζ.550. 
1805

 Ο φξνο «δηαθεηκεληθφηεηα» ρξεζηκνπνηείηαη, ζπρλφηεξα θαη κε ηελ απινχζηεξε έλλνηά ηνπ, 

γηα λα δειψζεη ηηο ινγνηερληθέο λχμεηο ζε ινγνηερληθά θαη κε ινγνηερληθά θείκελα. Έιθεη ηελ 

θαηαγσγήο ηεο απφ ην έξγν ησλ Julia Kristeva (1969) θαη Μηραήι Μπαρηίλ (1973), Βι. Wilkie-

Stibbs, C., «Γηαθεηκεληθφηεηα Καη Παηδί-Αλαγλψζηεο», ζην Hunt, P., Καηαλνψληαο Σε 

Λνγνηερλία Γηα Παηδηά, φ.π., ζζ.295-298. 
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σο ππαηληθηηθή αλαθνξά ή παξαπνκπή ζε βαζηθά ηνπο κνηίβα, είηε σο αθεηεξία θαη 

αθνξκή αλαηξνπψλ θαη δηαζθεπψλ, ππφ ηελ επήξεηα πάληνηε εηδηθψλ πνιηηηζηηθψλ 

παξαγφλησλ»
1806

. ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν, ε δηαθεηκεληθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ 

εηθνληζηηθφ αθεγεηή κε ζθνπφ λα εληζρχζεη ηνλ ιεθηηθφ αθεγεηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

θνηλή ηδενινγηθή ζπληζηακέλε ησλ δπν ηζηνξηψλ είλαη ην δήηεκα ηεο εηεξφηεηαο, θαζψο 

παξνπζηάδνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν «δηαθνξεηηθφο» θαη ν θαηαηγηζκφο 

ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ηνλ θαηαθιχδνπλ, ηδηαίηεξα, φηαλ απηφο γίλεηαη 

αληηθείκελν θνξντδίαο ή βηψλεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Σν γλσζηφ «αζρεκφπαπν» 

ηνπ Άληεξζελ, φπσο ν ήξσαο ηνπ κηθξναθεγήκαηνο πνπ εμεηάδεηαη ηελ παξνχζα ζηηγκή, 

αδπλαηεί λα εξκελεχζεη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ. Δπηπιένλ, δέρεηαη ηελ απφξξηςε θαη 

γλσξίδεη ηε δηθαίσζε θαη ηελ έληαμε, κφλν φηαλ –ράξε ζηελ θαιή ηνπ κνίξα- πεηπραίλεη 

λα εληαρζεί ζε κηα θαηαμησκέλε νκάδα. Μέζα απφ ηε ζχκπηπμε ησλ δπν απηψλ ηζηνξηψλ, 

ε ζπγγξαθέαο πξνκελχεη κε πνιχ εχζηνρν ηξφπν ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο, δηφηη, φπσο ην 

αζρεκφπαπν κεηαηξάπεθε ζε θχθλν, έηζη θαη ην ζθνπιήθη ζα κεηακνξθσζεί ζε 

πεηαινχδα. 

Υάξε ζηνλ εζσηεξηθφ κνλφινγν ηνπ ζθνπιεθηνχ, σο ακθίδξνκε επηθνηλσλία, θαζψο ε 

απάληεζε έξρεηαη απφ ηε ζνθή αξάρλε, θνηλνπνηνχληαη ζηνλ αλαγλψζηε νη ζθέςεηο ηνπ 

ήξσα θαη επηηπγράλεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή θαη ηαχηηζή ηνπ κε ην ζθνπιήθη. 

«Μνπ είπε ε ζνθή αξάρλε κηα θνξά: Μελ αλεζπρείο, έρεηο θάπνηα δηαθνξά. Δζχ κηα κέξα 

ζα βγάιεηο θηεξά».
1807

 Σα ιφγηα ηεο αξάρλεο γξάθνληαη κε θφθθηλν ρξψκα, ζε αληίζεζε 

κε ηα καχξα γξάκκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζην ρξσκαηηζκφ ηνπ ππφινηπνπ θεηκέλνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνληζηεί ε ζπνπδαηφηεηα ησλ ιφγσλ ηεο. Πξφθεηηαη γηα έλα νπηηθφ 

ζηνηρείν, ην νπνίν πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ηνπ ελλννχκελνπ αλαγλψζηε. 

Σελ απάληεζε ζηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, πνπ είρε εμ αξρήο ην 

ζθνπιήθη, ηελ παίξλεη, φηαλ έξρεηαη ε ψξα λα ηπιηρηεί ζην θνπθνχιη ηνπ. Γξάθεη: 

«Σπιίρηεθα ινηπφλ θη εγψ ζηα φλεηξα κνπ θη άξρηζα λα θάλσ ζηξνθέο κεο ζηα δάθξπά 

κνπ»
1808

. 

«θνπιήθηα, θπιαρηείηε, βγαίλσ θαη άιιν καδί ζαο πηα δε κέλσ!»
1809

. 

«Έηζη πνπ ηνπο βιέπσ ηψξα απφ ςειά, θαηάιαβα πσο είρα πάληα δηαθνξά! Σνπο 

ιππήζεθα ζη‟ αιήζεηα… κνπ είραλ γίλεη κηα ζπλήζεηα»
1810

. Ο ήξσαο, κέζσ ηεο 

                                                           
1806

 Καξαθίηζηνο, Α., φ.π., 2013, ζ.310. 
1807

 Βαξβαξνχζε, Λ.,  φ.π., ζ.12. 
1808

 .π., ζ.19. 
1809

 .π., ζ.21. 
1810

 .π., ζ.22. 
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νληνινγηθήο κεηαηφπηζήο ηνπ ζε πεηαινχδα, αλάγεηαη ζε ραξηζκαηηθφ «Άιιν», θαζψο ε 

εηεξφηεηά ηνπ πξνζδηνξίδεηαη σο αλσηεξφηεηα θαη φρη σο πζηέξεζε ηνπ «Άιινπ». 

Ο αλαγλψζηεο εχθνια αληηιακβάλεηαη πσο, παξφηη ην ζθνπιήθη κεηαιιάρηεθε ζε 

πεηαινχδα θαη άιιαμε εμσηεξηθή εκθάληζε θαη απέθηεζε λέα πξνλφκηα (πεηάεη θαη 

βιέπεη ηνλ θφζκν απφ ςειά), σζηφζν ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ έκεηλε ε ίδηα. Απεηθνλίδεηαη 

ζην πάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο, γηα λα ππνδεισζεί ε ειεπζεξία θαη ε επηπρία πνπ ληψζεη, ζε 

αληίζεζε κε ην δέθαην φγδνν δηζέιηδν, ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζην θάησ κέξνο ηεο 

εηθφλαο -ζπγθεθξηκέλα αλάκεζα ζηα ππφινηπα ζθνπιήθηα-, γηα λα απνδνζεί πξνθαλψο 

εληνλφηεξα ην κέγεζνο ηεο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδεη
1811

 ζηελ ζπκβίσζή ηνπ κε απηά.  

Αλαθνξηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε, νη εηθφλεο είλαη φιεο δηζέιηδεο. ε θακία ζειίδα 

δελ ππάξρεη κφλν θείκελν θαη έηζη νη ιέμεηο ηππψλνληαη αλαγθαζηηθά επάλσ ζηηο εηθφλεο. 

Ο αλαγλψζηεο δελ κπνξεί λα δηαβάζεη ην θείκελν ρσξηζηά, λα παξαθνινπζήζεη, δειαδή, 

ην ξπζκφ ηεο ιεθηηθήο αλάγλσζεο. Αλαγθάδεηαη λα παξαθνινπζήζεη ην ξπζκφ ησλ 

εηθφλσλ, εθφζνλ ζηακαηά ζε θάζε δηπιή ζειίδα θαη δηαβάδεη ηηο ιέμεηο σο κέξνο ηεο 

εηθφλαο
1812

. Ζ εηθφλα εκπινπηίδεη ζεκαζηνινγηθά ην θείκελν, πξνζδίδνληάο ηνπ λέεο 

λνεκαηηθέο δηαζηάζεηο
1813

. Πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην είδνο ηνπ αζηείνπ πνπ 

ελππάξρεη ζην ιεθηηθφ θείκελν θαη ζηελ εηθνλνγξάθεζε, θαζψο θαη ηα ρηνπκνξηζηηθά 

ζηνηρεία δηεηθνληθφηεηαο, πνπ ζηνρεχνπλ πεξηζζφηεξν ζηνλ ελήιηθν ζπλ-αλαγλψζηε.  

Σν εηθνλνγξαθεκέλν παηδηθφ βηβιίν φληαο είδνο πνιπζπιιεθηηθφ, πνπ ζηεξίδεηαη 

εμίζνπ ζηε ιεθηηθή θαη ηελ νπηηθή ηξνπηθφηεηα, επλνεί ηηο πβξηδηθέο δεκηνπξγίεο 

θηινμελψληαο θείκελα, πνπ κπνξεί λα αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα θεηκεληθά 

είδε
1814

. ην ζπγθεθξηκέλν κηθξναθήγεκα, ε πνιπκνξθία ησλ εηδψλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

γξαπηνχ ιφγνπ εηζβάιιεη, θπξίσο, ζηελ εηθνλνγξάθεζε, φπνπ απεηθνλίδνληαη εθεκεξίδεο 

θαη αγγειίεο, δηαηεξψληαο ηα ιεθηηθά θαη νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο ηνπο θαη 

πξνθαιψληαο ηνλ αλαγλψζηε ζε έλαλ πινπξαιηζκφ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. ηελ 

ηειεπηαία ζθελή, ν αλαγλψζηεο παιηλδξνκεί ζην εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ, θαζψο πιένλ 

κπνξεί λα απνθσδηθνπνηήζεη ηνλ ηίηιν θαη λα εξκελεχζεη ηελ εηθνλνγξαθηθή παξνπζία 

ηεο πεηαινχδαο ζηε ζθελή ηνπ εμσθχιινπ.  

 

                                                           
1811

 ηβξνπνχινπ, Ρ., φ.π., ζ.128. 
1812

 Οηθνλνκίδνπ, ., «Ζ Γχλακε Σσλ Δηθφλσλ: Δηθνλνγξαθηθέο Γηαζθεπέο Σνπ Δγσηζηή Γίγαληα 

Σνπ Oscar Wilde, ζην Οηθνλνκίδνπ, ., & Γακηαλνχ, Γ., (επηκ.), φ.π., ζζ.168-169. 
1813

 Βι. Οηθνλνκίδνπ, Α., «Δηθνλνγξαθεκέλα Παηδηθά Βηβιία: Αθεγεκαηηθνί Πεηξακαηηζκνί», 

ζηα πξαθηηθά ηνπ Κ.Δ.Π.Β., Ζ πγγξαθή Καη Ζ Δηθνλνγξάθεζε, η.Α., (επηκ.) Σδαθεξνπνχινπ, 

Μ., Αζήλα: Καζηαληψηε, 2000, ζζ.248-301.  
1814

 .π., ζ.57. 
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7.7.8 ην κηθξναθήγεκα ηνπ Παπιάθε, Γ., Σν ρνξηνθάγν ηζαθάιη, (2006)
1815

 νη 

ηερληθέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην ζχλνιν ηεο αθήγεζεο ζπλζέηνπλ έλα ζχγρξνλν λενηεξηθφ 

κηθξναθήγεκα. Με κηα πξψηε καηηά, ην εμψθπιιν θαη ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ πξντδεάδνπλ 

ηνλ αλαγλψζηε. πγθεθξηκέλα, ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ  ελεκεξψλεη ηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή 

πσο πξφθεηηαη γηα έλα ηζαθάιη, πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα ππφινηπα, κηαο θαη είλαη 

ρνξηνθάγν. ζνλ αθνξά ηελ εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ, απεηθνλίδεηαη ζε απηήλ ν θεληξηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο ηζηνξίαο, ην ηζαθάιη, ν Ρσκχινο, λα θνξάεη θφθθηλα γπαιηά θαη λα 

θξαηάεη ζηα ρέξηα ηνπ ξαπαλάθηα. Ζ γσλία ιήςεο ηεο εηθφλαο είλαη γεληθή, θαζψο 

ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ πξσηαγσληζηή ηεο ηζηνξίαο. Τπάξρεη πξννπηηθή, πνπ θαηεπζχλεηαη 

πξνο ηα ξαπαλάθηα πνπ θνηηάεη ν ήξσαο. Ζ δηαγψληνο, πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ην πάλσ 

αξηζηεξφ ζην θάησ δεμηφ άθξν ηεο ζειίδαο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην ηζαθάιη έσο θαη ηελ 

άθξε ηνπ βηβιίνπ, ππνλνεί θίλεζε θαη έληαζε
1816

. 

Ο γξακκηθφο ρξφλνο ηεο αθήγεζεο μεθηλάεη κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ θαληαζηηθνχ 

ηφπνπ, ζηνλ νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο. Ζ ηζηνξία αξρίδεη κε ηελ 

θιαζηθή παξακπζηαθή εηζαγσγή ηνπ: «Μηα θνξά θη έλα θαηξφ»
1817

. Μέζα απφ ηα ιφγηα 

ηνπ αθεγεηή, παξνπζηάδεηαη κε άκεζνπο ραξαθηεξηζκνχο ν θεληξηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

ηζηνξίαο, ν Ρσκχινο. Πξφθεηηαη γηα ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε, κε εζσηεξηθή εζηίαζε, θαζψο 

ν αθεγεηήο γλσξίδεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ήξσα, ηφζν γηα ηα βηψκαηά ηνπ φζν 

θαη γηα ηηο θξπθέο ηνπ επηζπκίεο. «Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, ήηαλ έλα κηθξφ ζηξνπκπνπιφ 

ηζαθάιη πνπ δνχζε ζε δάζνο καθξηλφ»
1818

. 

«Σν κηθξφ ηζαθάιη αγαπνχζε πνιχ ηε κακά θαη ηνλ κπακπά ηνπ, φπσο επίζεο αγαπνχζε θαη 

ην θξπθηφ. Γηα θαιή ηνπ ηχρε ην δάζνο ήηαλ ππθλφ θαη γεκάην θξπςψλεο θαη νη γνλείο ηνπ 

αλαγθάδνληαλ λα ην θσλάδνπλ κε ηηο ψξεο κέρξη λα ην μεηξππψζνπλ. Έηζη ην δάζνο 

αληερνχζε θαζεκεξηλά η‟ φλνκά ηνπ… Καη ηη φλνκα: Σν έιεγαλ Ρσκχιν!»
1819

. Ζ 

εηζαγσγηθή εηθφλα αθνξά ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζθεληθνχ-ρψξνπ δξάζεο, πνπ είλαη ην 

δάζνο, κε ηνλ ήξσα λα απεηθνλίδεηαη ζε ζηάζε πξνθίι ζηελ άθξε ηεο δεμηάο ζειίδαο.  

Ο Ρσκχινο ππνζηαζηνπνηεί ηνλ φκνην «Άιιν», ν νπνίνο θαηεπζχλεη ηνλ αλαγλψζηε 

ζην λα αλαγλσξίζεη θαη λα απνδερηεί ηελ πνηθηινκνξθία. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ 
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 Παπιάθε, Γ., Σν ρνξηνθάγν ηζαθάιη, Αζήλα: Πνξηνθάιη, 2006. Σελ εηθνλνγξάθεζε έθαλε  ε 

Αθξηβή πκεσλίδε. Σν βηβιίν ην 2007 ηηκήζεθε κε ηνλ Έπαηλν Δηθνλνγξάθεζεο ηνπ Κχθινπ ηνπ 

Διιεληθνχ Παηδηθνχ Βηβιίνπ (IBBY). 
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 ηβξνπνχινπ, Ρ., φ.π., ζ.130. 
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 «…ην καθξηλφ παξειζφλ νξίδεηαη αφξηζηα, αιιά ηθαλνπνηεηηθά», Βι. Καξπφδεινπ, Μ., φ.π., 

ζζ.194-195. 
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 Παπιάθε, Γ., Σν ρνξηνθάγν ηζαθάιη, φ.π., ζ.4. 
1819

 .π., ζ.5. 
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Ρσκχινπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο δελ ηνπ αξέζεη λα θπλεγάεη θφηεο, φπσο θάλνπλ ηα 

ππφινηπα ηζαθάιηα, αιιά πξνηηκάεη λα ηξψεη ξαπαλάθηα. Ζ πξνηίκεζε πνπ δείρλεη ζε 

ρνξηνθαγηθά θαγεηά έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε «θπζηνινγηθή» πξνηίκεζε ησλ άιισλ 

ηζαθαιηψλ. Ο πξσηαγσληζηήο ηεο ηζηνξίαο αληηιακβάλεηαη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ, θαη σο 

εθ ηνχηνπ αδπλαηεί λα ζπλππάξμεη αξκνληθά κε ηνπο «Άιινπο», δηφηη αηζζάλεηαη φηη δελ 

αλήθεη ζε επίπεδν εζηθψλ  αξρψλ ζην ίδην πεξηβάιινλ κε ηα ππφινηπα ηζαθάιηα. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ε εηθνλνγξάθεζε ζηελ νπνία ν απεηθνληδφκελνο ραξαθηήξαο 

αλαπαξίζηαηαη κε κηζάλνηρην ζηφκα
1820

, κε ηελ άθξε ηεο γιψζζαο ηνπ λα θαηαιήγεη έμσ 

απφ απηφ, δειψλνληαο ηελ έληνλε επηζπκία ηνπ γηα θαγεηφ. Δμεηάδνληαο ηελ εηθφλα ππφ 

ηε βαξχηεηα ηνπ ιεθηηθνχ θεηκέλνπ, δηαπηζηψλεηαη ε αηηηαθή ζρέζε αλάκεζα ζην 

ζεκαίλνλ (ηζαθάιη) θαη ζην ζεκαηλφκελν (ιαρηάξα γηα ζαιαηηθά). Σν νπηηθφ ζχκβνιν 

ησλ ιαραληθψλ ιεηηνπξγεί σο ζεκείν εζηίαζεο. Δπηπιένλ, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη ν 

αθεγεηήο γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ήξσα, ιεηηνπξγνχλ σο αζπκβαηφηεηα, αλαθνξηθά κε 

ην» ινγνηερληθφ ηνπ πξνθίι», ζχκθσλα κε ην νπνίν είλαη έλα  αξπαθηηθφ δψν πνπ ηξψεη 

θφηεο. Γξάθεη: 

«Αληί λα ρψλεηαη ζηα θνηέηζηα, ν Ρσκχινο πξνηηκνχζε λα θπιηέηαη φιε κέξα ζην ιηβάδη θαη 

λα καδεχεη καξγαξίηεο. Σν ρεηξφηεξν απ‟ φια, φκσο, ήηαλ φηη ην κηθξφ ηζαθάιη αξληφηαλ λα 

δνθηκάζεη ηα κνζρνκπξηζηά θαγεηά ηεο κακάο ηνπ, θαζψο απφ πνιχ κηθξφο είρε κηα 

ηεξάζηηα ιαρηάξα γηα ζαιαηηθά, ελψ ε αγαπεκέλε ηνπ αζρνιία ήηαλ ε θεπνπξηθή. Ση έιεγαλ 

νη γνλείο ηνπ γη‟ απηφ; Απιψο ήιπηδαλ φηη κε ηνλ θαηξφ ζα ην μεπεξλνχζε»
1821

. 

«Σα ηζαθάιηα ηα πάλε πνιχ θαιά κε ην ζθνηάδη, φρη φκσο θαη ν Ρσκχινο πνπ θνξνχζε 

γπαιηά θαη αξληφηαλ λα θάλεη καζήκαηα ην βξάδπ γηαηί δελ έβιεπε θαιά! Σα γπαιηά θπζηθά 

δελ ηνπ ρξεζίκεπαλ ζε ηίπνηα – πνχ αθνχζηεθε, άιισζηε, ηζαθάιη κε κπσπία;-, ήηαλ φκσο 

ν κφλνο ηξφπνο γηα λα γιηηψλεη ηα καζήκαηα θνηναξπαγήο»
1822

. 

«Ήηαλ, βιέπεηε, πνιχ κηθξφο γηα λα θαηαιάβεη φηη, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο θχζεο, 

πξφβαηα θαη ηζαθάιηα δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ θίινη. Έηζη, απνγνεηεπκέλνο πνπ ην ζρέδηφ 

ηνπ λαπάγεζε, ηξάβεμε πξνο ην δάζνο γηα λα μππλήζεη ηνλ κπακπά ηνπ»
1823

. 

ηελ  εμέιημε ηεο αθήγεζεο, παξαηεξείηαη κία γφληκε ζχδεπμε ηνπ ξεαιηζηηθνχ θαη 

ηνπ θαληαζηηθνχ ζηνηρείνπ, ελψ ε απεπζείαο αλαθνξά ζην πξφζσπν ηνπ αλαγλψζηε 

ιεηηνπξγεί παηγλησδψο θαη ρηνπκνξηζηηθά. «Ση έιεγαλ νη γνλείο ηνπ γη‟ απηφ; Απιψο 
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1821

 .π., ζ.9. 
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 .π., ζ.7. 
1823
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ήιπηδαλ φηη κε ηνλ θαηξφ ζα ην μεπεξλνχζε». Πξφθεηηαη γηα κία κεηακπζνπιαζηηθή ηερληθή, 

ε νπνία δηαξξεγλχεη, αιιά θαη ηαπηφρξνλα δηαθξίλεη ηα φξηα κεηαμχ ηνπ θαληαζηηθνχ 

ζηνηρείνπ θαη ηεο αξρηθήο κπζνπιαζίαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε ζθελή πνπ 

απεηθνλίδεηαη ν «ηζαθαινκπακπάο» λα θξαηάεη ην θεθάιη ηνπ, γηα λα ηνληζηεί ν 

πξνβιεκαηηζκφο θαη ε αγσλία ηνπ πνπ «ράλεη ην γπαιηζηεξφ ηνπ ηξίρσκα». ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, εηθνλνγξάθνο εγγξάθεη ζρφιηα ζηελ εηθφλα, πνπ αθνξνχλ ζηηο 

ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν «ηζαθαινκπακπάο», γηα λα μεπεξάζεη ην «πξφβιεκα 

ηξηρφπησζεο» πνπ αληηκεησπίδεη. Ζ εηθνλνγξάθνο, ινηπφλ, κε ηε ρξήζε ηεο ζχκβαζεο 

ηνπ βέινπο θαηνξζψλεη λα εγγξάςεη ηα ζρεηηθά επεμεγεκαηηθά ζρφιηα θαη λα ππνδείμεη 

ζηνπο αλαγλψζηεο-ζεαηέο ην νπηηθφ ζχκβνιν πνπ ππνγξακκίδεηαη θάζε θνξά. 

πγθεθξηκέλα, ηα ζπλνδεπηηθά αμεζνπάξ ηεο εκθάληζήο ηνπ «ηζαθαινκπακπά» είλαη: 

(ζακπνπάλ θαηά ηεο ηξηρφπησζεο), (ακπνχια κε εθρχιηζκα ηζνπθλίδαο), (ηξίρεο), (ςεχηηθε 

γνχλα), (εηδηθφ γάληη γηα καζάδ θαηά ηεο ηξηρφπησζεο)
1824

.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε 

παξφηξπλζε θαη ν εμαλαγθαζκφο ηνπ Ρσκχινπ λα αθνινπζήζεη ηα ρλάξηα ηνπ παηέξα 

ηνπ θαη λα επηδνζεί ζηηο «θνηναξπαγέο», αληηθαηνπηξίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο, 

ζηηο νπνίεο νη γνλείο ζεσξνχλ ην παηδί πξνέθηαζε ηνπ εαπηνχ ηνπο, παξαγλσξίδνληαο ή 

ππνβαζκίδνληαο ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηα «ζέισ» ηνπ.   

ηελ πνξεία ηεο αθήγεζεο, ν ήξσαο πεγαίλεη ζην δάζνο κε ηνλ κπακπά ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεπηεί, γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη αξρεγφο. Ζ εθπαίδεπζε ζα είλαη 

ζχληνκε θαη απνζθνπεί ζην λα θαηαθέξεη ν ήξσαο λα «πηάζεη πξφβαηα». ην 

ζπγθεθξηκέλν δηζέιηδν, ην πιάλν είλαη γεληθφ, κε ηνλ  πξσηαγσληζηή λα έρεη ζηξακκέλα 

ηα λψηα ηνπ ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή, γηαηί ε εηθνλνγξάθνο δε ζέιεη λα απνθαιχςεη ην 

χθνο θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ. Σαπηφρξνλα, φκσο, ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί καδί ηνπ φ,ηη αληηθξίδεη θαη ν ίδηνο ζ‟ απηήλ ηελ βφιηα. 

Ζ ηερληθή, πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηθνλνγξάθνο ζηελ επφκελε ζθελή, γηα λα απεηθνλίζεη ηε 

ρξνληθή αιιεινπρία ησλ γεγνλφησλ θαη ηεο παξέιεπζεο ηνπ ρξφλνπ, είλαη ε αιιαγή 

θφληνπ.  ε κηα πξνζπάζεηα λα απνηππψζεη ηε ζπλερή ξνή θαη ην ρξφλν πνπ θπιά θαη 

θεχγεη, επηιέγεη ηε ρξήζε ζθνπξφρξσκνπ θφληνπ
1825

, ππνδειψλνληαο ηε λχρηα.  

Ζ δηάξξεμε ησλ κεηακπζνπιαζηηθψλ
1826

 ζπκβάζεσλ αθνξά ηε δεκηνπξγία ραξαθηήξσλ 

κε δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο πάλσ ζην θαληαζηαθφ ζχκπαλ ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

                                                           
1824
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 Βι. ελδεηθηηθά, Pantaleo, S., «The Metafictive Nature Of Postmodern Pictures», The Reading 
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Μέζα ζην θείκελν ελππάξρεη ε «ηερληθή ηεο δηάξξεμεο ησλ αθεγεκαηηθψλ πιαηζίσλ, ε 

νπνία απνηειεί πάγηα κπζνπιαζηηθή ηαθηηθή»
1827

. Ζ ινγηθή ζχγρπζεο θαη αζάθεηαο ησλ 

νξίσλ θαη πιαηζίσλ θαληαζίαο θαη πξαγκαηηθφηεηαο ζπληζηά κφληκν ραξαθηεξηζηηθφ θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αλαγλψζηε-ζεαηή, πνπ αξέζθεηαη λα 

«κπαηλνβγαίλεη» ζηα φξηα θαληαζίαο - πξαγκαηηθφηεηαο. ε κηα επίδεημε θαηάξγεζεο 

ησλ νξίσλ
1828

 αλάκεζα ζην δεκηνπξγφ θαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ, ν πξσηαγσληζηήο 

εγθαηαιείπεη ην πιαίζην ηεο εηθφλαο ηνπ, κεηαθηλνχκελνο έμσ απφ απηφ
1829

, ζε έλα ρψξν 

πνπ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ εμσκπζνπιαζηηθφο
1830

.  

Μελ κπνξψληαο, ινηπφλ, ν ήξσαο λα «μεπεξάζεη ηε θχζε ηνπ», θαηαζηξψλεη έλα 

ζρέδην, κε ζθνπφ λα εηδνπνηήζεη ηα πξφβαηα πσο δε ζέιεη λα ηα θάεη, γηαηί είλαη 

ρνξηνθάγνο. ε εηθνλνγξαθηθφ επίπεδν, απεηθνλίδεηαη ζε θνληηλφ πιάλν λα θνηηάδεη 

θαηάκαηα ην ζεαηή θαη λα ηνπ δείρλεη ην ζρέδην πνπ θαηέζηξσζε, γηα λα πιεζηάζεη ηα 

πξνβαηάθηα
1831

. ηαλ νη αλαπαξηζηψκελνη ζπκκεηέρνληεο θνηηάδνπλ ην ζεαηή, ηα 

αλχζκαηα πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ην βιέκκα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηνπο ζπλδένπλ κε ην 

ζεαηή
1832

. Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ζηε ζπγθεθξηκέλε δηζέιηδε εηθφλα
1833

 είλαη ε επηινγή 

ηεο εηθνλνγξάθνπ, γηα λα αλαπαξαζηήζεη ηα πξφβαηα, ηα «ζγνπξνκάιιηθα κεδεδάθηα»: 

ειηθνεηδείο γξακκέο, ζε άζπξν θαη καχξν ρξψκα, κηα ηερληθή πνπ ηα θάλεη λα 

παξαπέκπνπλ ζε παηδηθά ζρέδηα.  

Σν ζρέδηφ ηνπ Ρσκχινπ, σζηφζν, δε ζηέθζεθε κε επηηπρία, θαζψο ην κφλν πνπ 

θαηάθεξε λα πεηχρεη ήηαλ λα ηξνκάμεη ηα πξφβαηα, πνπ κέζα ζηνλ παληθφ ηνπο θφβηζαλ 

θαη ηνλ «ηζαθαινκπακπά», ν νπνίνο επέζηξεςε ηξνκαγκέλνο ζην ζπίηη. Ζ επφκελε 

ζθελή είλαη ραξαθηεξηζηηθή: νη γνλείο ηνπ «Ρσκχινπ» εηθνλίδνληαη θνβηζκέλνη γηα ηελ 

ηχρε ηνπ γηνχ ηνπο, ελψ εθείλνο απεηθνλίδεηαη ζηελ ζθηά, ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία, ζαλ 

λα ηνπο παξαθνινπζεί θξπθά. Ζ ρξήζε ηεο ζθηάο είλαη ζπκβνιηθή, θαζψο 

ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα επηθαιχςεη ην εηθνληδφκελν πξφζσπν θαη λα ζηξέςεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε-ζεαηή ζηα πξφζσπα πνπ θσηίδνληαη
1834

. 
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Ο ήξσαο κεηαλνεί ζηε ζπλέρεηα, αληηιακβαλφκελνο ηα φζα έρεη πξνμελήζεη. Θέιεη λα 

γπξίδεη ζπίηη ηνπ, αιιά ληξέπεηαη λα αληηθξίζεη ηνπο γνλείο ηνπ. Ζ ιχζε έξρεηαη, φηαλ ηα 

ππφινηπα ηζαθάιηα ηνλ αλαθαιχπηνπλ ηπραία ζην δάζνο. Σν ηέινο ηεο ηζηνξίαο ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο αλαηξεπηηθφ, ζρεηηθά κε απηφ  πνπ ζα πεξίκελε ν 

αλαγλψζηεο: ηα ηζαθάιηα φρη κφλν δελ ελαληηψλνληαη ζην «Ρσκχιν», αιιά επηθξνηνχλ 

ηελ ςπρηθή ηνπ δχλακε λα αλαθνηλψζεη ζε φινπο απηφ πνπ πξαγκαηηθά είλαη. 

Αλαγλσξίδνπλ ζε απηφλ ζηνηρεία εζηθήο θαη αμίεο πνπ ηνλ αλαδεηθλχνπλ ζηα κάηηα ηνπο 

θαη αηζζάλνληαη γη‟ απηφλ ζεβαζκφ θαη εθηίκεζε. Απφιπηα θπζηνινγηθά, ηνλ επηιέγνπλ 

γηα αξρεγφ ηνπο. Ζ ηειεπηαία πξάμε ζπληειείηαη κε ηνπο ραξαθηήξεο λα μεζπάλε ζε 

δεησθξαπγέο θαη ηνπο γνλείο ηνπ «Ρσκχινπ» λα αγθαιηάδνληαη ζπγθηλεκέλνη θαη 

επηπρηζκέλνη, πξνζθέξνληαο έλα ζπλαίζζεκα επθνξίαο θαη ςπρηθήο αλάηαζεο ζηνλ 

ελλννχκελν αλαγλψζηε. Σν αίζην ηέινο «Κη έδεζαλ απηνί θαιά θη απηφο θαιχηεξα» 

απνζθνπεί λα κεηαδψζεη φρη κφλν ην νηθνινγηθφ κήλπκα ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ζπλείδεζεο, αιιά θαη ην δηαπνιηηηζκηθφ κήλπκα ηεο θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο κε ηνλ 

«Άιιν» θαη ηεο άλεπ πξνυπνζέζεσλ απνδνρήο ηνπ. Γξάθεη:  

«Γηαηί ν Ρσκχινο απνδείρηεθε ηειηθά ην πην γελλαίν ηζαθάιη φισλ ησλ επνρψλ, θαζψο 

κπφξεζε λα παξαδερηεί ρσξίο θφβν θαη κε εηιηθξίλεηα πεξηζζή απηφ πνπ πξαγκαηηθά ήηαλ. 

Έηζη ην ρνξηνθάγν ηζαθάιη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ έγηλε άμηνο αξρεγφο πνπ φινη ηνλ 

ζέβνληαλ γηαηί θη εθείλνο ηνπο ζεβφηαλ φινπο»
1835

. 

«Κη έδεζαλ απηνί θαιά θη απηφο θαιχηεξα, αθνχ έγηλε ν πξψηνο αξρεγφο ζηελ 

ηζαθαινηζηνξία πνπ είρε φξεμε κφλν γηα ξαπαλάθηα σο ηα βαζηά ηνπ γεξάκαηα!»
1836

. 

Σν πιαίζην ηνπ ιεθηηθνχ θεηκέλνπ κε ην ιεπθφ ρψξν γχξσ ηνπ  ππνδεηθλχεη ζηνλ 

αλαγλψζηε-ζεαηή λα δηαηεξεί κηα απνζηαζηνπνηεκέλε ζέζε αληηθεηκεληθφηεηαο, δίλνληαο 

έκθαζε ζηελ εηθφλα θαη ζηξέθνληαο ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε δξάζε ησλ θηγνχξσλ. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί πσο ε εηθνλνγξάθνο δελ επηιέγεη κηα αλζξσπνκνξθηθή απεηθφληζε ησλ 

δψσλ. Σα ηζαθάιηα, φπσο θαη ηα άιια δψα-ραξαθηήξεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηζηνξία, 

δελ απεηθνλίδνληαη ληπκέλα κε αλζξψπηλα ξνχρα θαη κε εμαλζξσπηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά. Απεηθνλίδνληαη σο δψα, κε ξεαιηζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο αλαηνκίαο 

ηνπο. Χζηφζν, ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθέο ιεπηνκέξεηεο γχξσ απφ ηηο εθθξάζεηο ησλ 

πξνζψπσλ ηνπο θαη ηηο θηλήζεηο ηνπο (γηα παξάδεηγκα πεξπαηνχλ θπξίσο ζηα δπν πφδηα), 

νη νπνίεο ηνλίδνπλ εκθαηηθά ηελ αλζξψπηλε δηάζηαζή ηνπο θαη ππνβάιινπλ ηελ ηδέα ηεο 

ζπκβνιηθήο ηνπο ππφζηαζήο.  

                                                           
1835

 Παπιάθε, Γ., φ.π., ζ.36. 
1836

 .π., ζ.37. 
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Πξφθεηηαη γηα έλα κηθξναθήγεκα, ζην νπνίν φιε ε αθήγεζε δίλεηαη ζε πιάγην ιφγν
1837

 

θαη ην νπνίν θέξεη πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο κεηακνληέξλαο 

πξνβιεκαηηθήο, πνπ αλαιχζεθαλ ζην ηξίην θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Οη 

ιεπηνκέξεηεο ηεο εηθνλνγξάθεζεο θαηαζθεπάδνπλ έλαλ απεξίθξαζην ππαηληγκφ ζε 

ηδενινγηθφ επίπεδν, θαζψο θαηαδεηθλχνπλ ηελ ηζρχ ησλ ζηεξεφηππσλ θνηλσληθψλ ξφισλ 

ησλ δπν θχισλ
1838

. Γηα παξάδεηγκα
1839

,  ν «ηζαθαινκπακπάο» απεηθνλίδεηαη άγξηνο θαη 

ζθεπηηθφο, φηαλ αξρίδεη λα ράλεη ην γπαιηζηεξφ ηνπ ηξίρσκα, κε απνηέιεζκα νη θφηεο λα 

κελ ηνλ βξίζθνπλ πηα ηφζν ηξνκαθηηθφ. Απφ ηελ άιιε, ε «ηζαθαινκακά» απεηθνλίδεηαη 

λα θνξά πνδηά θνπδίλαο, ρσξίο λα παίδεη θάπνην ελεξγφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. 

Δπίζεο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαπιέθεηαη ην θσκηθφ κε ην δξακαηηθφ ζηνηρείν 

πξνζδίδεη ζην θείκελν ην αδηακθηζβήηεην χθνο ελφο λενηεξηθνχ παξακπζηνχ. Ο 

θεηκεληθφο ιφγνο επηιέγεη κηα γιψζζα εκθαηηθά κεινδξακαηηθή, ψζηε, ελψ θαηλνκεληθά 

πεξηγξάθεη, ζηελ νπζία δηαθσκσδεί. Σέινο, ε εηθφλα εκπινπηίδεη ζεκαζηνινγηθά ην 

θείκελν, πξνζδίδνληάο ηνπ λέεο λνεκαηηθέο δηαζηάζεηο. Σν αλαηξεπηηθφ ηέινο ηεο 

ηζηνξίαο ελέρεη ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα, θαζψο πξνβάιιεηαη  ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο 

ζπκβίσζεο, αιιά θαη έλα επηπιένλ δεηνχκελν γηα ην ζχγρξνλν άλζξσπν, λα κελ 

«εμνξίδεη ηα πάζε ηνπ θαη ηνλ αληη-θνηλσληθφ ηνπ εαπηφ ζην «έμσ» απ‟ απηφλ»
1840

, αιιά 

λα πξνζπαζεί λα ζπκθηιησζεί καδί ηνπ. 

Έλαο δεχηεξνο ηδενινγηθφο άμνλαο, γχξσ απφ ηνλ νπνίν πεξηζηξέθεηαη ε ηζηνξία, 

είλαη ε δηπνιηθή αληίζεζε κεηαμχ «θαθνχ» θαη «θαινχ», φπσο απηή πξνβάιιεηαη πάλσ 

ζηελ αληίζεζε κεηαμχ άγξηνπ θαη ήκεξνπ δψνπ, ή επξχηεξα, κεηαμχ «άγξηαο» θχζεο θαη 

«πνιηηηζκέλεο» θνηλσλίαο. ε άκεζε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο νηθνινγίαο, κε ηελ επξχηεξε 

έλλνηα, ζρεηίδεηαη ε ζεψξεζε ηεο θχζεο θαη ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε απηήλ. χκθσλα 

κε κηα ηέηνηα ζεψξεζε, δελ ππάξρνπλ «θαιά» θαη «θαθά» δψα ζηε θχζε θαη νχηε ν 

                                                           
1837

 Σα ζρφιηα ησλ ινγνηερληθψλ ραξαθηήξσλ («ηη») αιιά θαη ν ηξφπνο («πψο») πνπ επηιέγνληαη 

γηα λα πεξηγξάςνπλ θάπνηνλ ήξσα δεκηνπξγνχλ πνηθίια ζπκπεξάζκαηα θαη αλαδχνπλ 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία θάζε θνξά εάλ ε γιψζζα πνπ πεξηγξάθεη είλαη ζε επζχ ιφγν, ζε πιάγην ιφγν 

ή ζε ειεχζεξν πιάγην ιφγν, Genette, G., ρήκαηα III. Ο Λφγνο Σεο Αθήγεζεο: Γνθίκηα 

Μεζνδνινγίαο Καη Άιια Κείκελα, (κηθξ.), Λπθνχδεο, Μπ., (επίκ.), Καςσκέλνο, Δξ., Αζήλα: 

Παηάθεο, 239-242. Nikolajeva, M., Scott, C., How Picturebooks Work, London & New York: 

Garland, 2001, ζ. 81.  Σξηάληνπ, Η., «Ζ Πξνζθνξά Σνπ Γξνζίλε ηελ Αλαλέσζε Σνπ 

Νενειιεληθνχ Αθεγεκαηηθνχ Λφγνπ», Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Νεπηαγσγψλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, η.2, 2003, ζζ.224-225.        
1838

 Γηα ην ζέκα ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ βι. ελδεηθηηθά Μαξαγθνπδάθε, Δ., φ.π., 2000. 

Moebius, W., φ.π., 1999. 
1839

 Παπιάθε, Γ., φ.π., ζζ.10-28. 
1840

 Οηθνλνκίδνπ, ., φ.π., ζ.118. 
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άλζξσπνο είλαη ν επηθπξίαξρφο ηεο. ια ηα πιάζκαηα ηεο θχζεο είλαη εμίζνπ 

απαξαίηεηα, αιιεινεμαξηψκελα θαη, ηειηθά, απνιχησο ίζα
1841

. 

 

 

ςμπεπάζμαηα 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην εμεηάζηεθε ε εηεξφηεηα ζηε ζχδεπμή ηεο κε 

δηαπνιηηηζκηθά θαη νηθνινγηθά ζηνηρεία. Γηεξεπλψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπλζέηνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ εξψσλ, δηαπηζηψζεθε φηη ηα ηππηθά πξνζδηνξηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ νη ήξσεο απηνί απνθιίλνπλ απφ ηελ θπξίαξρε 

νκάδα, είλαη απηά ηεο ζσκαηηθήο κεηνλεμίαο, ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο, ηεο 

δηαθνξεηηθήο εκθάληζεο θαη ηεο έιιεηςεο απνδνρήο ηεο εηθφλαο ηνπ εαπηνχ ηνπο, βάζεη 

ησλ θαλνληζηηθψλ πξνηχπσλ ησλ νκάδσλ, ζηηο νπνίεο επηζπκνχλ ηελ έληαμή ηνπο. ε 

ζρέζε κε ηελ νληνινγηθή ππφζηαζε ησλ εξψσλ (κπζνπιαζηηθέο αθεγήζεηο),  

πξσηαγσληζηνχλ πξνζσπνπνηεκέλα αληηθείκελα (ρεηξνβνκβίδα), έκβηα φληα (δψα) κε 

αλζξσπνκνξθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηεο μεξάο (ηζαθάιη, ζθχινο, αινγάθη, αξθνχδα) ηνπ 

ππεδάθνπο (ζθνπιήθη) ή θαη ηνπ λεξνχ (θαξραξίαο, ςάξηα).  

Δληνπίζηεθαλ νη ηχπνη ηνπ κεηνλεθηηθνχ, ηνπ φκνηνπ θαη ηνπ ραξηζκαηηθνχ «Άιινπ». 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ηχπνο ηνπ ραξηζκαηηθνχ «Άιινπ» θπξηαξρεί ζην κηθξναθήγεκα ηεο 

Βαξβαξνχζε, Λ., Έλα ζθνπιήθη κε… θηεξά, (2006), ελψ ν ηχπνο ηνπ φκνηνπ «Άιινπ» 

ζην κηθξναθήγεκα ηεο Παπιάθε, Γ., Σν ρνξηνθάγν ηζαθάιη, (2006). Δπηπξφζζεηα, ν 

«Άιινο» ζε φια ηα κηθξναθεγήκαηα ηνπ έβδνκνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη απνδεθηφο. ε κία 

κφλν πεξίπησζε κεηαιιάρζεθε θαη κεηαπήδεζε ζε κία άιιε θνηλσλία φλησλ, φπσο ζην 

κηθξναθήγεκα ηεο Βαξβαξνχζε, Λ., Έλα ζθνπιήθη κε… θηεξά, (2006), θαζψο έγηλε 

πεηαινχδα.  

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ κηθξναθεγήζεσλ, δηαπηζηψζεθε ε παηδνθεληξηθή δηάζηαζε ηνπ 

κηθξναθεγήκαηνο ηνπ Μάγνπ, Κ., Ο Σδηθηηδίθ, ν Κξηθηθξίθ… θαη ε παξάμελε ρνξσδία ηνπ 

δάζνπο, (2012). Ο ζπγγξαθέαο επηζπκεί λα εγγξάςεη παηγλησδψο ηνπο λεαξνχο 

αλαγλψζηεο ζηελ αθήγεζε θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηεί άκεζεο πξνζθσλήζεηο ζε 

πξψην πξφζσπν. Χο πξνο ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, δηαπηζηψζεθε ε ρξήζε ηεο 

δηαθεηκεληθήο ιεηηνπξγίαο ζην κηθξναθήγεκα ηεο Βαξβαξνχζε, Λ., Έλα ζθνπιήθη κε… 

θηεξά, (2006) θαη ε ηερληθή ηεο κεηακπζνπιαζίαο ζηα εμήο ηξία κηθξναθεγήκαηα: 
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 .π., ζζ.118-120. 
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Βαξβαξνχζε, Λ., Έλα ζθνπιήθη κε… θηεξά, (2006), Μάγνο, Κ., Ο Σδηθηηδίθ, ν 

Κξηθηθξίθ… θαη ε παξάμελε ρνξσδία ηνπ δάζνπο, (2012) θαη Παπιάθε, Γ., Σν ρνξηνθάγν 

ηζαθάιη, (2006). Μέζα απφ ηηο δηαθεηκεληθέο αλαθνξέο γίλεηαη θαλεξή ε ηδενινγία ηνπ 

ζπγγξαθέα, αιιά θαη ε πξφζεζή ηνπ λα θαηεπζχλεη ηα κηθξά παηδηά – αλαγλψζηεο πξνο 

αλάινγνπο ηδενινγηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο. Ζ παξάζεζε ζηνηρείσλ απφ άιια θείκελα 

νδεγεί ζηελ αλάπηπμε δηαθεηκεληθψλ ζρέζεσλ κε ην παξειζφλ.  

Μειεηψληαο ηε ζρέζε εηθφλαο θαη θεηκέλνπ, ζε δχν απφ ηα νρηψ κηθξναθεγήκαηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ παξαηεξήζεθε πσο ην ιεθηηθφ θείκελν εγθαηαιείπεη ην 

ζπλήζε ρψξν ηνπ θαη εληάζζεηαη ζηελ εηθφλα. Δηδηθφηεξα, ζηα εμήο: Μάγνο, Κ., Ο 

Σδηθηηδίθ, ν Κξηθηθξίθ… θαη ε παξάμελε ρνξσδία ηνπ δάζνπο, (2012) θαη Βαξβαξνχζε, 

Λ., Έλα ζθνπιήθη κε… θηεξά, (2006). ην βηβιίν ηνπ Παπιάθε, Γ., Σν ρνξηνθάγν 

ηζαθάιη, (2006), δηαπηζηψζεθε ε κεηαηφπηζε ησλ εξψσλ, πνπ κεηαπεδνχλ απφ ην 

αθεγεκαηηθφ επίπεδν ηεο αθήγεζεο-πιαίζην ζε ππν-δηεγεηηθφ επίπεδν ή θαη ην 

αληίζηξνθν. Δπίζεο, ηέζζεξα έξγα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πνιπηξνπηθή ιεηηνπξγία ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο, θαζψο εκθαλίδνληαη ζε απηά πνηθίινη ζεκεησηηθνί ηξφπνη (κπαιφληα 

νκηιίαο, ερνπνίεηεο ιέμεηο). Πξφθεηηαη γηα ηα εμήο κηθξναθεγήκαηα:  Ζιηφπνπινο, Β., 

Σξηγσλνςαξνχιε κελ εκπηζηεχεζαη ΠΟΣΔ… αρηλφ, (2013), Βαξβαξνχζε, Λ., Μηα 

κέιηζζα… κε ιχζε!, (2009), Βαξβαξνχζε, Λ., Έλα ζθνπιήθη κε… θηεξά, (2006) θαη 

Σζνξψλε – Γεσξγηάδε, Γ., Έθπιεμεεε!!!, (2013).  

 Γχν κηθξναθεγήκαηα: Ζιηφπνπινο, Β., Σξηγσλνςαξνχιε κελ εκπηζηεχεζαη ΠΟΣΔ… 

αρηλφ, (2013) θαη Σζνξψλε – Γεσξγηάδε, Γ., Έθπιεμεεε!!!, (2013)  έρνπλ σο ρψξν 

δξάζεο ην βπζφ, έλαλ θφζκν, φπνπ ην νηθείν ζπλαληά ην αλνηθείν, ην ζετθφ θαη ην 

δαηκνληθφ ζπλαληνχλ ην αλζξψπηλν
1842

. Καη ζηα δπν κηθξναθεγήκαηα βιέπνπκε ηνλ 

θφζκν ηνπ βπζνχ λα παξνπζηάδεηαη κέζα απφ κηα ξεαιηζηηθή νπηηθή. Οη ελάιηνη ήξσέο 

ηνπ έρνπλ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ε θνηλσλία ηνπ βπζνχ απνηειεί κηθξνγξαθία ηεο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. ην βηβιίν ηνπ Μάγνπ, Κ., Ο Σδηθηηδίθ, ν Κξηθηθξίθ… θαη ε 

παξάμελε ρνξσδία ηνπ δάζνπο, (2012) ε αγάπε, ε ζπλεξγαζία, ε αιιειεμάξηεζε, ε 

ηδηφκνξθε ζπλχπαξμε είλαη κεξηθέο απφ ηηο θπξίαξρεο έλλνηεο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ 

ηε ζπλεξγαζία ησλ εληφκσλ. Αμίδεη λα ηνληζηεί πσο ε θχζε θαη ν ξφινο θάζε εληφκνπ 

δελ παξαπνηνχληαη. Αληίζεηα, δίλεηαη έκθαζε ζε εθείλεο ηηο πξάμεηο, ηηο αμίεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα, πνπ θαηάιιεια επεμεξγαζκέλα απφ ηνλ αλαγλψζηε, πξνβάιινληαη 

«δηαπαηδαγσγεηηθά» ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ (ε αιιεινθαηαλφεζε, ε 
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 Καινγήξνπ, Σ., φ.π., 1999, ζ.210. 
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αιιεινζπζρέηηζε, ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπλχπαξμε ησλ πνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ). Ο 

ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη ηε δσή ζην νηθνζχζηεκα ζε δχν επίπεδα: ην ξεαιηζηηθφ, ε δσή 

ζηε θχζε, δειαδή, κε ηνπο πξσηαγσληζηέο λα δηαηεξνχλ ηα βηνινγηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά θαη  ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ. ην επίπεδν ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ 

παξνπζηάδνληαη ηα έληνκα κε αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλήζεηεο, δίρσο φκσο λα 

απέρνπλ απφ ηα δηθά ηνπο. Σέινο, ζην κηθξναθήγεκα ηνπ Αιεμάλδξνπ, Γ., Ζ 

ρεηξνβνκβίδα πνπ ήζειε λα είλαη ζαλ… ηε βίδα!, (2011), ν ζπγγξαθέαο επηδηψθεη λα 

αλαηξέςεη ην δηραζηηθφ δίπνιν κεηαμχ θαιψλ θαη θαθψλ δπλάκεσλ, σζψληαο ηνπο 

λεαξνχο αλαγλψζηεο λα αληηιεθζνχλ φηη ε ρξήζε καρεηηθψλ εμνπιηζηηθψλ δελ είλαη 

δήηεκα αζθάιεηαο αιιά θηινπνιεκηθψλ πεπνηζήζεσλ. 

Μέζα απφ ηα νρηψ κηθξναθεγήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο, ηα 

παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο πξνηξέπνληαη λα δνπλ, κέζα απφ 

ηελ νπηηθή γσλία ησλ εξψσλ ηεο ηζηνξίαο, ην πεξηβάιινλ θαη λα αληηιεθζνχλ ηελ 

επζχλε πνπ θέξνπλ νη άλζξσπνη, κέζσ ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, γηα ηα πεξηβαιινληηθά 

πξφβιεκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν θφζκνο ζήκεξα. Δπηδηψθεηαη, επνκέλσο, ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ παηδηνχ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη θξνληίδαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ε επαθή ηνπ κε πξφζσπα θαη ζπκπεξηθνξέο, πνπ επηζχξνπλ ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα
1843

. Σα παηδηά κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο ήξσεο ησλ 

ηζηνξηψλ δηακνξθψλνπλ ζπλήζεηεο κε βάζε ηηο ζπκπεξηθνξέο απηψλ αθνκνηψλνληαο ηηο 

θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο αμίεο. Μέζσ ηεο αηζζεηηθήο ζπγθίλεζεο, ν/ε ζπγγξαθέαο 

πξνζπαζεί λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο νηθνινγηθήο ζθέςεο ηνπ παηδηνχ.  

Μέζα απφ θείκελα παηδηθήο ινγνηερλίαο ηα παηδηά νδεγνχληαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο θαη ζην «κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζθέςεο θαη ηεο 

πξάμεο»
1844

. ιεο νη ηζηνξίεο πνπ αλαιχζεθαλ θαη ζηηο νπνίεο πξσηαγσληζηνχλ 

αλζξσπφκνξθα δψα, δίλνπλ ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα δηεηζδχζνπλ ζηνλ θφζκν ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο κέζα απφ ηνλ θφζκν ηεο θαληαζίαο.  

Σέινο, αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ε αλάγθε γηα νπζηαζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, 

πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηε δηακφξθσζε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο. Ζ Παηδηθή Λνγνηερλία, 

νχζα ηα ηειεπηαία ρξφληα ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, παξέρεη ζην 

                                                           
1843

 Σζηιηκέλε, Σ., φ.π.,  ζ.125-126 
1844

 Παπαδάηνο, Γ., φ.π., 1993, ζ.104. 
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παηδί ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο
1845

 γηα ηελ απφθηεζε αμηψλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

πξνο ην πεξηβάιινλ
1846

. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο γλψζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα 

ησλ δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ γηα ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο επηβιαβείο ηξφπνπο δσήο θαη ηελ αλαγλψξηζε 

δηαθνξεηηθφηεηαο
1847

.   

πκπεξαζκαηηθά, ηα ζηνηρεία ησλ κηθξναθεγεκάησλ πνπ αλαιχζεθαλ ζε απηήλ ηελ 

ζεκαηηθή θαηεγνξία, πξνβάιινληαη ζηα πιαίζηα ηεο «νηθνινγηθνπνίεζεο ηεο ζθέςεο»
1848

, 

κηαο βαζηάο δηαδηθαζίαο, ηελ νπνία έρεη αλάγθε ν ζχγρξνλνο θφζκνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1845

 «Έγηλε πεπνίζεζε πηα πσο πξέπεη λα θαιιηεξγείηαη ν ζεβαζκφο πξνο ηε Φχζε ζηε λεπηαθή θαη 

παηδηθή ειηθία. Σφηε πνπ δεκηνπξγείηαη ν ηδενινγηθφο θαη αμηνινγηθφο θφζκνο ηνπ παηδηνχ, πνπ 

πξνζδηνξίδεη θαη ηα γεληθά πιαίζηα ηεο κειινληηθήο δξάζεο ηνπ», ζην Αλαγλσζηφπνπινο, Β. Γ., 

«Σν Φπζηθφ Πεξηβάιινλ» ζην Σάζεηο θαη εμειίμεηο ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, Αζήλα, Οη εθδφζεηο 

ησλ θίισλ, 1999, ζζ. 82-84. 
1846

 Βι. Chawla, L., «Significant Life Experiences Revisited: A Review of Research on Sources of 

Environmental Sensitivity», The Journal of Environmental Education, 29 (3), 1998, ζζ.11-21. 

Wells, N., & Lekies, K., «Nature and the Life Course: Pathways from Childhood Nature 

Experiences to Adult Environmentalism», Children, Youth and Environments, 16 (1), 2006, ζζ.1-

24.  
1847

 Γνπιγέξε, Μ., Δπγεληάδνπ, Δ., Παπαδνπνχινπ, Π., «Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ηελ 

Πξνζρνιηθή Ζιηθία: Καηαγξάθνληαο Σελ Δξεπλεηηθή Γξαζηεξηφηεηα ηελ Διιάδα», ζην 7
ν
 

Παλειιήλην πλέδξην Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζην Νεπηαγσγείν, 19-21 Οθησβξίνπ, Φιψξηλα, 

2012, ζζ.161-162. 
1848

 Βι. Παπαδάηνο, Γ., Σν Παηδηθφ Βηβιίν ηελ Δθπαίδεπζε Καη ηελ Κνηλσλία, Αζήλα: 

Παπαδφπνπινο, 2014. 



470 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



471 
 

ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηνλ ηξφπν απεηθφληζεο ηνπ  «Άιινπ» 

ζηα ζχγρξνλα εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, πνπ 

απεπζχλνληαη ζε παηδηά λεπηαθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο θαη θαιχπηνπλ ηελ 

πεξίνδν 2000-2013. Δμέηαζε θπξίσο ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζην θείκελν 

θαη ηελ εηθφλα, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ζηεξενηππηθέο θαη πξνθαηαζθεπαζκέλεο 

ηδέεο ζρεηηθά κε ηνλ «Άιιν».  

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην εμεηάδεη ζεσξίεο θαη 

πξνζεγγίζεηο πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηε κέζνδν ηεο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα. Σν δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδεη ηελ έξεπλα ηεο 

παξνχζεο δηαηξηβήο ζηελ νπνία εμεηάδνληαη νη ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο: «Φηιία», 

«ρνιείν» θαη «Οηθνινγία». Οη θαηεγνξίεο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηηο ηάζεηο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα πνπ δηακνξθψζεθαλ θαη ζπλερίδνπλ λα δηακνξθψλνληαη ζην παηδηθφ 

ινγνηερληθφ βηβιίν πνπ αθνξά παηδηά λεπηαθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο θαηά ην 

δηάζηεκα 2000-2013. Καηά ηελ πεξίνδν απηή ζηελ Διιάδα, έγηλαλ πνιιέο ζπδεηήζεηο 

γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο άκβιπλζεο ησλ αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ, θαηεχζπλζε πξνο ηελ 

νπνία αληαπνθξίζεθαλ νη Έιιελεο ζπγγξαθείο εηθνλνγξαθεκέλσλ κηθξναθεγεκάησλ γηα 

κηθξά παηδηά. 

Ζ θηιία, ην ζρνιείν θαη ε νηθνινγία απνηεινχλ ζεκαληηθά πιαίζηα αλαθνξάο ζηελ 

εθηχιημε ηεο πινθήο ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ κηθξναθεγεκάησλ πνπ απαζρφιεζαλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε. Σα θαηλφκελα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζηελ Διιάδα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο είλαη ην κεγάιν 

κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα, νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο κεηαβάζεηο ηεο ζχγρξνλεο 

πεξηφδνπ, δηακφξθσζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην δηάινγν κεηαμχ ζπγγξαθέσλ, 

εηθνλνγξάθσλ, ελειίθσλ θαη παηδηψλ. Ζ Παηδηθή Λνγνηερλία αλέδεημε γηα κηα αθφκε 

θνξά ην ζρνιείν σο ηφπν εθηχιημεο ηεο δξάζεο ησλ παηδηθψλ αθεγεκάησλ, ελψ ηδηαίηεξν 

βάξνο δφζεθε ζηε θηιία, θαζψο ν αξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ ηζηνξηψλ είλαη αξθεηά κεγάινο 

ζην δείγκα ησλ κηθξναθεγεκάησλ πνπ κειεηήζεθε. Ζ νηθνινγία ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη 

ζην επίθεληξν ηεο ζχγρξνλεο δσήο, αιιά θαη ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, φπσο 

απνδεηθλχεηαη απφ ηα βηβιία πνπ απνηέιεζαλ ην πιηθφ κειέηεο. 

Ζ δηαηξηβή απηή, φπσο αλαθέξακε, ζην Πξψην Μέξνο αζρνιήζεθε κε ζεσξεηηθά 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Παηδηθή Λνγνηερλία θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε. 
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ην πξψην θεθάιαην θηλεζήθακε ζην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ αληηιήςεσλ γηα ην ξφιν 

ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο. Ο ξφινο ηεο θξίλεηαη πνιχ ζεκαληηθφο, θαζψο ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ αιιεινζεβαζκνχ θαη ζηελ άκβιπλζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη 

ησλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά πνπ ζεσξνχληαη «δηαθνξεηηθά». 

Δπηπιένλ, ζην πξψην θεθάιαην πξνρσξήζακε ζηε δηεξεχλεζε ησλ πξνζεγγίζεσλ ζηα 

δεηήκαηα ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, πξνζδηνξίζακε πέληε εθπαηδεπηηθά 

κνληέια σο εξεπλεηηθά εξγαιεία, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ηα εηθνλνγξαθεκέλα 

κηθξναθεγήκαηα γηα λα δνχκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ν ξφινο ηνπ 

«Άιινπ».  

ην δεχηεξν θεθάιαην, αζρνιεζήθακε κε ηελ εμέηαζε ηνπ ξφινπ ηεο ηδενινγίαο ζην 

παηδηθφ βηβιίν θαη ην αλ ε Παηδηθή Λνγνηερλία επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ηα πξφηππα 

θαη ηηο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ – αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη 

αληηιήςεηο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο.  

ην ηξίην θεθάιαην, αζρνιεζήθακε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εηθνλνγξάθεζεο ζην 

ζχγρξνλν εηθνλνγξαθεκέλν κηθξναθήγεκα. Καηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα 

ζχγρξνλα ινγνηερληθά έξγα, ιφγσ ησλ ξαγδαίσλ αιιαγψλ ζε θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη 

ηδενινγηθφ επίπεδν, ππφθεηληαη ζε δηαξθείο κεηακνξθψζεηο φζνλ αθνξά ηε κνξθή θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπο.  

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάζακε ηε κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζακε ζηηο αλαιχζεηο 

ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ κηθξναθεγεκάησλ, ζηεξηδφκελνη ζηε ζεσξία ηνπ αθεγεκαηηθνχ 

ιφγνπ, πνπ ζπλζέηεη κε ηα έξγα ηνπ ν Γάιινο ζεσξεηηθφο Genette θαη ζηε κεζνδνινγία 

πνπ πξνηείλεη ε ζεσξία ηεο Πνιηηηζκηθήο Δηθνλνινγίαο. Αληίζηνηρα, γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο ρξεζηκνπνηήζακε ηε «γξακκαηηθή ηνπ νπηηθνχ θεηκέλνπ» ησλ Kress θαη 

Van Leeuwen (1996/2010), ζε ζπλδπαζκφ κε ζηξαηεγηθέο θαη ζεσξίεο απφ ην ρψξν ηεο 

Παηδηθήο Λνγνηερλίαο. 

ην Γεχηεξν Μέξνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηξία θεθάιαηα, ε εξγαζία εμέηαζε ην πξίζκα 

αλάιπζεο νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ «Άιισλ» ζε πελήληα έμη κηθξναθεγήκαηα ηεο 

πεξηφδνπ 2000-2013, ηα νπνία ηα θαηαηάμακε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάιπζεο θαη ηα 

εμεηάζακε αλ θεθάιαην. Δηδηθφηεξα, ην πέκπην θεθάιαην αλέιπζε ηε ζεκαηηθή 

θαηεγνξία «Φηιία», ην έθην θεθάιαην ηελ θαηεγνξία «ρνιείν» θαη ην έβδνκν ηελ 

θαηεγνξία «Οηθνινγία».  

ρεηηθά κε ηνλ αξρηθφ ζηφρν πνπ ζέζακε γηα ηνλ ηξφπν εγγξαθήο ηνπ «Άιινπ» ζηα 

ζχγρξνλα εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα θαη κέζα απφ ηε κειέηε ησλ 
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ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ, ζηηο νπνίεο εγγξάθεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ν «Άιινο»,  

θαηαιήμακε ζηηο εμήο ππνθαηεγνξίεο: 

Ζ πξψηε ππνθαηεγνξία αθνξά ηνλ ήξσα «Άιιν», πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα εξσηθή 

πξάμε, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηφο. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ δψδεθα 

κηθξναθεγήκαηα απφ ηα ζπλνιηθά κηθξναθεγήκαηα πνπ κειεηήζακε. πγθεθξηκέλα, 

πέληε απφ ην πέκπην θεθάιαην «Φηιία», ηέζζεξα απφ ην έθην θεθάιαην «ρνιείν» θαη 

δχν απφ ην έβδνκν θεθάιαην «Οηθνινγία». Ζ δεχηεξε πεξηιακβάλεη ηνλ «Άιιν» σο 

θνξέα ελφο ηδηαίηεξνπ ραξίζκαηνο. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη ηέζζεξα 

κηθξναθεγήκαηα. Απφ ην πέκπην θεθάιαην «Φηιία» ηα κηθξναθεγήκαηα: Γξακκαηηθάθε, 

Μ., Σν αζηέξη ηνπ γίγαληα, (2012) θαη Πνπιάθεο, Π., Ο Απηφο, (2006) θαη έλα 

κηθξναθήγεκα απφ ην έβδνκν θεθάιαην «Οηθνινγία», θαη ζπγθεθξηκέλα ην βηβιίν ηνπ 

Μάγνπ, Κ., Ο Σδηθηηδίθ, ν Κξηθηθξίθ… θαη ε παξάμελε ρνξσδία ηνπ δάζνπο, (2012). Ζ 

ηξίηε ζρεηίδεηαη κε ηελ αθνκνίσζε ηνπ «Άιινπ». Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ρσξίδεηαη 

ζε δπν ππνθαηεγνξίεο αλάινγα κε ην αλ ζην ηέινο ν «Άιινο» ζπλεηδεηνπνηεί ηελ αμία 

ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ ή φρη. Δηδηθφηεξα: 

α) Ο «Άιινο» επηδηψθεη ηελ αθνκνίσζε, αιιά ζην ηέινο ζπλεηδεηνπνηεί ηελ αμία ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλήθνπλ έμη κηθξναθεγήκαηα 

απφ ην πέκπην θεθάιαην «Φηιία». 

β) Ο «Άιινο» επηδηψθεη ηελ αθνκνίσζε, ρσξίο λα αξλείηαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ κηθξναθεγήκαηνο ηεο Λάηηα, Γ., ηαλ ην 7 ζπλάληεζε ην 

10, (2010) απφ ην πέκπην θεθάιαην «Φηιία». 

Ζ ηέηαξηε ππνθαηεγνξία πεξηιακβάλεη κηθξναθεγήκαηα ζηα νπνία ε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ «Άιινπ» πξνβάιιεηαη σο ράξηζκα, πνπ πξνβάιιεηαη ζην ηέινο ηεο 

ηζηνξίαο θαη βνεζά ηνλ ήξσα λα αληηκεησπίζεη δηάθνξεο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. ε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθεη ην κηθξναθήγεκα ηεο  Βαξβαξνχζε, Λ., Έλα ζθνπιήθη κε… 

θηεξά, (2006) απφ ην έβδνκν θεθάιαην «Οηθνινγία». Ζ πέκπηε θαηεγνξία αθνξά ηελ 

αληίζηαζε ηνπ «Άιινπ» ζηελ αθνκνίσζε, φπσο ζπκβαίλεη ζε εθηά κηθξναθεγήκαηα ηνπ 

πέκπηνπ θεθαιαίνπ «Φηιία». Ζ έβδνκε ηελ ηζνδχλακε ζπκκεηνρή ηνπ «Άιινπ» ζηελ 

θνηλσλία, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ εμήο δχν κηθξναθεγεκάησλ απφ ην πέκπην 

θεθάιαην «Φηιία»: Μάηηα, Μ., Ζ θνπθνπβάγηα κε ηα ρξπζά θηεξά, (2008) θαη 

Μπνπιψηεο, Υ., ηαλ ε παζραιίηζα ζπλάληεζε ειέθαληα, (2007). Σέινο, ε έβδνκε 

ππνθαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηελ απνκφλσζε ηνπ «Άιινπ»: ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία νη 

ήξσεο βηψλνπλ έληνλα ηελ απφξξηςε απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλσλίαο θαη 

νδεγνχληαη ζηελ απνκφλσζε. Απηφ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ εμήο 



474 
 

κηθξναθεγεκάησλ ηνπ πέκπηνπ θεθαιαίνπ «Φηιία»: Μπνπκπνπξή, Ρ., Ο θάιηζνο λάλνο, 

(2012), Πξσηνγέξνπ, Α., Έλα απιφ κνιχβη, (2011). Δπίζεο, δηεξεπλψληαο ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ραξαθηήξσλ, δηαπηζηψζακε φηη 

ηα ηππηθά πξνζδηνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ απνθιίλνπλ θαη 

απνκνλψλνληαη απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα ησλ αθεγεκάησλ, είλαη απηά ηεο ζσκαηηθήο 

κεηνλεμίαο, ηεο δηαθνξάο ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε, ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ηεο έιιεηςεο απνδνρήο ηεο εηθφλαο ηνπ εαπηνχ ηνπο, βάζεη ησλ θαλνληζηηθψλ πξνηχπσλ 

ησλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ.  

Ο επφκελνο ζηφρνο πνπ ζέζακε αθνξά ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζην 

θείκελν θαη ηελ εηθφλα, γηα ηνλ εληνπηζκφ ζηεξενηππηθψλ θαη πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

ηδεψλ ζρεηηθά κε ηνλ «Άιιν». Γηα ην ζθνπφ απηφ αλαιχζεθαλ νη «πξφηππεο»
1849

 εηθφλεο, 

απηέο πνπ δηαπηζηψζεθε θαηά ηελ εμέηαζε ησλ κηθξναθεγήζεσλ φηη αλαδεηθλχνπλ ηα 

ηδενινγηθά κελχκαηα αλάκεζα ζηηο δπν ηξνπηθφηεηεο. Αλαιχνληαο ηε ζπλχπαξμε ηεο 

εηθφλαο κε ην θείκελν, ινηπφλ, δηαπηζηψζεθε φηη ζηα πεξηζζφηεξα κηθξναθεγήκαηα πνπ 

αλαιχζεθαλ ε ζρέζε θεηκέλνπ θαη εηθφλαο είλαη ζπκκεηξηθή. Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη 

ζε νρηψ κηθξναθεγήκαηα ε εηθφλα ιεηηνπξγεί επεθηαηηθά ζε ζρέζε κε ην θείκελν, θαζψο 

ην απνζαθελίδεη πιήξσο, θαη ζε δεθαηέζζεξα κηθξναθεγήκαηα ην θείκελν κεηαθέξεη ην 

βαζηθφ πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο, ελψ ε εηθφλα είλαη επηιεθηηθή. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα 

κηθξναθεγήκαηα ηεο Εαξακπνχθα, ., Σν λφζηηκν πνληίθη, (2012) θαη ηεο 

Παπαζαλαζνπνχινπ, Μ., Ση θη αλ είκαη αζβφο;, (2003), ζηα νπνία εηθφλεο θαη ιέμεηο 

βξίζθνληαη ζε κηα εηξσληθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο κε ζπλεηδεηφ ζηφρν λα πξνβιεζεί ε 

απηνλνκία ησλ εηθφλσλ. Σέινο, αμίδεη λα ζρνιηαζηνχλ ηα κηθξναθεγήκαηα ηεο 

Βαξβαξνχζε, Λ., Έλα ςάξη πνπ δελ ήμεξε… λα θνιπκπάεη, (2004) θαη Έλα ζθνπιήθη…κε 

θηεξά, (2006), ζηα νπνία νη θσκηθέο παξεκβάζεηο ηεο νπηηθήο ηξνπηθφηεηαο ιεηηνπξγνχλ 

σο φρεκα γηα λα ζρνιηαζηνχλ νη ζνβαξέο πηπρέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ εμέηαζε ηεο ηδενινγίαο πνπ δηαπλέεη ηα γξαπηά θείκελα 

θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα πσο ζηα πεξηζζφηεξα κηθξναθεγήκαηα πνπ αλαιχζεθαλ, 

νη ζπλνδεπηηθέο εηθφλεο είλαη ζχκθσλεο κε ηα ηδενινγηθά κελχκαηα. Δμαίξεζε 

απνηεινχλ ηα εμήο κηθξναθεγήκαηα: Αιεμάλδξνπ, Γ., Ζ ρεηξνβνκβίδα πνπ ήζειε λα είλαη 

ζαλ… ηε βίδα!, (2011), Μάγνο, Κ., Γθαλάηζηνπ, Γ., Έλαο γάηνο κηα θνξά, (2009), 

Μπνπιψηεο, Υ., Ζ ζθπιίζηα δσή ηνπ γάηνπ Σδνλ αθεληνχιε, (2009), Μπίληνπ, Α., 

Πηξνπιίην θαη Ρνδαιία, (2012) θαη Παπαληθνινπνχινπ, Κ.,  Ζ σξαηφηεξε δσγξαθηά ηεο 

                                                           
1849

 Μπνλίδεο, Κ., φ.π., ζζ.132, 170. 
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Μαξίλαο,  (2006). ε απηά παξαηεξείηαη ηδενινγηθή δηάζηαζε κεηαμχ θεηκέλνπ θαη 

εηθφλαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ νπηηθή γσλία ηνπ/ηεο εηθνλνγξάθνπ, πνπ νδεγεί ζε 

κηα εξκελεία, θαηεπζχλνληαο ηνλ αλαγλψζηε ζηελ απνθάιπςε νξαηψλ ή ππνλννχκελσλ 

ελλνηψλ. Δπηπιένλ, ζην κηθξναθήγεκα ηεο Ρνπζάθε, Μ., Σα γξάκκαηα ρνξεχνπλ, (2010) 

ππάξρεη δηάζηαζε αλάκεζα ζηνλ άκεζν θαη ηνλ έκκεζν ηδενινγηθφ ρξσκαηηζκφ ηνπ 

έξγνπ φπσο εθθξάδεηαη ζηηο δχν ηξνπηθφηεηεο πνπ ην νξίδνπλ. Άμηα ζρνιηαζκνχ είλαη ηα 

ηδενινγηθά κελχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ηφζν ζην ιεθηηθφ θείκελν 

φζν θαη ζηελ εηθφλα, πνπ ζπγθεθξηκελνπνηεί ηα ιεγφκελα ηνπ θεηκέλνπ. Μεξηθέο θνξέο 

δηαπηζηψζεθε φηη δεκηνπξγείηαη κία ζθφπηκε απφζηαζε ή θαη αληίθαζε κεηαμχ ηνπο, κε 

ζθνπφ αθελφο ηελ εκπινθή θαη ηελ παξαηεξεηηθή-θξηηηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ αλαγλψζηε-

ζεαηή, αθεηέξνπ ηελ πξφθιεζε αζπκθσλίαο, θαζψο παξάγεηαη αζπκβαηφηεηα. Γηα ηελ 

αθξίβεηα, εθεί φπνπ ην ιεθηηθφ θείκελν εθθξάδεηαη κεηαθνξηθψο, ε εηθνλνγξάθεζε 

ππεξθπξηνιεθηεί ησλ ιεγφκελσλ ηνπ πξψηνπ. 

Αμίδεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί πσο ηα έξγα πνπ εμεηάζηεθαλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 

πνιπηξνπηθή ιεηηνπξγία ηεο εηθνλνγξάθεζεο, θαζψο δηαπιέθνληαη πνηθίινη ζεκεησηηθνί 

ηξφπνη κε ζθνπφ ηε κεηάδνζε κελπκάησλ. Γηαπηζηψζεθε ε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηνπ 

ζπκπηιήκαηνο (θνιάδ) θαη ε πηνζέηεζε ζπκβάζεσλ απφ ην ρψξν ησλ θφκηθο, κε 

επηθξαηέζηεξεο απηέο ηνπ βέινπο, ησλ ειηθνεηδψλ γξακκψλ, ησλ πιαηζίσλ, ησλ 

κπαινληψλ νκηιίαο, ηεο λφηαο, θαζψο θαη ερνπνίεησλ ιέμεσλ. Δπίζεο, ην ιεθηηθφ 

θείκελν ζπρλά εγθαηαιείπεη ην ζπλήζε ρψξν ηνπ θαη εληάζζεηαη ζηελ εηθφλα 

δεκηνπξγψληαο έλα εηπκνινγηθφ παηρλίδη αλάκεζα ζην ζεκαίλνλ θαη ζην ζεκαηλφκελν. 

πρλά ην ιεθηηθφ πεξηερφκελν βξίζθεηαη ζε αηηηαθή ζρέζε κε ην νπηηθφ αληηθείκελν ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεη ή θαη ην κπζνπιαζηηθφ ραξαθηήξα ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.  

Χο πξνο ηηο ηάζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη εηδηθφηεξα ζηηο ηπρφλ αιιαγέο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ σο πξνο απηέο, ζπκπεξάλακε πσο ε λέα δνκή ηεο θνηλσλίαο 

θαζξεθηίδεηαη ζηα θείκελα πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά λεπηαθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο 

ειηθίαο, πνπ απνηεινχλ, άιισζηε, ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο παξαηεξείηαη κηα ηάζε πξνζέγγηζεο ησλ 

θνηλσληθψλ ζεκάησλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηεξφηεηα 

θαη ηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο. πγγξαθείο θαη εηθνλνγξάθνη ελζσκαηψλνπλ ζηα 

θείκελα θαη ζηηο εηθνλνγξαθήζεηο ηνπο αληίζηνηρα, ηηο ηξέρνπζεο αληηιήςεηο ηεο επνρήο 

ηνπο δηακνξθψλνληαο ηα ηδενινγηθά κελχκαηα ησλ θεηκέλσλ. Δηδηθφηεξα, αξθεηνί είλαη 

νη ζπγγξαθείο νη νπνίνη έρνπλ εθδψζεη κέζα ζηελ ίδηα ρξνληά πεξηζζφηεξα απφ έλα 

κηθξναθεγήκαηα παξφκνηαο ζεκαηηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Ρνπζάθε, Μ., Σα γξάκκαηα 
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ρνξεχνπλ, (2010), Ρνπζάθε, Μ., Ο ληαήο ηνπ ζρνιηθνχ, (2010), Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., 

Έλαο πηγθνπίλνο… φρη θαη ηφζν ηέιεηνο, (2013), Σζνξψλε – Γεσξγηάδε, Γ., Έθπιεμεεε!!!, 

(2013), Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., Ζ θακεινπάξδαιε πνπ δελ έβιεπε θαιά, (2013), 

Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., Σν παπί πνπ δελ είρε ηη λα πεη, (2011), Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., 

Ο κεγάινο ληθεηήο, (2011). Δπηπιένλ, αξθεηνί είλαη απηνί νη νπνίνη έρνπλ γξάςεη 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο βηβιία, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο εηεξφηεηαο. πσο γηα 

παξάδεηγκα νη: Σζνξψλε – Γεσξγηάδε, Γ., Μάγνο, Κ., Βαξβαξνχζε, Λ., Αξηδαλίδνπ, Δ., 

Ρνπζάθε, Μ., Απηδήο, Μ., Ζιηφπνπινο, Β., Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε, Δ., Μπνπιψηεο, 

Υ., Λάηηα, Γ. Αμίδεη, αθφκε, λα ζεκεηψζνπκε ηελ ηάζε λενεκθαληδφκελσλ ζπγγξαθέσλ 

πξνο ηε ζπγγξαθή ηζηνξηψλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ κείδνλα θνηλσληθά θαηλφκελα ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο, φπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο. Σελ πεξίνδν 2000-2013,  ζηελ 

νπνία επηθεληξψζεθε ε παξνχζα κειέηε, παξαηεξήζεθε αμηνζεκείσηε αχμεζε ζηελ 

παξαγσγή παηδηθψλ βηβιίσλ κε ζέκα ηνλ «Άιιν» θαη ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ζηελ απνδνρή ηνπ «Άιινπ». 

Δπηπξφζζεηα, ζηα έξγα πνπ αλαιχζεθαλ δηαπηζηψλεηαη κία αμηνζεκείσηε 

«απνξξνθεηηθφηεηα» ησλ θεηκέλσλ, πνπ κεηνπζηψλνπλ θαη εθθξάδνπλ ηηο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ηεο ηξέρνπζαο επνρήο. Γηα παξάδεηγκα, ην 

κηθξναθήγεκα ηεο  Πέηξνβηηο – Αλδξνπηζνπνχινπ, Λ., Παζραιηά θαη Παζραιίηζα, 

(2009), ην νπνίν ζίγεη ην θνηλσληθφ δήηεκα ηεο πηνζεζίαο θαη ηα κηθξναθεγήκαηα ησλ  

Μάηηα, Μ., Ζ θνπθνπβάγηα κε ηα ρξπζά θηεξά, (2008) θαη Πνπιάθε, Π., Ο Απηφο, (2006), 

ηα νπνία πξνζεγγίδνπλ ηα παηδηά κε απηηζκφ θαη ηα παηδηά κε θηλεηηθή αλαπεξία 

αληίζηνηρα.  

Δπηπξφζζεηα, πξνθχπηνπλ ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην εηδνινγηθφ 

πεξηερφκελν ησλ κηθξναθεγήζεσλ πνπ κειεηήζεθαλ, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη, κεηαμχ 

άιισλ, ηηο ζπγγξαθηθέο ηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 2000-2013. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα 

εηθνλνγξαθεκέλα κηθξναθεγήκαηα, ζε πεδφ αιιά θαη έκκεηξν πνηεηηθφ ιφγν, κε εκθαλή 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παηδνθεληξηθήο αθήγεζεο. Ζ παηδνθεληξηθή δηάζηαζε ησλ έξγσλ 

εθθξάδεηαη κε ηε δηάζεζε ησλ ζπγγξαθέσλ λα εκπιέμνπλ παηγλησδψο ηνπο λεαξνχο 

αλαγλψζηεο ζηελ αθήγεζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηνχληαη είηε κε άκεζεο 

πξνζθσλήζεηο, ζε πξψην ή δεχηεξν πξφζσπν, είηε ε εγγξαθή ηνπ παηδηθνχ ηξφπνπ 

ζθέςεο, αθφκε θαη ζηνλ ηξφπν νκηιίαο ησλ ραξαθηήξσλ, πξνζαξκφδνληάο ηνλ βέβαηα 

θαηάιιεια, ψζηε λα πξνζηδηάδεη ζε απηφ ησλ κηθξψλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

Αξθεηά βηβιία δηαθξίλνληαη γηα ηηο λενηεξηθέο ηερληθέο πνπ εκθαλίδνπλ ζην πεξηερφκελφ 

ηνπο, κε επηθξαηέζηεξεο απηέο ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο, ηεο κεηακπζνπιαζίαο θαη ηεο 
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απηναλαθνξηθφηεηαο, ζπκβάιινληαο ζηελ ηδενινγηθή θφξηηζε ηεο ηζηνξίαο αλαθνξηθά κε 

δεηήκαηα απνδνρήο ηνπ «δηαθνξεηηθνχ». Δπίζεο, γίλεηαη ρξήζε ηεο ηερληθήο ηνπ καγηθνχ 

ξεαιηζκνχ, θαζψο ηα ππεξθπζηθά γεγνλφηα παξνπζηάδνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θαη 

ζηαζεξφ πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα ηφζν νη ήξσεο, φζν θαη ην κηθξφ παηδί-

ζπλαλαγλψζηεο λα ηα αληηιακβάλνληαη σο αιεζηλά.  

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ είρακε ζέζεη πξνο δηεξεχλεζε. Αλαθνξηθά κε ην αλ ηα 

ζχγρξνλα βηβιία ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην κηαο πξνζπάζεηαο εξκελείαο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ζπγθξφηεζεο ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ εηεξφηεηα, 

ζπκπεξαίλακε πσο ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν ήξσαο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

κεηνλεθηηθνχ «Άιινπ» θαη ηνλ νπνίν απνδέρνληαη χζηεξα απφ θάπνηα εξσηθή πξάμε, ε 

δηαθνξεηηθφηεηα αλαπαξάγεη ηελ χπαξμε πξνθαηαιήςεσλ θαη ζεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ 

θαζψο ν «Άιινο» πζηεξεί έλαληη ησλ «θπζηνινγηθψλ». Χο απνηέιεζκα έρεη ηα βηβιία 

απηά λα πξνσζνχλ ζηεξενηππηθέο εηθφλεο γηα ηνλ «Άιιν» θαη ε δηαθνξά λα 

εθιακβάλεηαη σο αληζφηεηα. Γεδνκέλνπ φηη ε ηαπηφηεηα βξίζθεηαη ζε δηαιεθηηθή ζρέζε 

κε ηελ εηεξφηεηα, νη εξκελείεο ηεο εηεξφηεηαο πνπ πξνζθεξνληαη ζην παηδί-αλαγλψζηε 

απφ ηελ παξνπζία ηνπ κεηνλεθηηθνχ «Άιινπ» (απνδνρή ππφ πξνππνζέζεηο) ζεσξνχκε φηη 

δελ ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνδφκεζε κηαο ζεηηθήο απηναληίιεςεο ησλ «δηαθνξεηηθψλ» 

παηδηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ φκνηνπ θαη ραξηζκαηηθνχ «Άιινη» ζπκβάιινπλ ζην λα 

πξνζεγγίζεη ν αλαγλψζηεο ηε δηαθνξεηηθφηεηα σο θνηλσληθή θαηαζθεπή.  

ζνλ αθνξά ην αλ ηα ππν εμέηαζε κηθξναθεγήκαηα εμάπηνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

παηδηψλ-ζπλαλαγλσζηψλ, αλ ηνπο δεκηνπξγνχλ θίλεηξα θαη αλ επηηπγράλνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ηνπο, δηαπηζηψζεθε πσο απφ πιεπξάο πεξηερνκέλνπ νη 

ζπγγξαθείο θέξλνπλ ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ησλ παηδηψλ – ζπλαλαγλσζηψλ 

δεηήκαηα θνηλσληθά. ηφρνο ηνπο  είλαη αθελφο ε αηζζεηηθή απφιαπζε ηνπ θεηκέλνπ θαη 

ε θαιιηέξγεηα ηεο θαληαζίαο ηνπο θαη αθεηέξνπ, ε επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε θνηλσληθά 

ζέκαηα θαη ε πηνζέηεζε απφ πιεπξάο ηνπο κηαο αηζηφδνμεο ζηάζεο δσήο.  

Αλαθνξηθά κε ην αλ ζηα θείκελα απηά εκθαλίδνληαη πεξηγξαθέο, ραξαθηεξηζκνί ή 

πξάμεηο, πνπ εληζρχνπλ ηα ζηεξεφηππα, ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

ησλ «Άιισλ», δηαπηζηψζεθε πσο ηα κελ ιφγηα ησλ θπξίαξρσλ νκάδσλ ζπρλά δηέπνληαη 

απφ ριεπαζηηθά, ξαηζηζηηθά ζρφιηα θαη κεησηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο. Ο δε ιφγνο  ηνπ 

«Άιινπ» είλαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλνο επηηξέπνληαο ζηνλ αλαγλψζηε-ζεαηή λα 

πηνζεηήζεη ηελ ππνθεηκεληθή καηηά ηνπ θαη  λα γλσξίζεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο 

ηνπ. Ζ παξάκεηξνο απηή δηεπθνιχλεη ηελ νηθεηνπνίεζε ηεο ζέζεο πξφζιεςεο πνπ 
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εθπξνζσπεί ν «δηαθνξεηηθφο». Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ηνπο άκεζνπο 

πξνζδηνξηζκνχο ηνπ αθεγεηή, δηαπηζηψζεθε ε ρξήζε επηζεηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ θαη 

νπζηαζηηθψλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο ζεηηθά ή αξλεηηθά ραξαθηεξνινγηθά ζρφιηα, 

αλάινγα κε ηηο ηδενινγηθέο ζθνπηκφηεηεο ηεο αθήγεζεο. Σν γεγνλφο απηφ επεξεάδεη ηελ 

πξφζιεςε ησλ ραξαθηήξσλ σο ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ, αληίζηνηρα. Σα ζπγθεθξηκέλα 

ζρφιηα ηνπ αθεγεηή ζπλήζσο ζπλαληψληαη ζηελ έλαξμε ηεο αθήγεζεο, φπνπ θαη 

παξνπζηάδνληαη νη ινγνηερληθνί ραξαθηήξεο. ζνλ αθνξά ζηελ έκκεζε παξνπζίαζε θαη 

πξφζιεςε ηνπ ραξαθηήξα, δηαπηζηψζεθε ε θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ ηίηινπ, φπνπ 

πξνθχπηεη φηη απφ ηνπο πελήληα έμη ηίηινπο πνπ εμεηάζηεθαλ ζηνπο ζαξάληα επηά 

επηζεκαίλεηαη απφ ην ιεθηηθφ παξαθείκελν ηφζν ν πξσηαγσληζηήο φζν θαη κία 

αμηνπξφζεθηε ηδηφηεηα απηνχ (ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ηδηφηεηα απηή απνηειεί θαη ην 

ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ ραξαθηήξα). Ζ ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο ιεηηνπξγεί 

ηδενινγηθά. Δπίζεο, θαζψο νη παξαθείκελεο ζπκβάζεηο απνηεινχλ ην πξψην κέζν 

γλσξηκίαο κε ηνπο πξσηαγσληζηέο, ππνγξακκίδνληαη νη ζέζεηο πξφζιεςεο ηεο αθήγεζεο 

θαη επηζεκαίλεηαη ην ηδενινγηθφ χθνο ηεο αθήγεζεο πξνδηαζέηνληαο ηνλ αλαγλψζηε γηα 

ην πεξηερφκελν ηεο αθήγεζεο πνπ έπεηαη.  

Δπίζεο, ηα νλφκαηα ησλ ραξαθηήξσλ ιεηηνπξγνχλ σο ραξαθηεξνινγηθέο παξάκεηξνη, 

ηδηαίηεξα φηαλ αθνξνχλ ζηεξενηππηθνχο ραξαθηήξεο. πρλά πξφθεηηαη γηα νκηινχληα 

νλφκαηα ή γηα ηελ ηερληθή ηεο νλνκαηνπνηίαο. Οη παξαθείκελεο ζπκβάζεηο ηνπ ηίηινπ θαη 

ηεο εηθνλνγξάθεζεο απνηεινχλ ην πξψην κέζν γλσξηκίαο ηνπ αλαγλψζηε κε ηα 

κπζνπιαζηηθά πξφζσπα θαη γη‟ απηφ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφζιεςε 

ησλ ινγνηερληθψλ ραξαθηήξσλ. Ζ εηεξφηεηα ησλ ραξαθηήξσλ εληνπίδεηαη, επίζεο, ζηελ 

εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηελ νπηηθή εκθάληζε 

εηεξφθιεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ εληζρχνπλ ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ησλ «Άιισλ». Δπηπξφζζεηα, ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο 

εληνπίδνληαη ζηα ζρφιηα ηνπ αθεγεηή, αιιά θαη ζηα ιφγηα ησλ ραξαθηήξσλ▪ 

ζπγθεθξηκέλα, ζην ιφγν πνπ εθθέξνπλ νη ίδηνη νη ήξσεο θαη ζην δηάινγν πνπ 

αλαπηχζζνπλ κε άιια δεπηεξεχνληα πξφζσπα. 

Αλαθνξηθά κε ην αλ ηα ππφ εμέηαζε κηθξναθεγήκαηα απνθεχγνπλ ή πξνβάιινπλ 

δηδαθηηζκφ, δηαπηζηψζεθε πσο ν δηδαθηηζκφο αξθεηψλ κηθξναθεγεκάησλ επεθηείλεηαη 

θαη ζην ρψξν ηνπ παξαθεηκέλνπ. Δηδηθφηεξα, ζε δψδεθα κηθξναθεγήκαηα απφ ην 

ζχλνιν, αηζζεηνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε εηηθέηαο ζην εμψθπιιν ηνπο, ε νπνία ζηνρεχεη 

ζην λα ελεκεξψζεη ηνλ ελήιηθν αγνξαζηή γηα ηελ ηδενινγηθή ζέζε πνπ πξνβάιιεη ην 

βηβιίν. Χο απνηέιεζκα, έρνπλ λα κελ παξέρνπλ θακηα δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε λα 
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εγγξάςεη ηε δηθή ηνπ εθδνρή, δεδνκέλνπ φηη ε πινθή δελ επηδέρεηαη παξεξκελείεο. 

Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, κηα δηάζηαζε αλάκεζα ζην άκεζν ηδενινγηθφ κήλπκα ηνπ/ηεο 

ζπγγξαθέα/έσο θαη ηελ παζεηηθή ηδενινγηθή ηνπ δηάζηαζε
1850

. 

ζνλ αθνξά ην αλ πξνσζείηαη ε θαηαλφεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κέζσ ησλ 

ζχγρξνλσλ παηδηθψλ εηθoλνγξαθεκέλσλ κηθξναθεγεκάησλ, δηαπηζηψζεθε πσο νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξίεο, κέζα απφ ηηο αληίζηνηρεο ηαπηίζεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ, αθελφο 

ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά-αλαγλψζηεο ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη αθεηέξνπ επηδηψθνπλ λα κεηαδψζνπλ ην κήλπκα φηη ε 

πνιπκνξθία κέζα ζηηο θνηλσλίεο, θάησ απφ θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ πξναγσγή ηεο δηνκαδηθήο αξκνλίαο. Σα ζέκαηα είλαη εκπλεπζκέλα απφ 

ηε ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα ηδενινγηθά κελχκαηα πνπ κεηαδίδνληαη 

αθνξνχλ ζηελ απνδνρή, ηελ αμία ηεο ζπκθηιίσζεο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο δχλακεο 

ηεο αγάπεο, θαζψο θαη ηεο κφξθσζεο σο ζπλαηζζεκαηηθήο δηεμφδνπ θαη σο κεζφδνπ 

απηνγλσζίαο θαη πλεπκαηηθήο ελειηθίσζεο.  

Χο πξνο ηα πέληε βαζηθά κνληέια δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο πνπ αλαιχζεθαλ ζην 

πξψην θεθάιαην δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο αλά θεθάιαην: ζηα πέληε, απφ ηα ηξηάληα 

ζπλνιηθά κηθξναθεγήκαηα ηνπ πέκπηνπ θεθαιαίνπ, θπξηαξρεί ε θηινζνθία ηνπ 

αθνκνησηηθνχ κνληέινπ. πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηα εμήο: Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, Γ., 

Σν παπί πνπ δελ είρε ηη λα πεη, (2011), Αλδξηθφπνπινο, Ν., Ζ ρψξα κε ηνπο παξάμελνπο 

αλζξψπνπο, (2006), Κσλζηαληηλίδεο, Γ., Κάπνηε ζηε Μεισδηνχπνιε, (2011), Σζνξψλε-

Γεσξγηάδε, Γ., Ο κεγάινο ληθεηήο, (2011) θαη Γεκνπιίδνπ, Υ., Πξαζηλνπαζραιηάο, 

(2005). ηα ππφινηπα εηθνζηηέζζεξα κηθξναθεγήκαηα θπξηαξρεί ε θηινζνθία ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ κνληέινπ επαθήο. ην έθην θεθάιαην, απφ ηα δεθανρηψ κηθξναθεγήκαηα 

κφλν ζε ηέζζεξα, θπξηαξρεί ε θηινζνθία ηνπ αθνκνησηηθνχ κνληέινπ. πγθεθξηκέλα: 

Απηδήο, Μ., Ο Οξθέαο θαη νη ληαήδεο κε ηα θίηξηλα πνδήιαηα, (2011), Θενράξε, A., Έλαο 

μερσξηζηφο θίινο,  (2010), Ρψζζε-Εαΐξε, Ρ., Σν ςαξάθη πνπ θνξνχζε γπαιηά, (2010) θαη 

Σνχιαο, Γ., Ο Σζνπξέθεο πνπ ηνλ έιεγαλ Διία, (2007). ηα ππφινηπα δεθαηέζζεξα 

κηθξναθεγήκαηα θπξηαξρεί ε θηινζνθία ηνπ πνιηηηζκηθνχ κνληέινπ επαθήο. Σέινο, ην 

έβδνκν θεθάιαην πεξηιακβάλεη νρηψ ηζηνξίεο, απφ ηηο νπνίεο κφλν νη δχν εληάζζνληαη 

ζην αθνκνησηηθφ κνληέιν. Δίλαη νη εμήο: Ζιηφπνπινο, Β., Σξηγσλνςαξνχιε κελ 

εκπηζηεχεζαη ΠΟΣΔ… αρηλφ, (2013) θαη Βαξβαξνχζε, Λ., Μηα κέιηζζα… κε ιχζε!, 

(2009). Αληίζεηα, νη ππφινηπεο έμη εληάζζνληαη ζην κνληέιν πνιηηηζκηθήο επαθήο. Δίλαη 

                                                           
1850

 Καλαηζνχιε, Μ., φ.π., 2000, ζ.23. 
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ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε πσο ζε ηξία απφ ηα κηθξναθεγήκαηα πνπ αλαιχζακε 

δηαηππψλεηαη μεθάζαξα ε θηινζνθία πνπ ππεξαζπίδεηαη ηελ αιιειεγγχε θαη ηε 

ζπλχπαξμε αηφκσλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, πξνέιεπζε θαη γιψζζα
1851

. 

Αμίδεη λα ζρνιηαζηεί πσο ζηα κηθξναθεγήκαηα ηα νπνία αλήθνπλ ζην αθνκνησηηθφ 

κνληέιν, δεδνκέλνπ φηη ε απνδνρή ηνπ «Άιινπ» γίλεηαη ππφ πξνυπνζέζεηο, πηνζεηνχλ 

κηα ζηάζε απέλαληη ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα ε νπνία αξλείηαη ηελ απηνλφεηε αλαγλψξηζε 

θαη αμία θάζε ηαπηφηεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ηεο «δηαθνξεηηθήο». Αληίζεηα, ηα 

κηθξναθεγήκαηα ζηα νπνία ν «Άιινο» παξακέλεη ν εαπηφο ηνπ, {Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, 

Γ., Έλαο πηγθνπίλνο… φρη θαη ηφζν ηέιεηνο, (2013)}, δίλνπλ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή ζηελ 

απνδνρή. ηα κηθξναθεγήκαηα ζηα νπνία ε απνδνρή ηνπ «Άιινπ» γίλεηαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε-δηδαρή ελφο βνεζνχ, {Λάηηα, Γ., ηαλ ην 7 ζπλάληεζε ην 10, (2010)}, ε 

απνδνρή κνηάδεη λα επηβάιιεηαη. 

ε ζρέζε κε ηελ νληνινγηθή ππφζηαζε ησλ εξψσλ (κπζνπιαζηηθέο αθεγήζεηο)  

πξνθχπηεη ν εμήο δηαρσξηζκφο: κηα πξψηε νκάδα δεκηνπξγείηαη κε βάζε ηηο ηζηνξίεο ηνπ 

πέκπηνπ θαη έβδνκνπ θεθαιαίνπ. Πξσηαγσληζηέο ζε απηέο είλαη ππεξθπζηθά θαη 

εμσινγηθά φληα (γίγαληαο, λάλνη), έκβηα φληα (δψα), φληα ηεο μεξάο (παπάθη) ηνπ 

ππεδάθνπο (ζθνπιήθη) ή θαη ηνπ λεξνχ (θαξραξίαο, ςάξηα), πνπ έρνπλ αλζξσπνκνξθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ δεχηεξε νκάδα δεκηνπξγείηαη κε βάζε ηηο ηζηνξίεο ηνπ έθηνπ 

θεθαιαίνπ, «ρνιείν». Πξσηαγσληζηέο-ήξσεο εδψ είλαη κηθξά παηδηά, ησλ νπνίσλ νη 

πξάμεηο δηαδξακαηίδνληαη ζε έλα πιαίζην ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

(θνηλσληθνξεαιηζηηθέο αθεγήζεηο).  ε ηξία απφ ηα δεθανρηψ βηβιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θεθαιαίνπ αλαπαξίζηαηαη κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν ε ηζηνξία ελφο κηθξνχ παηδηνχ πνπ 

έξρεηαη ζηελ Διιάδα σο κεηαλάζηεο. Σα κηθξναθεγήκαηα απηά είλαη ηα εμήο: Υαξαιάο, 

Κ., Μαχξνο νπξαλφο κε ξνδ ζπλλεθάθηα, (2007), Ζιηφπνπινο, Β., Καη νη ηζηνξίεο 

κεηαλαζηεχνπλ, (2009), θαη Σνχιαο, Γ., Ο ηζνπξέθεο πνπ ηνλ έιεγαλ Διία, (2007). Άμην 

ζρνιηαζκνχ αλαθνξηθά κε ηηο ηξεηο απηέο ηζηνξίεο είλαη ην γεγνλφο πσο ζε θακία απφ 

απηέο δελ  ππνηηκάηαη ε παηξίδα ηνπ «Άιινπ» θαη φηη θαη νη ηξεηο ραξαθηήξεο 

πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα.  

Αλαθνξηθά κε ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ησλ κηθξναθεγεκάησλ πνπ αλαιχζεθαλ, 

αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ζε νρηψ ηζηνξίεο πηνζεηείηαη ε νπηηθή ηνπ «Άιινπ», ε νπνία 

                                                           
1851 Παιαηφηεξα ζηα ειιεληθά παηδηθά βηβιία ε εγγξαθή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απνπζίαδε. Καη 

φηαλ ππήξραλ αλαθνξέο ηνπ μέλνπ θαη ηνπ Άιινπ, ε ππεξβνιή ζηελ εγγξαθή ζηεξενηχπσλ ήηαλ 

θαλφλαο. Κείκελα κε αλαπαξαζηάζεηο μέλσλ, αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθή ηαπηφηεηα θαη 

θνπιηνχξα απνπζίαδαλ ραξαθηεξηζηηθά. Απνπζίαδαλ επίζεο φιεο νη απνρξψζεηο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. Βι. Σζηιηκέλε T., φ.π., 2007. 
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ζπκβάιιεη ζηε ηαχηηζε θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ησλ παηδηψλ-ζπλαλαγλσζηψλ 

κε ηνλ «Άιιν», πξνζθέξνληάο ηνπο κηα «πνιηηηζκηθή απζεληηθφηεηα»
1852

. 

πλνςίδνληαο αθνινχζσο ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζακε λα ζεκεηψζνπκε φηη απηφ 

πνπ ηειηθψο αλαδχεηαη σο ηδέα απφ ην ζχλνιν ησλ κηθξναθεγεκάησλ είλαη φηη ε εηθφλα 

ηνπ «Άιινπ» ππεξβαίλεη ηε κνλνπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαη πξνβάιιεη κηα 

δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε. Σα ζέκαηα ησλ κηθξναθεγεκάησλ πνπ αλαιχζεθαλ είλαη 

εκπλεπζκέλα απφ ηε ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα ηδενινγηθά κελχκαηα 

πνπ κεηαδίδνληαη, άιινηε κε θαλεξφ θαη άιινηε κε θαιπκκέλν ηξφπν, θαηαθέξλνπλ λα 

εκθπζήζνπλ ηηο αμίεο ηεο δεηνχκελεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, δειαδή ηεο αλνρήο, ηεο 

ζπκθηιίσζεο, ηνπ ζεβαζκνχ ηεο εηεξφηεηαο. Δπηπιένλ, ιεηηνπξγνχλ ζην επίπεδν ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ αιιά θαη σο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο ζην 

ζχγρξνλν πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1852

 Stephens, R., «Stories Matter: The Complexity Of Cultural Authenticity In Children‟s 

Literature», The Lion And The Unicorn, 29, (2), 2005, ζζ.272-276. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

ηε ζπλέρεηα, παξαζέηνπκε ελδεηθηηθέο εηθφλεο απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ 

κηθξναθεγήζεσλ πνπ πξνεγήζεθαλ θαηά θεθάιαην. Ζ αξίζκεζε ησλ εηθφλσλ ζπκθσλεί 

κε  ηελ αληίζηνηρε ηνπ θεθαιαίνπ αλάιπζεο ηνπ θάζε εηθνλνγξαθεκέλνπ βηβιίνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ζχκβαζε αθνινπζεί ηελ εμήο δηαδνρή:  

Σίηινο Βηβιίνπ, Δηθφλα, (αξίζκεζε ηνπ θεθαιαίνπ αλάιπζεο), αξηζκφο εηθφλαο, ζειίδα 

παξαπνκπήο ζην ζρεηηθφ θεθάιαην αλάιπζεο.  

Γηα παξάδεηγκα,  Σν αζηέξη ηνπ γίγαληα, Δηθ. (5.5.1).1, ζ. 151.  

Αληίζηξνθα, ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα ηεο εθάζηνηε αλάιπζεο νη ζειίδεο παξαπέκπνπλ  

ζην Παξάξηεκα.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5
νπ 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΦΗΛΗΑ 

 

 
Σν παπί πνπ δελ είρε ηη λα πεη 

Δηθ.(5.4.1)1, ζ.141. 

 
Ζ ρψξα κε ηνπο παξάμελνπο αλζξψπνπο                                          

 Δηθ.(5.4.4)1, ζ.157. 

Δηθ. (5.4.4)2, ζ.157. 
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Ζ ρψξα κε ηνπο παξάμελνπο αλζξψπνπο 

Δηθ.(5.4.4)3, ζ.159. 

Δηθ.(5.4.4)4, ζ.159. 
 

 
Ζ ρψξα κε ηνπο παξάμελνπο αλζξψπνπο 

Δηθ.(5.4.4)5, ζ.161. 
 

 
Ζ ρψξα κε ηνπο παξάμελνπο αλζξψπνπο 

Δηθ.(5.4.4)6, ζ.162. 
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Ο κεγάινο ληθεηήο 

Δηθ.(5.4.3)1, ζ.151. 

 

 

 
Ο κεγάινο ληθεηήο 

Δηθ.(5.4.3)2, ζ.152. 
 

 
Ο Πξαζηλνπαζραιηάο 

Δηθ.(5.4.5)1, ζ.164. 
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Ο Πξαζηλνπαζραιηάο 

Δηθ.(5.4.5)2, ζ.164. 

 
Θέισ κφλν λα παίμσ καδί ζνπ 

Δηθ.(5.4.24)1, ζ.260. 

Δηθ.(5.4.24)2, ζ.262. 
 

 
Θέισ κφλν λα παίμσ καδί ζνπ 

Δηθ.(5.4.24)3, ζ.264. 
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Σν αζηέξη ηνπ γίγαληα 

Δηθ. (5.4.8)1, ζ.180. 

 
Ο Φζζζζο, ε Ακπαηνχ θαη έλα αεδφλη 

Δηθ.(5.4.20)1, ζ.240. 

 
Ο θάιηζνο λάλνο 

Δηθ.(5.4.9)1, ζ.184. 
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Ο θάιηζνο λάλνο 

Δηθ.(5.4.9)2, ζ.185. 

 

 

 
Έλα απιφ κνιχβη 

Δηθ.(5.4.11)1, ζ.193. 

 

 

 
Έλα απιφ κνιχβη 

Δηθ.(5.4.11)2, ζ.194. 
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Ζ ΚΤΛΗΗΑ ΕΧΖ ηνπ γάηνπ ΣΕΟΝ ΑΦΔΝΣΟΤΛΖ 

Δηθ.(5.4.15)1, ζ.219. 

 
Ζ ΚΤΛΗΗΑ ΕΧΖ ηνπ γάηνπ ΣΕΟΝ ΑΦΔΝΣΟΤΛΖ 

Δηθ.(5.4.15)2, ζ.220. 
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Δξπζξνχιεο ΣΟ ΚΟΚΚΗΝΟ ΑΣΔΡΗ 

Δηθ.(5.4.21)1, ζ.247. 

 
Δξπζξνχιεο ΣΟ ΚΟΚΚΗΝΟ ΑΣΔΡΗ 

Δηθ.(5.4.21)2, ζ.249. 



529 
 

 
Ση θη αλ είκαη αζβφο; 

Δηθ.(5.4.26)1, ζ.274. 

 
Ζ θακεινπάξδαιε πνπ δελ έβιεπε θαιά 

Δηθ.(5.4.7)1, ζ.176. 
 

 
Ζ θακεινπάξδαιε πνπ δελ έβιεπε θαιά 

Δηθ.(5.4.7)2, ζ.176. 
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Ζ θακεινπάξδαιε πνπ δελ έβιεπε θαιά 

Δηθ.(5.4.7)3, ζ.176. 

 

 
Έλαο πηγθνχλνο…φρη θαη ηφζν ηέιεηνο 

Δηθ.(5.4.6)1, ζ.169. 

 
Έλαο πηγθνχλνο…φρη θαη ηφζν ηέιεηνο 

Δηθ.(5.4.6)2, ζ.170. 
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Έλαο πηγθνχλνο…φρη θαη ηφζν ηέιεηνο 

Δηθ.(5.4.6)3, ζ.171. 

 
Έλαο πηγθνχλνο…φρη θαη ηφζν ηέιεηνο 

Δηθ.(5.4.6)4, ζ.173. 

 
Έλα ςάξη πνπ δελ ήμεξε… λα θνιπκπάεη 

Δηθ.(5.4.25)1, ζ.267. 
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Έλα ςάξη πνπ δελ ήμεξε… λα θνιπκπάεη 

Δηθ.(5.4.25)2, ζ.267. 

 

 
Ζ θνπθνπβάγηα κε ηα ρξπζά θηεξά 

Δηθ.(5.4.19)1, ζ.234. 

 

 
Ζ θνπθνπβάγηα κε ηα ρξπζά θηεξά 

Δηθ.(5.4.19)2, ζ.236. 
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Ο Απηφο 

Δηθ.(5.4.23)1, ζ.255. 

 
Ο Απηφο 

Δηθ.(5.4.23)2, ζ.257. 

 
Παζραιηά θαη Παζραιίηζα 

Δηθ.(5.4.16)1, ζ.225. 
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Σν λφζηηκν πνληίθη 

Δηθ.(5.4.28)1, ζ.285. 

 
Πηξνπιίην θαη Ρνδαιία 

Δηθ.(5.4.29)1, ζ.286. 

 
Πηξνπιίην θαη Ρνδαιία 

Δηθ.(5.4.29)2, ζ.288. 
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ηαλ ε παζραιίηζα ζπλάληεζε ειέθαληα 

Δηθ.(5.4.30)1, ζ.291. 

 
ηαλ ε παζραιίηζα ζπλάληεζε ειέθαληα 

Δηθ.(5.4.30)2, ζζ.292-293. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 6
νπ 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΥΟΛΔΗΟ 
 

 

 
Ο Οξθέαο θαη νη ληαήδεο κε ηα θίηξηλα πνδήιαηα 

Δηθ.(6.6.1)1, ζ.317. 

 
Ο Οξθέαο θαη νη ληαήδεο κε ηα θίηξηλα πνδήιαηα 

Δηθ.(6.6.1)2, ζ.318. 
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Ο Οξθέαο θαη νη ληαήδεο κε ηα θίηξηλα πνδήιαηα 

Δηθ.(6.6.1)3, ζ.319. 

 
Έλαο μερσξηζηφο θίινο 

Δηθ.(6.6.2)1, ζ.323. 
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Σν ςαξάθη πνπ θνξνχζε γπαιηά 

Δηθ.(6.6.3)1, ζ.326. 

Δηθ.(6.6.3)2, ζ.329. 

 
Σν ςαξάθη πνπ θνξνχζε γπαιηά 

Δηθ.(6.6.3)3, ζ.330. 

 
Ο Σζνπξέθεο πνπ ηνλ έιεγαλ Διία 

Δηθ.(6.6.4)1, ζ.333. 
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Ο Σζνπξέθεο πνπ ηνλ έιεγαλ Διία 

Δηθ.(6.6.4)2, ζ.334. 

 

 
Κη νη ηζηνξίεο κεηαλαζηεχνπλ 

Δηθ.(6.6.11)1, ζ.364. 

 

 
Μαχξνο νπξαλφο κε ξνδ ζπλλεθάθηα 

Δηθ.(6.6.13)1, ζ.373. 
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Μαχξνο νπξαλφο κε ξνδ ζπλλεθάθηα 

Δηθ.(6.6.13)2, ζ.374. 

 

 
Ζ σξαηφηεξε δσγξαθηά ηεο Μαξίλαο 

Δηθ.(6.6.14)1, ζ.377. 

 
Μήπσο κνηάδσ κε πηζεθάθη; 

Δηθ.(6.6.15)1, ζ.382. 
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Μήπσο κνηάδσ κε πηζεθάθη; 

Δηθ.(6.6.15)2, ζ.382. 

 
Σξίρεο 

Δηθ.(6.6.12)1, ζ.368. 
 

 

 
Σξίρεο 

Δηθ.(6.6.12)2, ζ.369. 
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Σξίρεο 

Δηθ.(6.6.12)3, ζ.369. 

 
Σξίρεο 

Δηθ.(6.6.12)4, ζ.370. 

  
Σν γηγαληνδαρηπιάθη ηνπ Λέαλδξνπ 

Δηθ.(6.6.5)1, ζ.339. 
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Έλα… ςπγείν γηα ηνλ Οξθέα 

Δηθ.(6.6.9)1, ζ.354. 
 

 
Σα γπαιάθηα ηεο Μαιέλαο 

Δηθ.(6.6.10)1, ζ.357. 

 
Σα γπαιάθηα ηεο Μαιέλαο 

Δηθ.(6.6.10)2, ζ.357. 
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Σα γπαιάθηα ηεο Μαιέλαο 

Δηθ.(6.6.10)3, ζ.358. 

 

 
Φίινη; … θσο θαλάξη 

Δηθ.(6.6.16)1, ζ.410. 

 
Φίινη; … θσο θαλάξη 

Δηθ.(6.6.16)2, ζ.387. 
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Ο ληαήο ηνπ ζρνιηθνχ 

Δηθ.(6.6.6)1, ζ.342. 

 

 
Ο ληαήο ηνπ ζρνιηθνχ 

Δηθ.(6.6.6)2, ζ.343. 

 
Ο ληαήο ηνπ ζρνιηθνχ 

Δηθ.(6.6.6)3, ζ.344. 
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Ο ληαήο ηνπ ζρνιηθνχ 

Δηθ.(6.6.6)4, ζ.344. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7
νπ 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ 

 

 

 
Μηα κέιηζζα… κε ιχζε 

Δηθ.(7.7.2)1, ζ.428. 

 
Μηα κέιηζζα… κε ιχζε 

Δηθ.(7.7.2)2, ζ.429. 

 
Μηα κέιηζζα… κε ιχζε 

Δηθ.(7.7.2)3, ζ.429. 
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Έλα ζθνπιήθη κε… θηεξά 

Δηθ.(7.7.7)1, ζ.457. 

 
Ο Σδηθηηδίθ, ν Κξηθηθξίθ… θαη ε παξάμελε ρνξσδία ηνπ δάζνπο 

Δηθ.(7.7.4)1, ζ.438. 

 
Σν ρνξηνθάγν ηζαθάιη 

Δηθ.(7.7.8)1, ζ.462. 
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Σν ρνξηνθάγν ηζαθάιη 

Δηθ.(7.7.8)2, ζ.463. 

Δηθ.(7.7.8)3, ζ.463. 
 

                         
Σν ρνξηνθάγν ηζαθάιη 

Δηθ.(7.7.8)4, ζ.463. 
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Ζ ρεηξνβνκβίδα πνπ ήζειε λα είλαη ζαλ… ηε βίδα! 

Δηθ.(7.7.6)1, ζ.450. 
 

 
 

Ζ ρεηξνβνκβίδα πνπ ήζειε λα είλαη ζαλ… ηε βίδα! 

Δηθ.(7.7.6)2, ζ.451. 
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Ζ ρεηξνβνκβίδα πνπ ήζειε λα είλαη ζαλ… ηε βίδα! 

Δηθ.(7.7.6)3, ζ.452. 
 
 

                  
Ζ ρεηξνβνκβίδα πνπ ήζειε λα είλαη ζαλ… ηε βίδα! 

Δηθ.(7.7.6)4, ζ.453. 

Δηθ.(7.7.6)5, ζ.455. 
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